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MEMÒRIA 

1. Promotor, iniciativa i redactor 

El present Pla parcial del sector industrial UP-6 “Nord-Est” es formula i es tramita per iniciativa 
privada, emparada per la legislació vigent en matèria urbanística. Aquesta iniciativa privada 
correspon a la Junta de Compensació del sector UP-6 Nord-Est, amb seu al carrer Amposta 14-
18, 3er1a, Sant Cugat del Vallès, 08173. 

La redacció del document correspon a MANCIÑEIRAS/PARÉS, arquitectes associats slp, amb NIF 
B-64364193 i seu al carrer de Vilamarí 72-74, baixos, 08015 de Barcelona. El tècnic responsable 
de la redacció del present document urbanístic és en Juan Antonio Manciñeiras Vaz-Romero, 
arquitecte. 

2. Delimitació del sector UP-6 

El Sector UP-6 es situa en contacte amb el límit nord-est del nucli urbà i correspon amb uns sòls 
de vocació productiva, en contacte amb la C-17, que limiten: 

— Al nord amb el terme municipal de Lliçà de Vall,  

— Al sud amb la UA-26,  

— A l’est amb la carretera C-35 en contacte amb el límit de terme municipal de Granollers 
i el Circuït de Catalunya. 

— A l’oest amb la C-17. 

Segons amidaments sobre aixecament topogràfic, en resulta una superfície total de 
390.218,63m².  

La delimitació del Sector UP-6 resta gràficament definida en tots els plànols d’informació i 
d’ordenació que integren el present document. 

3. Estructura de la propietat 

L’estructura de la propietat del sector es caracteritza per una parcel·lació heterogènia pròpia 
de la barreja entre l’activitat rústica i les implantacions d’indústria gran que ocupen el territori. 
Totes les finques es recullen en el plànol I3-Estructura de la propietat que integra aquest 
expedient. 

Les dades de les finques incloses en aquest sector són de caràcter informatiu i s’han obtingut 
de l’Oficina Virtual del cadastre i també han estat facilitades pels propis titulars: 

 

Referència cadastral Titular
1 7935803DG3073N0001WI TUBOS Y CALIBRADOS DE CATALUNYA, SA
2 7935802DG3073N0001HI Mª Carmen Manau Fuster
3 7935804DG3073N0001AI-1

7935805DG3073N0001BI
4 7935801DG3073N0001UI Carme Guasch Manau

Llorenç Guasch Font
5 7935816DG3073N0001MI TOUSCAN LEASING (HIERRO TOUS, SL)
6 7935812DG3073N0001PI Joan Tous Montoliu
7 7935813DG3073N0001LI Srs. Lluch
8 7935811DG3073N0001QI

7935810DG3073N0001GI
10 7935815DG3073N0001FI
11 7935806DG3073N0001YI

9 7935814DG3073N0001TI
7935817DG3073N0001OI

12 7935807DG3073N0001GI
17 7830112DG3073S0001AH
18 7830113DG3073S0001BH
23 7830111DG3073S0001WH
13 7935809DG3073N0001PI

7935808DG3073N0001QI
14 7830101DG3073N0001HI Antonia Arimon Anguila
15 7830102DG3073S0001JH CONDUCTORES ELÉCTRICOS CEMI, SL
16 8133103DG3083S0001KB Hereus Sr. Miguel Tintó Farrés
19 7830104DG3073S0001SH FINQUES ISERN, SL
20 7830105DG3073S0001ZH Ramon Garcia
21 7830106DG3073S0001UH FIADES, SL
22 7830107DG3073S0001HH
28 7930503DG3073S0001AH
24 7830108DG3073S0001WH Mª Dolors Mateu Oller
25 7830109DG3073S0001AH
32 8133102DG3083S0001OB
34 8133104DG3083S0001RB

08095A012000080000KM
26 7830110DG3073S0001HH Antonia Guasch Molins
27 7930501DG3073S0001HH INMOBILIARIA ADMIN SA (UDIN, SL)

7930502DG3073S0001HH ANADAMBUR, SA (BURGOS)
29 7932101DG3073S0001PH Ajuntament de Parets del Vallès
30 7932102DG3073S0001LH ANADAMBUR, SA (BURGOS) / Francisco 

8133101DG3083S0001MB RACC
31 -
34 7629301DG3072N0001LF Miquel Clos

SCHRODER INTERNACIONAL, SL

CIRCUÏT DE CATALUNYA, SA

RACC

GRUPO CORONA ESPAÑA, SA

Àngel Grau

ANADAMBUR, SA (BURGOS)

BOASSO GLOBAL SPAIN SA

  

4. Estat actual 

4.1. Orografia i parcel·lació 
Des d’un punt de vista topogràfic, els terrenys es caracteritzen per un suau pendent en sentit 
est-oest. Efectivament, la implantació de l’actual C-17 i la traça de la C-35 han conformat els 
límits orogràfics a ponent i llevant respectivament. Els terrenys situats entre les dues 
infraestructures discorren en un pendent ascendent força uniforme. Des d’un punt de vista 
visual i paisatgístic, el territori es caracteritza per la presència del Circuit de Catalunya com a 
límit visual sobre el qual es retalla, més enllà, la serralada litoral. 

No obstant, el sector inclou sòls de diferent naturalesa tot i que predomina la parcel·lació de 
tipus rural. La banda nord, just per sobre del torrent que el transcorre transversalment, està 
ocupada en més del 50% de la seva superfície per edificacions industrials dins del model històric 
de indústries disseminades en sòl rústic. Aquesta tipologia històrica suposa una ocupació 
dispersa del territori amb moviments topogràfics urbans dins d’un model urbanitzable cosa que 
representa una fisonomia pròpia d’un territori per ordenar. Si bé el pendent mig no supera el 
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4%, el territori es caracteritza per diferències topogràfiques sobtades a raó de les plataformes 
industrials consolidades. En concret, aquests sòls transcorren de la cota 125 a la 150 en el sentit 
sud-nord sense que això es produeixi amb una plataforma homogènia. En canvi, la banda sud, 
per sota del torrent, es troba lliure d’edificació i presenta l’aspecte de terres de cultiu tot i que 
no queda clar si estan en actiu o no.  

Aquesta diversitat dels sòls del sector queda recollida amb tota claredat a la ortofoto que 
segueix: 

 
 

En el plànol I3. Topogràfic es poden reconèixer fàcilment totes aquestes plataformes 
disseminades en les quals s’implanten les grans activitats existents i que defineixen 
marcadament la fesomia d’aquests sòls.  

4.2. Elements i activitats existents 
Des d’un punt de vista de l’edificació existent, i partint de la documentació a l’abast en el 
moment de la redacció d’aquest expedient, els sòls del sector acullen principalment dos 
models d’ocupació: 

— Naus industrials de mida gran i mitjana que, a més, acullen activitats en funcionament: 
Grupo Corona España SA (al nord del sector, en contacte amb els termes municipals de 
Lliçà de Vall i Granollers), Boasso Global Spain SA (a l’interior del sector i accessible 
mitjançant un camí existent), Schroeder Internacional SL i Ferros Tous SL (tots dos amb 
front i accés a la C-17), i Conductores Eléctricos (per sota de l’anterior i amb accés des 
de la C-17). 

— Edificacions mitjanes i petites destinades principalment a serveis i acompanyades 
d’altres complementàries de magatzems, coberts i, en alguns casos, residencial de gra 
petit.  

Aquesta qüestió juga un paper important a l’hora d’afrontar l’ordenació d’aquest sector, 
donat que els sòls que són actualment propietat d’aquestes activitats existents suposen 
gairebé el 40% del sòl de l’UP-6 “Nord-Est”. 

A aquests efectes, en els plànols I5.Preexitències i I6. Activitats-indústries existents que integren 
aquest document, resten recollits gràficament tots els elements i les activitats esmentades. 

4.3. Infraestructura viària 
L’estructura urbana de Parets es caracteritza per l’heterogeneïtat del creixement de la ciutat 
en relació als teixits residencials i industrials. Efectivament, si bé el nucli residencial se situa sobre 
els eixos històrics d’enllaç amb la resta de poblacions del Vallès (Lliça, Palau, Granollers, i Mollet) 
a ponent del Tenes, el teixit industrial se situa als dos marges de l’antiga carretera N-152 actual 
C-17 a llevant del nucli i del Tenes.  

Aquesta situació de creixement al llarg de les vies de comunicació de capacitat territorial, molt 
comuns a les ciutats del Vallès, ha generat amb el pas del temps dificultats de relació amb les 
xarxes viàries de major trànsit tant per l’increment del trànsit de les vies com per la manca 
d’estructura dels creixements industrials històrics. En aquest territori aquest fet s’ha vist encara 
més agreujat per la construcció de la via interpolar i la segregació urbana entre el municipi i els 
esmentats àmbits. 

L’increment del trànsit de les vies territorials es contraposa amb la necessitat d’enllaços entre les 
instal·lacions existents i les infraestructures. En aquest sentit, el traçat des de l’enllaç entre la C-
17 i C-35 i la corba cap a Granollers, la carretera C-35 té tres entroncaments més, un cap el 
sector de Can Volart i a diferent nivell amb la carretera cap al propi sector del Circuït, un altre 
al sud del Circuït i un altre al nord. Aquests enllaços garanteixen avui per avui el funcionament 
de la xarxa en vers els sectors confrontants. 

El sector “Nord-Est” forma part de l’esmentada estructura industrial de llevant de la C-17, 
conjuntament amb sectors com UA-26, Sector Nutrexpa, o el Sector urbanitzable UP-5 Sector 
Circuït, que han de permetre relligar un teixit només suportat per la C-17 i la previsió històrica 
del carrils laterals. Aquest àmbit s’articula seguint el traçat de la carretera C-17, just per sobre 
del Circuït de Catalunya. La seva posició en relació al nus amb la C-25, en direcció Granollers i 
al Circuit de Catalunya al terme municipal de Montmeló, li confereix un tret distintiu dins el 
conjunt de polígons industrials que ocupen aquest àmbit. 

En aquest sentit, el Pla parcial ha de tenir en compte la proposta viària prevista al projecte de 
traçat TA-AB-15032, que la modificació puntual vigent ja va recollir. De la mateixa manera, el 
sòl corresponent al domini públic viari cal que es qualifiqui com a sistema viari, i els sòls de la 
calçada lateral urbana de l’actual C-17 així com els de la resta de vialitat local compresos dins 
del sector, seran de cessió obligatòria i gratuïta. El sector també cedirà i urbanitzarà els sòls del 
sistema viari corresponents a la connexió del sector amb la nova variant de la C-17 prevista al 
PDU. 
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4.4. Serveis existents 
L’àmbit del sector UP-6 es troba en un entorn col·lindant en sòl urbà més o menys consolidat 
pel que existeix un gran nombre d’instal·lacions tant a dins l’àmbit com en el seu entorn 
immediat. A aquests efectes, el plànol I7.Serveis existents recull gràficament tots els elements 
que integren les xarxes de serveis existents en els sòls del sector. 

4.4.1. Mitja i baixa tensió 
Existeixen diverses línies de mitja tensió que transcorren de forma aèria a través de l’àmbit del 
projecte. Entre elles destaca la que transcorre en sentit nord oest amb dues línies de 25 kw i 
diversos ramals també aeris que subministren electricitat a la nau del Grupo Corona on hi ha 
una estació transformadora. D’altra banda, pel costat oest de la carretera C-17 existeixen 
diverses línies soterrades de mitja tensió que subministren electricitat a les estacions 
transformadores situades a ambdues bandes de la carretera i que la creuen, en un cas, de 
forma soterrada i en l’altre mitjançant una línia elèctrica. 

Pel que fa a les línies de baixa tensió, es troben diverses línies que distribueixen electricitat de 
baixa tensió des de les estacions transformadores fins a cada una de les parcel·les. Totes ho fan 
de forma aèria a excepció d’un punt on hi ha un creuament soterrat a través de la C-17. 

4.4.2. Aigua potable 
Existeix una xarxa d’aigua potable gestionada per CASSA (Cassa Aigües i Depuració S.L.) que 
subministra tot el sector situat a l’oest de la C-17. D’altra banda, hi ha un projecte impulsat per 
ATLL i la Generalitat de Catalunya, parcialment executat amb la finalitat de millorar 
l’abastament a Montmeló i Parets del Vallès. El projecte preveu la connexió mitjançant una 
canonada en altra des de la pròpia canonada ATLL fins a un futur dipòsit situat en una de les 
parcel·les destinades a serveis tècnics al nord est del sector. Aquesta canonada està 
parcialment executada i un dels trams construïts és el darrer tram que parteix del nus existent 
entre la carretera C-35 i el Circuit de Barcelona – Catalunya fins al dipòsit. 

Per tant, roman per executar un tram que haurà de transcórrer pel sector UP6 fins a connectar 
amb la part ja executada, més al sud. 

4.4.3. Sanejament 
En relació a la xarxa de sanejament, cal indicar que existeix un col·lector unitari, al llarg del 
marge oest de la C-17 que recull les aigües residuals en sentit oest. 

4.4.4. Telecomunicacions 
La xarxa de telecomunicacions està formada per diverses línies soterrades situades a ambdues 
bandes de la C-17. La línia soterrada situada al marge est de la carretera, dóna servei a les 
diverses parcel·les situades dins l’àmbit de l’UP6 a través de diverses línies gairebé sempre de 
forma aèria enllaçades mitjançant suports de fusta. 

4.4.5. Enllumenat 
Pel cas de l’enllumenat no s’ha detectat, amb la documentació a l’abast, cap xarxa o 
element més enllà de l’enllumenat propi de la infraestructura de la C-17. 

4.4.6. Gas 
La xarxa de gas està constituïda per una canonada d’acer de 6 polzades de diàmetre que 
transcorre pel marge est de la carretera C-17 dins l’àmbit del sector. La canonada efectua 
diversos creuaments a la pròpia carretera C-17 per subministrar gas al costat oest de la 
carretera. Pel que fa a les parcel·les amb servei de gas pertanyents al propi sector aquestes 
s’abasteixen a través d’un ramal de la canonada principal que transcorre al llarg del camí que 
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dóna accés a la nau de BOASSO i a una granja ramadera des del Pk1 17 de la C-17. Aquest 
ramal dóna servei de gas a la pròpia BOASSO i a la nau del Grupo Coronas. 

5. Marc legal 

El Pla parcial del Sector UP-6, s’efectua en base a l’article 65 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, ajustant-se a les finalitats expressades pel 
mateix i per l’article 79 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament.  

Per altra banda, la seva tramitació s’ajustarà al procediment establert a l’article 85 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, i en general als articles que siguin d’aplicació en el Capítol II 
Formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístic del Títol Tercer de la mateixa 
Llei. 

En compliment del marc legal i, concretament, de l’article 66 del TRLU, el contingut del present 
Pla parcial s’integra de: 

— La memòria de la informació i l’ordenació prevista, que inclou l’informe de sostenibilitat 
econòmica que pondera l’impacte de l’actuació sobre les finances públiques, així com 
la proposta de gestió. 

— Les normes reguladores. 

— L’avaluació econòmica i financera amb l’estudi i justificació de la viabilitat de 
l’operació. 

— El pla d’etapes. 

— La justificació sobre mobilitat sostenible. 

— La documentació ambiental. 

— Els plànols d’informació i d’ordenació. 

El document ambiental incorpora l’estudi d’inundabilitat del torrent de Can Ninou que 
transcorre pels sòls del sector. 

6. Planejament vigent 

6.1. Pla Territorial metropolità de Barcelona 
El Pla Territorial metropolità de Barcelona va ser definitivament aprovat pel Govern de 
Catalunya en data de 20 d'abril de 2010, i publicat en el DOGC núm. 5627 de 12/05/2010, als 
efectes de la seva executivitat. 

Aquest Pla recull i proposa actuacions referents al sistema d’assentaments, al d’espais oberts i 
al de les infraestructures (tant ferroviàries i de transport públic, com viàries). Per a l’àmbit del 
present Pla parcial i el seu entorn proposa: 

— Estableix la categoria de “Àrea especialitzada industrial a consolidar i equipar”. I 
determina que són àrees industrials existents, de gran extensió, ben comunicades i 

dotades pel transport de mercaderies. Les previsions del pla són el manteniment, 
preservació, millora i desenvolupament per tal de fer-les més eficients com a peces clau 
del sistema productiu de la regió metropolitana. En conseqüència, contempla la 
dotació de les infraestructures, serveis, equipaments i espais necessaris per tal de millorar 
l’eficiència del conjunt.  

— El Pla remodela l’estructura viària general prevista en el planejament general aprovat. 
En concret, contempla una variant de la C-17 que permeti alliberar l’actual traçat de la 
carretera com a via d’alta capacitat i dotar-la d’una estructura urbana i una variant de 
la carretera que connecti l’actual AP-7 amb l’actual via C-35. La traça prevista ha de 
comportar una millora de  l’accés al Circuït de Catalunya, al municipi de Parets del 
Vallès i als sectors d’activitat productiva situats al llarg de la reserva. La previsió del Pla 
Territorial modifica i desvirtua les determinacions tant del planejament general 
municipal com la dels plans redactats i aprovats anteriorment. 

Les previsions del Pla Territorial Metropolità de Barcelona han de ser recollides per tots els 
planejaments de jeràrquicament inferiors que tinguin competència sobre els sòls del Sector UP-6 
i així resta justificat pel punt 6.3 d’aquest mateix apartat. 

6.2. Pla Director Urbanístic del Circuït de velocitat de Barcelona-Catalunya 
El Pla Director Urbanístic del Circuït de velocitat de Barcelona-Catalunya va ser definitivament 
aprovat en data 18 de desembre de 2015 i resta pendent de la seva publicació en el moment 
de la redacció del present document. El PDU es planteja amb l’objectiu d’enfortir la posició del 
Circuït com un equipament de competitivitat territorial i convertir-lo en un pol d’activitat 
econòmica, tot impulsant activitats d’oci i de serveis relacionats amb el món del motor.  

En relació a la xarxa de mobilitat que incideix en el Sector UP-6, el PDU s’emmarca totalment en 
les determinacions establertes pel Pla territorial: 

— Xarxa territorial: el nou traçat de la C-17 que transcorre entre l’àmbit i els sòls de l’actual 
Circuït. 

— Xarxa interurbana: l’enllaç entre la C-17 i la C-35. 

— Xarxa local: la connexió entre l’antiga i la nova C-17, el vial nord-sud estructurant de la 
nova àrea industrial (UP-5/UA-26/UP-6) i la seva sortida per enllaçar amb la C-35 per 
sobre del Circuït. 

En relació als usos, defineix l’àmbit d’aquest Pla parcial com “Àmbit de desenvolupament 
d’activitats productives”. 

En relació a les zones verdes determina que els nous espais lliures que s’obtinguin del 
desenvolupament, que excedeixin del percentatge mínim de cessió que estableixen els articles 
65 del TRLU, tinguin la doble funció de parc-aparcament de segona corona. Aquests 
aparcaments són exclusius per a l’activitat del Circuit que haurà de gestionar-los els dies de 
cursa. 

També es proposa millorar la permeabilitat de la C-17 per connectar la zona d’aparcament 
compatible amb els accessos al circuït, així com amb el nucli antic de Parets. 
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Totes aquestes determinacions que es van exposant, es concreten en unes fitxes de directrius 
de planejament per al sector UP-6.  

Les directrius del Pla Director Urbanístic del Circuït de velocitat de Barcelona-Catalunya s’han 
d’integrar en l’adaptació del PGO de Parets del Vallès i, pel que fa als sòls del Sector UP-6, així 
resta justificat pel punt 6.3 d’aquest mateix apartat. 

6.3. Planejament general vigent 
La Revisió del Pla General d’Ordenació urbana municipal de Parets del Vallès es va aprovar 
definitivament amb data del 22 de febrer de 2007 i es va publicar al DOGC, als efectes de la 
seva executivitat, l’1 de juny de 2007. 

Per altra banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat, en data de 4 de juny de 2019, va resoldre 
aprovar definitivament la Modificació puntual del PGO als àmbits dels sectors UP-5, UP-6 i UA-26 
al terme municipal de Parets del Vallés, que es va publicar al DOGC amb data de 19 de juliol 
de 2019.  

L’objecte d’aquest expedient de modificació puntual era l’adaptació del Pla general 
d’Ordenació de Parets del Vallès al vigent Pla Director Urbanístic del Circuït Barcelona-
Catalunya per imperatiu del propi Pla Director. D’aquesta manera consolidava un marc 
urbanístic general vigent per a aquests sòls en resposta als condicionants urbanístics 
supramunicipals, així com garantir la seva execució mitjançant una proposta coherent amb el 
interessos tant públics com privats.  

Pel cas del Sector UP-6, el planejament general vigent estableix una fitxa normativa amb tots 
els seus paràmetres urbanístics i totes les determinacions derivades del PTP, del PDU i dels 
informes sectorials que la tramitació de la modificació puntual va suscitar: 

SECTOR UP-6 NORD-EST
DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT:  Entre Nutrexpa i la carretera C-17
OBJECTIUS: Ordenació del sector industrial segons criteris fixats  per a la  Zona industrial, Clau ZI1
SUPERFÍCIE: 390.219 m²
ÍNDEX EDIFICABILITAT BRUTA: 0,54 m²st/m²sòl
CESSIONS MÍNIMES:

VIALITAT: Nova C-17 6,11 %
Reserva viària protecció de sistemes 3,67 %
Estructurant 8,65 %
Local a determinar pel pla parcial

ESPAIS LLIURES: Espais lliures per al lleure 10,00 %
Espais lliures complementaris 5,00 %

EQUIPAMENTS: 5,00 %
SISTEMA HIDROGRÀFIC: 0,63 %
SERVEIS TÈCNICS: 1,29 %

ÚS: Industrial
SISTEMA D'ACTUACIÓ: Compensació
CONDICIONS D'ORDENACIÓ

ESPECIFICITATS EN RELACIÓ AL SÒL DE SISTEMA D'ESPAIS LLIURES
‐

‐

‐

Com a ciriteri general, les cessions corresponents a zones verdes es situaran prioritàriament confrontants a la reserva per a la nova variant de 
la C-17 prevista al PDU
En dies d'utilització del Circuït de Catalunya com a conseqüència de curses automobilístiques o de motocicletes, els sòls de cessió de verd per 
sobre dels mínims legalment establerts i els de protecció de sistemes del sector podran destinar-se a aparcament temporal 
El pla parcial que desenvolupi el sector haurà de donar compliment a les consideracions de la RESOLUCIÓ sobre la presència d'efectes 
significatius sobre el medi ambient de la Modificació punutal del Pla general d'ordenació als àmbits UP-3, UP-6 i la UA-26, al terme municipal de 
Parets del Vallès. Exp. OTAABA20160023  
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7. Descripció de la proposta. Objectius del Pla parcial 

El sector UP-6 resta molt supeditat a la presència de les grans artèries viàries i del Circuït de 
Catalunya, motiu pel qual la modificació puntual que l’emmarca des d’un punt de vista 
urbanístic recollia tots els requeriments expressats pel PDU del Circuït de velocitat Barcelona-
Catalunya. Un altre condicionant important és la topografia existent de naturalesa irregular on, 
a més, s’han realitzat una sèrie de moviments de terres per a la implantació d’una sèrie 
d’instal·lacions. Lligat al fet anterior, també cal tenir el compte la presència d’aquestes 
activitats existents i en funcionament que cal incorporar en el futur polígon industrial.  

Per altra banda, cal projectar un model de teixit industrial econòmicament viable que, no 
només sigui capaç d’integrar les activitats existents si no que pugui oferir unes tipologies 
atractives al mercat. Aquests condicionants de partida obliguen a un plantejament 

d’ordenació híbrid en el que puguin conviure les activitats preexistents en funcionament amb 
uns sistemes funcionals i de qualitat i un teixit industrial de nova creació que pugui donar 
resposta a les demandes i les necessitats del mercat i de l’entorn. I tot això amb una garantia 
de viabilitat econòmica i una estratègia de gestió factible. 

Per tot això, els objectius del Pla parcial són: 

— Establir els criteris d’ordenació del sector eminentment industrial, definint la regulació 
fonamental dels sòls amb aprofitament privat i els de sistemes. 

— Ordenar el nou sector industrial segons una correcta integració amb l’entorn vetllant, 
entre d’altres aspectes, per un balanç zero en el moviment de terres per a un 
desenvolupament sostenible. 

— Crear una estructura viària que no només doni compliment a les necessitats del sector, 
sinó que formi part d’un sistema més ampli, integrat amb la xarxa existent i amb les 
previsions per a les grans artèries de la C-35 i la C-17. 

— Garantir el manteniment d’aquelles activitats productives ja implantades, per tal de 
facilitar la gestió i evitar costoses indemnitzacions que poden fer inviable el sector. 

— Concretar un teixit industrial coherent amb les necessitats del mercat i amb una oferta 
atractiva i flexible que també es pugui ajustar a demandes d’operadors especialitzats. 

— Concretar la condició del PDU, recollida pel planejament general vigent, en relació a 
l’ús d’aparcament temporal, en sòl qualificat de zona verda, els dies de curses en el 
Circuït. 

— Definir unes eines de gestió que permetin un desenvolupament àgil amb la possibilitat 
de futures ampliacions. 

7.1. Sistemes 

7.1.1. Accessibilitat i estructura viària 
La xarxa viària supramunicipal i local ve definida pel PDU del Circuït i per la modificació puntual 
que va recollir les seves determinacions en relació a aquest sector, així com l’UP-5 i la UA-26 
que conformen un conjunt de sòls productius subjectes a la creació de la nova variant. En 
aquest sentit, el document va definir un esquema provisional d’enllaç amb l’actual nus de la C-
35 per tal que tots aquests sòls tinguessin garantida la seva funcionalitat mentre no s’executi la 
nova variant amb la rotonda a dos nivells: 

 

 

ESPECIFICITATS EN RELACIÓ A LES CÀRREGUES DEL SECTOR
-

‐

‐

‐

‐

ALTRES ESPECIFICACIONS
‐
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐

‐ En el moment del desenvolupament i/o urbanització caldrà disposar d’informe del gestor de les instal·lacions de gas existents.

Es cediran i urbanitzaran els sòls del sistema viari corresponents a la connexió del sector amb la nova variant de la C-17 prevista al PDU.

El planejament derivat i els projectes d'urbanització que afectin les carreteres C-17, C-35 actuals i previstes hauran d'obtenir l'informe favorable 
vinculant del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona.

Les ordenacions dels sectors industrials preveuran la col·locació de les instal·lacions elèctriques pels sòls de sistemes, prioritzant els sistema 
viari.

La previsió de potència per a la reserva d’equipaments serà igual a la prevista per als sòls industrials, que serà de 60w/m² de parcel.la.

No es permetran activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu que afecti a la seguretat viaria en les zones adjacent a les 
carreteres. Totes les activitats hauran de complir amb tot allò que estableix la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental 
de les activitats, i en tant no entri en vigor el desplegament reglamentari d'aquesta llei , el reglament aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de maig, 
en tot allò que no contradigui la llei vigent, no s'hi oposi i no hi sigui incompatible.

El sector haurà de costejar el 56% del valor de les obre d'urbanització de connexió  provisional corresponents a la prolongació de la vialitat 
estructurant i la construcció de la peça de llevant de l'enllaç existent.

L’execució d’aquesta obra serà realitzada prioritàriament per part del sector que es desenvolupi en primera fase que n’avançarà el pagament 
corresponent a l’altre sector i, per tant,  suposa l’adjudicació de sòl amb aprofitament en el sector veí. 

Els sòls delimitats com a viari per a la connexió provisional per aquesta MPGO són títol suficient per a l'ocupació directa per part de 
l'administració competent, d'acord amb l'article 156 del TRLUC. 

Pel que fa a la publicitat visible des de les carreteres s'hauran de respectar els requeriments establerts en l'article 42 del Text refós de la Llei de 
carreteres, modificat per la Llei 10/2011 , de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.

El pla parcial incorporarà el corresponent estudi de mobilitat.
Les actuacions que es plantegin en les zones de protecció de la carretera, inclosos els accessos, les infraestructures de subministrament, 
electricitat, aigua, gas, clavegueram, telefonia, i qualsevol altre servei, s'ajustaran, en el planejament derivat i en els projectes d'urbanització, als 
requeriments establerts a aquest efecte al Reglament general de carreteres, Decret 293/2003 de 18 de novembre, i a les normatives tècniques 
aplicables en cada cas.
Les xarxes de drenatge i sanejament dels ambits adjacents a les carrete res seran independents d'aquestes, assegurant que no es desaiguara 
sobre cap dels seus elements funcionals.

El planejament derivat dels àmbits confrontants amb carreteres i els corresponents projectes d'urbanització hauran d'incloure l'obligació, per part 
del promotor, del compliment de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d'ordenació ambiental d'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. En el cas de produir-se contaminació acústica o enlluernament sobre les 
carreteres, el promotor haurà d'executar, a càrrec seu, les mesures de protecció pertinents.

El sector no participarà en cap càrrega d'urbanització provinent de la construcció de la nova variant de la C17 prevista al PDU

El sector ha de costejar la urbanització de la rotonda prevista sobre la C-17 i cedir el sòls d'aquesta rotonda inclosos dins del seu àmbit.

Subsidiàriament, i atenent a dificultats sobrevingudes en la gestió, la present modificació faculta l’administració actuant a la seva gestió i 
execució segons determinacions de l’article 118.bis TRLU.

Les càrregues d’urbanització, les corresponents a l’obtenció del tram de la calçada lateral urbana de l’actual C-17 i a la resta de vialitat local 
compreses a l’àmbit del sector, com a mínim tal i com les defineix el projecte de traçat TA-AB-15032 o en el seu cas el projecte constructiu AB-
15032 que el desenvolupi, atesa la seva necessitat per configurar els accessos dels àmbits a la xarxa de carreteres. A tal efecte, el sector 
cedirà i urbanitzarà al seu càrrec els sòl de la calçada lateral de la C-17 inclosa dins el sector.
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Per tant, el present pla parcial defineix aquesta xarxa tot i que introdueix algunes adaptacions 
de traçat per tal d’ajustar-se als condicionants topogràfics d’aquests sòls.  

Aquesta adaptació no va en detriment de cap de les determinacions dels planejaments 
superiors si no que manté la funcionalitat i finalitat previstos per aquestes infraestructures tal 
com es pot comprovar als esquemes que segueixen: 

 
 

I pel que fa al sistema viari local, es manté l’esquema funcional previst. 

Quan a la condició normativa en relació a l’execució de la rotonda sobre l’actual C-17, el 
sector garantirà el seu compliment, establint-se els mecanismes necessaris en els instruments de 
gestió i urbanització posteriors a l’aprovació del Pla parcial. 

També es dona compliment al D.344/2006 i molt especialment pel que fa als pendents dels 
nous carrers ja que excepcionalment només un carrer te una pendent superior al 8% (9,5%). 
Aquest és el corresponent a l’accés a la reserva de serveis tècnics per a la situació dels nous 
dipòsits previstos. El seu pendent bé definit per la situació dels dipòsits i de l’arrencada des de la 
vialitat principal. Cal remarcar que el vial ressegueix l’actual camí d’accés als sòls de sistemes. 

En coherència amb les determinacions de l’article 4.1.e de l’esmentat decret, aquest vial amb 
pendent superior no té una llargada superior a 300 m, només 150. 

Així mateix, en coherència amb l’establert a l’Ordre TMA/851/2021, i més concretament al que 
disposa al seu article 2.2.g, sobre itineraris per a vianants accessibles, aquest vial de servei no es 
considerarà mai com a itinerari accessible, ja que cas d’haver-se de formalitzar en aquest 
indret un itinerari accessible es realitzarà a través dels sòls de sistemes públics confrontants i es 
donarà compliment al màxim de 6% de pendent establert a l’esmentada Ordre. 

D’acord amb les determinacions de l’article 5.2.b de l’Ordre TMA/851/2021, totes les voreres 
previstes tenen una amplada mínima lliure de pas d’1,80 m. 

Dins el sistema viari s’han tingut en compte les determinacions de l’Estudi de Mobilitat 
Generada, preveient-se les zones de càrrega i descàrrega pertinents això com la situació de les 
noves parades de Bus. 

7.1.2. Zones verdes 
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Les zones verdes previstes al sector acullen un tractament natural amb vegetació autòctona 
que contribueixi a la integració del polígon industrial en l’entorn, defugint del model de plaça 
dura. L’estratègia d’ordenació d’aquestes zones verdes s’articula segons dos criteris principals: 

— L’ordenació al voltant del torrent de Can Ninou per tal de garantir la seva preservació i 
reforçar la seva presència en el paisatge. En aquestes zones verdes es preveu la creació 
d’unes basses de laminació vinculades a les dinàmiques hidrològiques del torrent i que 
s’integraran com un element més del paisatge, sense que això vagi en detriment de l’ús 
d’espai lliure. 

— La creació d’una gran franja de coixí verd entre els nous sòls industrials i la futura via 
interpolar que llinda amb el sector pel seu límit sud-est. Es preveu que el projecte 
d’urbanització defineixi unes plataformes que mitjançant un tractament tou i 
compatible amb l’ús d’espai lliure per a l’ús d’aparcament temporal els dies de curses 
en el Circuït de velocitat de Barcelona-Catalunya. L’espai lliure destinat a aquest ús 
correspon a la superfície de cessió per sobre dels mínims legals. 

7.1.3. Equipaments 
La previsió d’equipaments es concentra en una sola peça de sòl situada al nord-est del sector 
amb l’objectiu de que s’hi acabin materialitzant uns equipaments de baixa ocupació que 
garanteixin una alta proporció de tractament arbrat i de jardineria. 

7.1.4. Serveis tècnics 
L’ordenació del sector preveu dos tipus de sòl amb la qualificació de serveis tècnics que donen 
compliment a les reserves previstes pel planejament general: per una banda, una reserva de 
sòl situada al límit nord-est del sector que podria destinar-se a la implantació d’uns dipòsits de 
l’ATLL. Per altra banda, un total de sis peces de sòl localitzades per tot el sector i al voltant dels 
vint-i-sis metres quadrats de superfície amb la finalitat d’acollir les estacions transformadores del 
futur polígon industrial. 

7.1.5. Sistema hidrològic 
L’ordenació prevista reconeix com a sistema hidrològic la delimitació del Flux Preferent del 
torrent de Can Ninou segons l’estudi d’inundabilitat realitzat que s’integra en la documentació 
ambiental. Aquesta delimitació queda sobrevolada pel traçat del sistema viari en dos punts on 
es preveu la seva canalització. 

7.2. Zones amb aprofitament 
Donades les característiques del sector, del mercat, de la situació econòmica i de les 
expectatives a futur propiciades per la nova via interpolar prevista, el present Pla parcial 
ordena el sector UP-6 segons el criteri de materialitzar només una part del sostre total, 
181.045,99 m²st dels 210.714,13 m²st possibles, a l’objecte de plantejar una model d’ordenació 
industrial coherent amb les necessitats que aquesta activitat demanda: naus amb la major 
ocupació possible en planta baixa i un sostre a situar en planta altell que no es situï més enllà 
d’un 40% de l’ocupació de la planta. Amb aquesta proporció es garanteix cobrir la demanda 
per a usos d’oficines i complementaris a l’activitat principal industrial. 

En qualsevol cas, l’ordenació efectua la totalitat de les cessions de sòls des sistemes 
d’equipaments i zones verdes previstes amb la fitxa del sector vigent per l’aprofitament de 
210.714,13 m²st. En aquest sentit, per futures demandes o canvis de model industrial i de 
producció sempre hi cabria la possibilitat, mitjançant els instruments de modificació de 
planejament adients, d’acabar de consolidar l’aprofitament previst pel planejament general 
sense haver de preveure cessions complementàries d’aquests sistemes urbanístics. 

Val a dir que el fet d’esgotar el sostre màxim admès pel planejament general comportaria, a 
més, la dotació sobredimensionada dels serveis, com ara l’electrificació del sector, per unes 
parcel·les que en cap cas podrien consolidar, d’acord amb el model actual, el sostre assignat. 

En aquest sentit, i tal i com ja s’ha exposat en el punt 4.2. Elements i activitats existents, 
l’ordenació d’aquest sector resta molt condicionada pel fet que els sòls que són actualment 
propietat de les activitats existents suposen gairebé el 40% del sòl de l’UP-6 “Nord-Est”, la qual 
cosa condiciona encara més la capacitat del sector d’encabir-hi el sostre màxim admès pel 
planejament general. 

L’ordenació proposada planteja diverses tipologies per a l’activitat econòmica tot reconeixent 
les ja existents en el sector, de manera que en total es conformen cinc grans peces de sòl amb 
aprofitament. 

Partint de l’ús general del sector, que és l’industrial, es proposen una sèrie de sub-claus 
urbanístiques derivades de les ja regulades pel PGO: 

7.2.1. Industrial existent (ZI-Ce) 
Correspon a les diverses implantacions industrial preexistents al sector que el pla reconeix i 
regula tenint en compte l’especificat que comporta la seva implantació històrica. Aquesta 
clau suposa prop més del 20% del total del sòl amb aprofitament industrial.  

El tipus d’edificació en aquesta zona és la de garantir la preservació de l’activitat i volum 
existents plantejant, però, una regulació que possibiliti una certa ampliació de les activitats 
amb l’objectiu de donar cobertura a  futures demandes sense perdre de vista, però, l’estat de 
consolidació actual de les parcel·les. 

7.2.2. Industrial d’implantació unitària (ZI-C1) 
Aquesta zona correspon a tres grans peces de sòl que es situen de manera contigua en 
diferents punts del sector. 

El tipus d’edificació en aquesta zona requereix d’una ordenació per a la implantació d’una 
gran indústria amb una alta ocupació, segons implantació en edificació aïllada sobre la 
plataforma edificable definida normativament. 

7.2.3. Industrial d’implantació unitària (ZI-C2) 
La qualificació mitjançant aquesta zona correspon a més del 20% del total del sòl amb 
aprofitament industrial. 

Aquesta zona requereix d’una ordenació per la instal·lació d’una indústria mitja-gran, en naus 
independents, sobre volums aïllats. Es determinen dues subclaus, a i b, en funció de les 
condicions d’ocupació per a cadascuna. 
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7.2.4. Terciària d’ús mixte (ZT) 
Correspon a sòls amb una molt bona accessibilitat i visibilitat des de la xarxa viària actual o 
futura del sector, amb la finalitat de dotar de sòls de Serveis al Circuït i/o l’actual C-17 i vinculats 
al nou vial estructurador previst pel Pla Director. Es situen al nord-est del sector -confrontants 
amb els equipaments públic-, propers al nou accés provisional prevista sobre la C-35 i també 
amb façana a l’actual C-17, sobre la futura rotonda prevista. 

Es determinen dues subclaus, a i b, en funció de les condicions d’edificabilitat i alçada i nombre 
de plantes a cadascuna. 

El tipus d’edificació en aquesta zona requereix d’una tipologia de torres, amb una forta 
presència tant cap a l’actual C-17 i de blocs amb sòcol cap al vial principal del sector, sobre el 
què s’estructura la seva ordenació. 

L’ordenació final dels sòls qualificats amb la clau ZTb, situada a l’interior del sector amb façana 
a la rotonda prevista, te així una localització estructurant en relació a les connexions futures del 
sector i la seva relació amb el Circuït, tot i que l’ordenació edificatòria té en compte la 
necessitat d’integració en l’entorn, a tocar amb la peça d’equipaments públics, i l’alçada 
prevista es correspon amb PB+3PP. 

Amb caràcter general, l’ordenació de tots els sòls industrials té especial cura amb els espais no 
edificables de la parcel.la, on s’estableix un mínim de superfície ajardinada i amb tractament 
paisatgístic del 20% del sòl lliure d’edificació, preferentment situat a tocar del sistema viari amb 
què confronten, essent aquesta condició normativa per a les parcel·les situades amb front de 
l’actual C-17, com a façana principal del nou sector industrial. 

7.3. Proposta de compartimentació 
Pel cas de les claus ZI-C1 i ZI-C2a, mitjançant un PMU d’ordenació es podrà proposar la 
compartimentació de la parcel.la en diferents establiments. El disseny dels espais privats de 
circulació, maniobra, aparcaments, a banda de ser funcionalment adients per als usos 
admesos a la parcel.la, hauran de donar compliment a la normativa  de protecció contra 
incendis i seguretat vigents. 

Les condicions de compartimentació en cada cas són: 

7.3.1. Clau ZI-C1 
Dins del volum genèric: 

— Façana a vial públic per a cadascun dels establiments previstos 

— Nombre màxim d’establiments: 1 establiment 

 
 

En una hipotètica compartimentació, i tenint en compte que cadascun dels establiments 
hauria de tenir façana a vial públic o espais de maniobra privat, i que el nombre màxim 
d’establiments seria d’1 establiment cada 3.000 m2 de sòl, es podrien plantejar les alternatives 
següents, tenint en compte el compliment d’una sèrie de paràmetres específics: 

— Ocupació màxima del 50% en comptes del 60% 

— Establiments amb façana a viari públic. 

7.3.2. Clau ZI-C2a 
Dins del volum genèric: 

— Façana a vial públic per a cadascun dels establiments previstos 

— Nombre màxim d’establiments: 1 establiment 
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En una hipotètica compartimentació, i tenint en compte que cadascun dels establiments 
hauria de tenir façana a vial públic o espais de maniobra privat, i que el nombre màxim 
d’establiments seria d’1 establiment cada 15ml de façana a vial principal, es podrien plantejar 
les alternatives següents, tenint en compte el compliment d’una sèrie de paràmetres específics: 

— Ocupació màxima del 50% en comptes del 60% 

— Establiment amb façana a viari públic. 

 

7.4. Plataforma de referència 
Amb independència dels paràmetres reguladors específics de cada zona, i donades les 
característiques topogràfiques del sector, el pla preveu uns criteris normatius per a la 
formalització i urbanització dels salts topogràfics resultants de la definició de les diferents 
plataformes de sòl industrial per tal de dotar el nou polígon d’una configuració coherent i ben 
integrades a l’entorn. 

La plataforma de referència és aquella a partir de la qual s’amidarà l’ARM de l’edificació. 
Donades les característiques topogràfiques del sector així com l’existència de plataformes ja 
conformades per acollir les activitats existents, el present Pla regula una sèrie de paràmetres 
referits a aquest element per tal de garantir una configuració final de les parcel·les que eviti els 
murs o els talussos desproporcionats i, en conseqüència, una manca de control en relació als 
moviments de terres. 

Les plataformes de referència estan regulades en el plànol O5a-Plataformes i talussos segons els 
tipus: 

a) Definida: Són les plataformes, la cota de referència de les quals resta determinada en el 
plànol O5a mitjançant el punt de referència de la rasant del vial. 

Pel cas de les activitats existents, aquesta cota de referència és l’actual. 

En tant en quant es tracta de plataformes preexistents o, d’acord amb la regulació del Pla 
parcial, de parcel.la única, la cota de referència de plataforma i parcel.la són coincidents. 

b) Flexible: Són les plataformes, la cota de referència de les quals és el rasant de la vialitat en 
els fronts marcats en el plànol O4. 

Atenent a que sobre aquestes plataformes es podrà parcel.lar el sòl d’acord amb les 
condicions de cada clau, els anivellaments permesos sobre aquestes plataformes per a cada 
parcel.la resultaran d’acomplir les condicions següents: 

Flexible Tipus 1 

1. La rasant de la parcel.la serà la corresponent a la rasant del vial d’accés en el punt mig, 
amb una possible variació de ±1,00m. 

2. La diferència de cota de l’anivellament resultant de la parcel.la amb la cota de nivell en el 
límit de les plataformes veïnes o vial, no superarà els 12m d’alçada. 

La diferència de cota en relació amb les plataformes veïnes s’absorbirà mitjançant talussos de 
proporció 3/2 o murs de contenció o una combinació de tots dos. L’alçada de mur vist no 
superarà els 7m. Veure ESQUEMA (A). 

3. La diferència de cota en relació amb les parcel·les veïnes d’una mateixa plataforma no 
superarà els 5m. Aquesta diferència s’absorbirà mitjançant talussos de proporció 3/2 o murs de 
contenció o una combinació de tots dos. Veure ESQUEMA (B). 

4. Les parcel·les situades sobre dos plataformes de vials confrontants podran ser objecte 
d’anivellament des de la plataforma inferior i sempre que la cota de l’anivellament resultant en 
el límit del vial oposat compleixi amb les condicions del punt 2. Veure ESQUEMA (C). 

Flexible Tipus 2 

1. La rasant de la parcel.la serà la corresponent a la rasant del vial d’accés en el punt més alt, 
amb una possible variació de ±1,00m. 

2. La diferència de cota de l’anivellament resultant de la parcel.la amb la cota de nivell en el 
límit de les plataformes veïnes o vial, no superarà els 12m d’alçada. Veure ESQUEMA (A). 

La diferència de cota en relació amb les plataformes veïnes s’absorbirà mitjançant talussos de 
proporció 3/2 o murs de contenció o una combinació de tots dos. L’alçada de mur vist no 
superarà els 7m. Veure ESQUEMA (A). 

3. La diferència de cota en relació amb les parcel·les veïnes d’una mateixa plataforma no 
superarà els 5m. Aquesta diferència s’absorbirà mitjançant talussos de proporció 3/2 o murs de 
contenció o una combinació de tots dos. Veure ESQUEMA (B). 

Aquestes determinacions dels anivellaments es materialitzen tal com queda recollit als següents 
models esquemàtics referits a la secció longitudinal i transversal de la parcel.la. 
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7.5. Gestió 
L’àmbit de l’UP-6 es constitueix en un únic polígon d’actuació urbanística, coincident en 
geometria i superfície. Segons això, el PAU de l’UP-6 limita:  

— Al nord amb el terme municipal de Lliçà de Vall. 

— Al sud amb la UA-26. 

— A l’est amb la carretera C-35 en contacte amb el límit de terme municipal de Granollers 
i el Circuït de Catalunya. 

— A l’oest amb la C-17. 

El sistema d’actuació previst és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. I 
pel que fa a l’obligació de cessió obligatòria i gratuïta d’aprofitament urbanístic, en aquest cas 
correspon al 10% més el 15% de l’aprofitament urbanístic de la part dels nous sòls inclosos per la 
Modificació puntual de PGO en el sector i que estaven classificats com a sòl no urbanitzable, 
d’acord amb l’apartat 2 de la Disposició Transitòria Tercera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, 
de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme. 

Segons amidaments sobre aixecament topogràfic, el PAU de l’UP-6 té una superfície total de 
390.218,63m². La seva definició gràfica resta recollida al plànol normatiu O2. Gestió. 

7.6. Xarxes de serveis 
La sèrie de plànols O6 que integra el present pla, recull a nivell esquemàtic les xarxes que han 
de donar servei al sector UP-6. 

Serà el projecte d’urbanització el que concreti la proposta d’aquestes xarxes, així com les 
determinacions constructives i els càlculs corresponents. 

7.6.1. Mitja i baixa tensió 
Actualment per dins l’àmbit del sector transcorren diverses línies de MT de la companyia 
ENDESA les quals subministren les activitats existents. 

Amb data de 22 de setembre de 2009 l’ajuntament de Parets del Vallès i Electra Caldense van 
signar el “Conveni marc de col·laboració per al desenvolupament d’accions d’estalvi i 
sostenibilitat energètica a l’àmbit del terme municipal de Parets” (en endavant “Conveni 
Marc”) que estableix, entre altres, les condicions amb les que es portarà a terme la connexió a 
la xarxa de distribució d’Electra dels nous sectors de desenvolupament urbanístic del municipi, 
a fi de què tots ells puguin disposar, en el moment de la seva urbanització, de la potència 
elèctrica necessària amb el menor cost possible. Amb data de 15 de desembre de 2014 es 
signa una addenda al conveni. Per tant, es preveu l’electrificació del sector mitjançant les línies 
de la companyia Electra Caldense i serà necessari executar les variants de les línies elèctriques 
que transcorren aèries pel sector de la companyia ENDESA, soterrades pels vials del sector. 

— La proposta de xarxa de distribució s’ha fet d’acord als següents criteris: 

— Les diferents estacions transformadora seran d’1 transformador de 630 kVA. 

— El sistema de distribució serà subterrània atès que la instal·lació reuneix les condicions 
d’estètica, seguretat, escàs manteniment i poques avaries. 

— L’energia elèctrica és alterna, trifàsica, a 3 x 220/380V, amb freqüència de 50 Hz. 

7.6.2. Abastament d’aigua 
L’abastament d’aigua potable del sector està condicionat al desenvolupament del projecte 
de millora de l’abastament a Montmeló i Parets del Vallès impulsat per ATLL i la Generalitat de 
Catalunya que preveu la connexió mitjançant una canonada en altra des de la pròpia 
canonada ATLL fins a un futur dipòsit situat en una de les parcel·les destinades a serveis tècnics 
al nord est del sector. Aquesta canonada està parcialment executada i un dels trams construïts 
és el darrer tram que parteix del nus existent entre la carretera C-35 i el Circuit de Barcelona – 
Catalunya fins al dipòsit. Per tant, roman per executar un tram que haurà de transcórrer pel 
sector UP6 fins a connectar amb la part ja executada, més al sud. 

Per tant, el projecte preveu la prolongació de la canonada en altra des del punt on aquesta 
arriba actualment, just davant de l’accés a la nau Idilia Foods, a uns 300 metres més al sud del 
límit del sector. Es projecta doncs, una canonada de fosa DN 400 mm que transcorrerà des 
d’aquest punt fins al tram ja executat. El traçat ressegueix la carreta C-17 soterrada per el seu 
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carril lateral est, gira cap a l’est a través del vial de l’Eix 6 fins finalment creuar l’Eix 1 i arribar a la 
zona d’espais lliures on connectarà amb el tram existent. 

D’acord amb el conveni signat amb l’Ajuntament de parets, a part d’executar el tram de xarxa 
en alta de ATLL, és necessari la construcció d’un dipòsit de 10.000 m³ en dos vasos comunicants 
de 5.000 m³ cadascun. Aquestes infraestructures són necessàries pel desenvolupament dels 
nous sectors i pel propi sòl urbà ja consolidat. 

7.6.3. Sanejament 
La xarxa d’aigües residuals del sector UP6 de Parets es dissenya de manera que connecti per 
gravetat a la xarxa en baixa municipal en al carrer Garbí, al de la carretera C35. Des d’aquest 
punt, circularà per gravetat per la xarxa municipal fins a connectar a la canonada d’alta 
gestionada pel consorci del Besós-Tordera en el punt indicat pel propi consorci, i des d’aquest 
punt connecta a la depuradora de Montornès del Vallès. 

Es preveu la construcció d’una xarxa al llarg dels vials de la urbanització que permeti desaiguar 
les aigües residuals de la totalitat de les parcel·les. La nova xarxa serà amb canonades de 
polietilè de Ø 315 i anirà soterrada pels vials del nou sector i transcorrerà per gravetat fins a 
l’extrem sud oest del sector, molt aprop de l’actual Idilia Foods (antiga Nutrexpa) al marge est 
de la C-17. A partir d’aquest punt, la canonada transcorrerà pel nou vial previst en 
planejament fins a l’enllaç entre la carretera C-35 i el polígon de Can Volard arribant al carrer 
Garbí del mateix polígon on connectarà amb la xarxa unitària municipal existent a la 
cantonada entre aquest carrer i el carrer Xaloc. 

La xarxa d’aigües pluvials resta condicionada per la conca del Torrent de Can Ninou. Aquest 
torrent, recull les aigües d’una conca molt petita la qual comença uns 700 m aigües amunt del 
sector, dins el municipi de Lliçà de Vall. La longitud total del curs és de poc menys de 2km m fins 
a desaiguar a la riera del Tenes. Actualment, el tram inferior, des de la desembocadura fins a la 
C17, està totalment urbanitzat i integrat en sòl urbà mitjançant una canalització de 1,2 m de 
diàmetre. Aquesta secció no té actualment capacitat per les grans avingudes d’aigua i ja 
provoca greus problemes en episodis de pluja importants a les activitats actualment 
implantades. A més, el traçat de la C17 suposa un tap important per a l’escorrentiu superficial. 

Degut a aquests condicionants de partida, el disseny preveu la construcció de sistemes de 
laminació per tal de reduir el cabal punta de l’escorrentiu de pluja i ajustar el cabal abocat a 
la xarxa a la capacitat actual del col·lector existent que travessa la C17. Aquest sistema de 
laminació serveix alhora per laminar les grans avingudes d’aigües provocades per tempestes 
de gran període de retorn i així, millorar la situació actual de les parcel·les ja existents al tram 
inferior de l’àmbit, a l’entorn de la C17. 

A més, el disseny incorpora una segona bassa on s’abocaran les primeres aigües de pluja per 
tal de netejar de sòlids i hidrocarburs que arrosseguen previ a l’abocament a la llera del riu 
Tenes. Es dimensiona amb una capacitat suficient per retenir el volum d’aigua produït per una 
avinguda de mig any de període de retorn. 

El criteris de disseny de la xarxa utilitzats han sigut: 

— La xarxa s’ha projectat amb un sistema separatiu. 

— Les canonades de la xarxa de pluvials tindran un diàmetre exterior mínim de 400mm. 

— Es disposen pous de registre a distàncies inferiors a 50 m i en totes les connexions, canvis 
de sentit i punts singulars. Els embornals senzills es connectaran a la xarxa mitjançant 
canonades de 200mm de diàmetre interior. Les connexions de les parcel·les es 
realitzaran amb canonades de diàmetre PE DN250. En les parcel·les de major superfície, 
en les quals per requeriments hidràulics és necessari, s’han previst diverses connexions. 

— Les connexions de les parcel·les, embornals i d’altres elements singulars a la xarxa 
general es realitzaran mitjançant els pous de registre, sempre que sigui possible. Les 
connexions de les parcel·les se situaran en el punt més baix de la parcel·la. 

— S’estableix una limitació superior i inferior a les velocitats de circulació de les aigües per 
les clavegueres a fi d’aconseguir un millor funcionament del sistema i procurar allargar 
la seva vida útil. La limitació de velocitat màxima de circulació de l’aigua ve 
determinada per l’erosió que puguin causar les sorres o altres sòlids que transporti. La 
limitació de velocitat mínima ve determinada per la necessitat d’evitar la sedimentació 
dels sòlids que transporten les aigües residuals i pluvials. 

— El pendent de les clavegueres ha de ser tal que les velocitats màximes i mínimes es 
mantinguin dins dels marges esmentats. 

7.6.4. Telecomunicacions 
El projecte preveu la renovació total de la xarxa de telefonia existent i la extensió de la xarxa a 
la resta del sector segons les especificacions de la companyia subministradora. D’aquesta 
manera, es realitzarà el soterrament de la totalitat de les línies de telèfon existents i es 
desmuntaran tots els suports i tota la xarxa aèria actual. 

Per a subministrar les línies telefòniques es construirà la nova xarxa soterrada sota els vials 
mitjançant un prisma de formigó amb 6 canalitzacions, 4 amb conductes de. PVC de 63 mm i 2 
amb conductes de PVC 125 mm. Aquesta línia, es distribuirà al llarg de les voreres formant 
anelles de connexió mitjançant arquetes de registre i creuaments de vial. La connexió amb la 
xarxa existent es realitzarà a una arqueta DM existent situada davant de la botiga – magatzem 
TOUS a l’oest de la C-17. 

Pel que fa al vial de l’Eix 6, que es preveu urbanitzar parcialment, el projecte preveu un 
desviament provisional de les línies telefòniques que transcorre per aquest carrer a través de 
d’una parcel·la d’espais lliures fins a connectar directament amb les que transcorren per la C-
17. Tan bon punt s’urbanitzi la resta del carrer durant el proper desenvolupament del sector 
UA26, es completarà el traçat previst través del mateix vial fins a la C-17 i s’inhabilitarà el tram 
provisional. 

També s’executarà l’obra civil necessària per construir els prismes de telecomunicacions a sota 
de les voreres, formigonats amb formigó en massa HM-20, amb les corresponents arquetes M i 
DM, ubicades segons els detalls del plànol número 23. 

7.6.5. Enllumenat públic 
La xarxa d’enllumenat es resoldrà amb la instal·lació d’una distribució unilateral de lluminàries 
Street de 23 a 65 W de IGUZZINI amb columnes troncocòniques model europeu d’acer 
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galvanitzat de 8, 9 o 12 metres d’alçada. La interdistància entre lluminàries serà de 30 metres i 
la potència i alçada de les columnes variarà en funció dels requeriments lumínics i amplada de 
cada tram de vial. 

S’instal·larà un quadre generals de distribució situat a la parcel·la d’equipaments del nord est 
del sector, a prop del giratori que soluciona la intersecció entre els Eixos 1 i 3. El quadre anirà 
irectament connectat amb el CT4 que li subministrarà l’energia elèctrica necessària d’acord 
amb els plànols, amb els equips elèctrics corresponents. 

Es planteja uns nivells lumínics per tal de complir amb una classe d’enllumenat tipus ME4b 
luminància mitjana de més de 12 lux i uniformitat superior al 40%) per a situacions de projecte 
tipus B1, vies urbanes secundàries de connexió a urbanes de trànsit important amb una IMD 
inferior a 7000 vehicles. 

L’estudi preveu reforçar les zones de les rotondes i al vial lateral de la C-17 per tal que tinguin 
una classe d’enllumenat tipus ME 2 (mínim de 22 lux i uniformitat del 40%). 

7.6.6. Gas 
El projecte inclou l’afectació de la xarxa actualment existent en el sector en la situació actual, 
tot i que es podria veure afectada pel projecte d’ampliació de la C-17 en cas que aquesta 
s’executi abans i per tant produeixi situacions sensiblement diferents a la prevista en el projecte. 

El projecte contempla el cost complert de reposició de la xarxa afectada del sector per donar 
subministrament de gas a les industries que actualment ja en disposen. 

8. Justificació de la proposta 

L’article 84.2.c del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, estableix que els Plans parcials han de justificar la proposta d’ordenació i 
concretament: 

1r. De l’adequació de l’ordenació a les determinacions del planejament urbanístic general per al sector. 

2n. De l’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible, tenint en compte les conclusions 
de l’informe ambiental que integra la documentació del pla. 

3r. De l’adequació de l’ordenació a les directrius de planejament que estableixen l’article 9 de la Llei 
d’urbanisme i els articles 5 a 7 d’aquest Reglament. 

4t. De l’adequació de l’ordenació a les necessitats de les persones que realitzen les tasques de cura i gestió 
domèstica, en especial pel que fa als paràmetres d’accessibilitat, mobilitat, seguretat i ús del teixit urbà. 

5è. Del compliment de les determinacions del planejament urbanístic general sobre mobilitat sostenible, d’acord 
amb l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada que ha de formar part de la documentació del pla. 

6è. De la divisió poligonal. 

En base a això, dins del contingut de la Memòria d’aquest Pla es justifiquen tots els aspectes 
establerts en l’article esmentat, que mantinguin alguna relació amb l’àmbit i l’operació 
previstos. 

8.1. Adequació al planejament vigent 

La proposta d’ordenació definida pel present Pla, s’adequa a totes les determinacions del 
planejament vigent general i, implícitament, supramunicipal: 

— Desenvolupa i concreta els objectius previstos en la fitxa del planejament general. 

— Dóna compliment a les cessions mínimes per a sistemes i no sobrepassa l’aprofitament 
màxim establert, tal i com es pot comprovar en els quadres del punt 9 d’aquesta 
Memòria. 

— Estableix normativament les obligacions i les condicions de desenvolupament que es 
deriven del planejament general vigent i de la legislació sectorial. 

— Ordena i qualifica els sòls, especialment els de sistemes, procurant la major integració i 
sinèrgia amb els sòls del seu entorn. 

8.2. Compliment de les directrius per al planejament urbanístic 
En relació als condicionants establerts a l’article 9 del TRLU, i en relació a les determinacions 
establertes pel Sector UP-6, cal dir que: 

— La proposta no afecta sòls inundables o ni amb altre risc per a la seguretat i el benestar 
de les persones, tal i com resta recollit a l’informe ambiental que acompanya aquest 
Pla. Pel que fa al cas de l’únic curs d’aigua del sector, el torrent de Can Ninou, aquest 
ja ha estat objecte d’un estudi d’inundabilitat que s’inclou a la documentació 
ambiental. 

— El sector no inclou sòls d’alt valor agrícola ni elements de patrimoni cultural que hagin 
de ser preservats. En tot cas, l’ordenació del Pla parcial defineix al llarg del torrent de 
Can Ninou tota una franja d’espais lliures adjacents que protegeixen i posen en valor 
aquest element. 

— En relació als terrenys que s’han de preservar d’urbanització per motiu de la seva 
pendent (per sobre del 20%), cal dir que tot i que els sòls objecte d’aquest Pla tenen 
una topografia irregular que en alguns punts té certa pendent, les àrees localitzades 
amb pendents més fortes són dos molt puntuals i acotades i es troben als voltants d’un 
16% de pendent: una a tocar dels futurs sòls d’equipament i l’altra en el límit sud-est del 
sector i com a conseqüència del nus viari existent. Cap d’elles no és una mostra 
significativa de la resta del terreny. 

8.3. Observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible 
Des del punt de vista del desenvolupament urbanístic sostenible i en coherència al principi 
definit a l’article 3 del TRLU: 

Article 3. Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 

1.El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el medi ambient i 
comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors 
paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i 
futures. 

2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta també la configuració 
de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicional a les 
àrees rurals i consolidin un model de territori globalment eficient. 
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3. L’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d’acord amb l’ordenació territorial, l’objectiu del 
desenvolupament urbanístic sostenible. 

La proposta d’ordenació prevista pel pla incideix sobre diversos aspectes relacionats amb el 
desenvolupament sostenible: 

— La millora de les comunicacions a totes les escales amb vocació de limitar l’ús del 
vehicle privat, potenciar-ne el del transport públic i garantir la connectivitat a peu i en 
bicicleta. 

— Aprofitar la connexió amb un pol d’activitat econòmica existent (el Circuït) per tal de 
generar sinèrgies des d’un punt de vista de l’activitat (l’efecte reclam del Circuït 
potencia l’interès dels sòls industrials adjacents i aquests sòls poden acollir activitats 
associades i complementàries del mateix). I per altra banda, reduir els costos econòmics 
i ambientals d’aquestes noves sinèrgies (per exemple, mitjançant la proposta dels espais 
lliures/aparcaments). 

— Consolidar uns sòls estratègicament situats però actualment aïllats del seu entorn proper 
pel pas de grans infraestructures viàries que els fan de barrera. Aquest fet ha sumit la 
seva realitat en la indefinició urbana. L’ordenació prevista garanteix la funcionalitat 
d’aquests i la seva capacitat per a acollir activitats industrials i terciàries. 

— Garantir la permeabilitat urbana d’aquests sòls i promoure les connexions i l’intercanvi 
amb el seu entorn urbà. 

— L’ordenació proposada estructura un parc rústic al voltant del torrent de Can Ninou que 
el preserva i posa en valor des d’un punt de vista paisatgístic. La creació de les basses 
de laminació vinculades al torrent i integrades a l’element del parc 

— El Pla parcial preveu, mitjançant un acurat estudi del traçat i rasants de la seva vialitat 
així com de les plataformes finals de les parcel·les edificables, un balanç zero en relació 
al moviment de terres. 

— El Pla parcial defineix una ordenació compatible amb les activitats implantades en 
funcionament de manera que s’eviten trasllats i indemnitzacions innecessaris. A aquest 
fet cal sumar-li la creació d’un teixit divers i amb cert grau de flexibilitat per tal de 
poder-se adaptar a les necessitats del mercat. 

Segons l’exposat es pot concloure que les propostes que integren el present Pla promouen un 
desenvolupament urbanístic sostenible. 

8.4. Compliment de les determinacions sobre mobilitat sostenible 
La justificació de l’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible, resta 
garantida pels factors de localització i connectivitat descrits al llarg d’aquesta Memòria i que, 
en bona part, procedeixen del contingut del planejament vigent en el qual s’emmarca aquest 
Pla. 

En relació a les mesures adoptades pel Pla per facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible 
en el municipi, en compliment de l’obligació de prestació del servei de transport col·lectiu urbà 
de viatgers, resta subordinat al que determini l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada 
que integra l’expedient com a Annex. Pel que fa a les determinacions provinents del 

planejament vigent que, a la vegada, s’emmarcava en l’EAMB del PDU del Circuït de velocitat, 
aquestes són: 

— Dificultar l’ús del vehicle privat mitjançant: la reducció de les places previstes 
d’aparcament,  la regulació de l’aparcament en calçada i les bonificacions envers els 
vehicles d’alta ocupació i als vehicles nets. 

— Potenciar la utilització del transport públic mitjançant: l’obertura de l’estació de Renfe 
de la línia R3 i el seu desdoblament, l’increment de l’oferta de transport públic de 
superfície i l’obligació envers indústries i activitats que superin un llindar en el nombre de 
treballadors a cobrir mitjançant transport d’empresa el 60% de la demanda prevista. 

— Preveu una sèrie de connexions per garantir la connectivitat a peu i en bicicleta. 

8.5. Justificació de l’execució del Pla 
La necessitat i conveniència de l’execució d’aquest sector, resideix en una sèrie d’objectius 
concrets que cal assolir: 

— L’ordenació uns sòls que, per les seves preexistències, han perdut la seva naturalesa 
rural però estan mancats dels elements i les eines necessàries per a considerar-se 
urbans. Mantenir aquesta situació només serviria per que aquests sòls s’anessin ocupant 
sense control i amb lògica dels teixits periurbans. 

— La creació de nous teixits productius en el municipi a la vegada que aprofitar les 
sinnèrgies del Circuït de velocitat i la via interpolar prevista. 

— La materialització d’uns interessos privats i públics bloquejats per un llarg historial de 
temptatives de gestió que no han arribat a culminar-se. 

— La creació d’uns elements d’espais lliures de reforç de les estructures naturals existents 
del torrent de Can Ninou. 

— L’obtenció, per part de l’Ajuntament, d’uns sòls amb aprofitament en un punt estratègic 
del sector. 

— En vista de l’interès de la iniciativa privada en aquest cas, es proposa una gestió 
mitjançant un únic polígon a desenvolupar per reparcel·lació en la modalitat de 
compensació bàsica.  

— La possibilitat de poder desenvolupar el polígon industrial en primera instància sense 
necessitat d’esgotar tot el sostre del sector i que això es pugui relegar pel moment en 
que les necessitats del mercat així ho requereixin. 
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9.  Planejament proposat. Quadres. 

9.1. Còmput de sòls i aprofitaments proposats 
 

 

9.2. Comparatiu amb la fitxa vigent 
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SÒL 390.218,63
subtotal sistemes 179.720,79

SV sistema viari 74.226,28
Nova C-17 6,11% 23.849,21

Estructurant 7,15% 27.901,99
Local 5,76% 22.475,08

PS protecció  de sistemes 15.326,03
EL espais lliures 60.659,76

per al lleure 10,55% 41.148,83
complementaris 5,00% 19.510,93

SH hidro gràf ic 4.304,35
EC equipament 19.518,24
ST serveis tècnics 5.686,13

subtotal zones 210.497,84
ZI-Ce Indústria  existent 83.737,66
ZI-C1 Indústria  gran 35.470,85
ZI-C2 Indústria  mit jana 84.634,28

Z I-C 2a 71.272,45
Z I-C 2b 13.361,83

ZT T erciari 6.655,05
Z T a 2.426,74
Z T b 4.228,31

SOSTRE 0,46 181.045,99
0,4640 181.045,99

0,0760 29.668,14
ZI-Ce Indústria  existent 58.616,36
ZI-C1 Indústria  gran 30.150,22

4,84% 8.761,94
ZI-C2 Indústria  mit jana 71.939,14

11,55% 20.906,20
Z I-C 2a 60.581,58

17.605,59
Z I-C 2b 11.357,56

3.300,62
ZT T erciari 20.340,27

Z T a 10.192,32
Z T b 10.147,94

9,09%
21,69%

16,65%

39,74%

11,23%

Pla parcial UP-6

32,38%

1,71%

19,02%

5,00%

21,46%

15,55%

1,10%

1,46%

46,06%

3,93%

53,94%

SÒL 390.218,63 390.218,63
subtotal sistemes 157.453,22 179.720,79 22.267,57

SV sistema viari 57.596,27 74.226,28 16.630,01
Nova C-17 6,11% 23.842,36 6,11% 23.849,21 6,85

Estructurant 8,65% 33.753,91 7,15% 27.901,99 -5.851,92
Local a determinar pel Pla parcial 5,76% 22.475,08 22.475,08

PS protecció  de sistemes 14.321,02 15.326,03 1.005,01
EL espais lliures 58.532,79 60.659,76 2.126,97

per al lleure 10,00% 39.021,86 10,55% 41.148,83 2.126,97
complementaris 5,00% 19.510,93 5,00% 19.510,93 0,00

SH hidro gràf ic 2.458,38 4.304,35 1.845,97
EC equipament 19.510,93 19.518,24 7,31
ST serveis tècnics 5.033,82 5.686,13 652,31

subtotal zones 232.765,41 210.497,84 -22.267,57
ZI-Ce Indústria  existent 83.737,66 83.737,66
ZI-C1 Indústria  gran 35.470,85 35.470,85
ZI-C2 Indústria  mit jana 84.634,28 84.634,28

Z I-C 2a 71.272,45 71.272,45
Z I-C 2b 13.361,83 13.361,83

ZT T erciari 6.655,05 6.655,05
Z T a 2.426,74 2.426,74
Z T b 4.228,31 4.228,31

SOSTRE 0,54 210.714,13 0,46 181.045,99 -29.668,14
0,4640 181.045,99 (1)

0,0760 29.668,14 (2)
ZI-Ce Indústria  existent 58.616,36 (1)
ZI-C1 Indústria  gran 30.150,22 (1)

4,84% 8.761,94 (2)
ZI-C2 Indústria  mit jana 71.939,14 (1)

11,55% 20.906,20 (2)
Z I-C 2a 60.581,58 (1)

17.605,59 (2)
Z I-C 2b 11.357,56 (1)

3.300,62 (2)
ZT T erciari 20.340,27 (1)

Z T a 10.192,32
Z T b 10.147,94

9,09%
21,69%

16,65%

39,74%

11,23%

Fitxa UP-6 Pla parcial UP-6

32,38%

1,71%

1,29%

19,02%

5,00%

21,46%

15,00% 15,55%

0,63% 1,10%

1,46%

14,76%
40,35% 46,06%

3,67% 3,93%

59,65% 53,94%

5,00%
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS  
Article 1. Objecte i marc legal 
1. Les normes presents són part integrant del Pla Parcial d’Ordenació UP-6 del municipi de 
Parets del Vallès. 

2. El Pla parcial té per objecte definir la regulació de l’ordenació del sector. 

3. Aquest Pla parcial d’ordenació s’empara en la normativa urbanística vigent, en concret: 
la Modificació puntual de PGO de Parets del Vallès, sectors UP-5, UP-6 i UA 26, per a 
l’adaptació del planejament general a les determinacions del Pla Director Urbanístic del 
Circuit, en tràmit d’aprovació definitiva– en endavant, planejament vigent-, el PGO del 
municipi de Parets del Vallés, el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, i el Reglament que la desenvolupa, el Decret 1/2007, de 
16 d’octubre, de mesures urgents, i altres disposicions d’aplicació.  

Article 2. Contingut 
El contingut d’aquest Pla Parcial d’ordenació dóna compliment a allò previst en l’article 66 i 
concordants del TRLU, així com a l’article 77 i següents del Reglament de Planejament, a la 
fitxa corresponent al sector UP-5 del PGO de Parets del Vallés i la seva Modificació puntual, i 
està format pels documents següents: 

— Memòria 

— Normativa 

— Estudi econòmic i financer 

— Gestió i pla d’etapes 

— Document ambiental 

— Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada 

— Càlculs justificatius d’abastament i sanejament 

— Plànols d’informació i d’ordenació 

— Document comprensiu 

Article 3. Obligatorietat 
Les determinacions d’aquest Pla parcial d’Ordenació obliguen per igual a l’administració i 
els particulars, i totes les actuacions i intervencions en el seu àmbit, públiques o privades, 
provisionals o definitives, han de subjectar-se al mateix. 

Article 4. Interpretació 
1. Aquestes normes s’interpreten atenent al seu contingut i amb subjecció als objectius i 
finalitats  expressats en la Memòria. 

2. En cas de discrepància entre les determinacions gràfiques i les escrites prevaldran les 
primeres. En cas de discrepància entre diferents determinacions gràfiques, prevaldran primer 
les que es donin acotades i, si no és així, les que figurin a escala gràfica més detallada.. 

Article 5. Modificació 
Les previsions d’aquest Pla parcial d’Ordenació podran ser modificades, prèvia motivació i 
justificació, seguint els mateixos tràmits que per la seva formulació i aprovació, d’ofici o a 
petició dels interessats, segons el que preveu la legislació vigent. 
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TÍTOL II. GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT 
CAPÍTOL I. DETERMINACIONS DE CARÀCTER GENERAL 

Article 6. Definició i delimitació dels polígons d’actuació 
1. L’àmbit d’aquest Pla parcial d’Ordenació es constitueix en un únic polígon d’actuació 
urbanística on dur a terme una gestió urbanística integrada d’acord amb els conceptes 
establerts en els articles 117, 118 i següents del TRLU: 

2. El Polígon d’actuació urbanística del sector UP-6 s’ajusta a la delimitació del mateix amb 
una superfície total de polígon de 390.218,52 m². 

Article 7. Sistema d’actuació i pla d’etapes 
1. El sistema d’actuació previst per a la gestió del polígon d’actuació urbanística delimitat, 
d’acord amb el que estableix l’article 121 del TRLU, és el de reparcel·lació en modalitat de 
compensació. 

2. El desenvolupament del polígon d’actuació urbanística es determina en una única etapa. 
El projecte d’urbanització, per la seva banda, podrà preveure les fases d’urbanització que 
es considerin convenients. 

Article 8. Normes generals de les construccions 
1. Les normes generals d’edificació, quant a llicències i condicions mínimes de les 
construccions es regulen segons el que disposa el PGO vigent i, en el seu defecte, per les 
determinacions de la Llei d’urbanisme i el DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova 
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

2. Les condicions tècniques de les obres, en relació a les vies públiques, es regiran segons el 
que determinen les ordenances municipals vigents, en tot allò que no contradigui el PGO 
vigent. 

Article 9. Deure de cessió del sòl amb aprofitament 
1. En l’àmbit del Polígon d’actuació urbanística del sector UP-6 cal preveure l’obligació de 
cedir el sòl necessari per a la materialització del 10% de l’aprofitament urbanístic. 

2. Aquest percentatge s’incrementa fins al 15% de l’aprofitament urbanístic per a la part dels 
nous sòls inclosos per la Modificació puntual de PGO en el sector i que estaven classificats 
com a sòl no urbanitzable, d’acord amb l’apartat 2 de la Disposició Transitòria Tercera de la 
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme. 

Article 10. Concreció de l’ordenació de volums 
1. La concreció de l’ordenació volumètrica és la que apareix grafiada als plànols normatius, 
i/o completada amb l’aplicació dels paràmetres definits en aquestes normes. 

2. Tanmateix, en el cas de propietari únic o per mutu acord de tots els propietaris d’una illa 
es poden ajustar les alineacions per mitjà de la reparcel·lació o bé en el moment d’atorgar-

se la llicència d’edificació, sempre dins dels paràmetres de l’edificació mínims i màxims 
prescrits per aquestes Normes i sense augmentar l’aprofitament urbanístic de l’illa, d’acord 
amb l’article 252 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 

CAPÍTOL II. DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES D’EXECUCIÓ I GESTIÓ 

Article 11. Transformació en Junta de Conservació 
La Junta de Compensació es transformarà den Junta de Conservació un cop executada i 
rebuda la urbanització per part de l’Ajuntament de Parets del Vallès. Aquesta obligació de 
conservar les obres d’urbanització del sector s’estableix per un termini de cinc anys des de 
l’esmentada recepció. 
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TÍTOL III. NORMES REGULADORES 
CAPÍTOL I. SISTEMES I ZONES D’APROFITAMENT PRIVAT 

Article 12. Divisió en Sistemes i Zones 
1. Aquest Pla parcial d’Ordenació, ateses les preexistències i els objectius a assolir expressats 
en la Memòria, concreta l’ordenació física detallada del sòl de l’àmbit que abasta, 
mitjançant la seva divisió en sistemes i zones, tal i com segueix: 

Sistemes: 

— Sistema viari         (clau SV) 

Els sòl destinat a reserva viària de protecció de sistemes inclosos dins el sistema viari 
s’identifiquen amb la clau PS. 

— Espais lliures        (clau EL) 

— Equipaments comunitaris     (clau EC) 

— Serveis tècnics       (clau ST) 

— Sistema hidrològic      (clau SH) 

Zones : 

— Industrial existent        (clau ZI-Ce) 

— Industrial d’implantació unitària    (clau ZI-C1) 

— Industrial aïllada       (clau ZI-C2) 

subclau ZI-C2a 

subclau ZI-C2b 

— Terciari d’ús mixte       (clau ZT) 

subclau ZTa 

subclau ZTb 

2. S’estableixen com a normatives les superfícies de sòl expressades al quadre que segueix: 

SÒL 390.218,63
subtotal sistemes 179.720,79

SV sistema viari 74.226,28
Nova C-17 6,11% 23.849,21

Estructurant 7,15% 27.901,99
Local 5,76% 22.475,08

PS protecció de sistemes 15.326,03
EL espais lliures 60.659,76

per al lleure 10,55% 41.148,83
complementaris 5,00% 19.510,93

SH hidro gràf ic 4.304,35
EC equipament 19.518,24
ST serveis tècnics 5.686,13

subtotal zones 210.497,84
ZI-Ce Indústria existent 83.737,66
ZI-C1 Indústria gran 35.470,85
ZI-C2 Indústria mit jana 84.634,28

Z I-C 2a 71.272,45
Z I-C 2b 13.361,83

ZT T erciari 6.655,05
Z T a 2.426,74
Z T b 4.228,31

9,09%
21,69%

1,71%

19,02%

5,00%

21,46%

15,55%

1,10%

1,46%

46,06%

3,93%

53,94%

 

Article 13. Definició de conceptes 
1. Alineació obligatòria: línia sobre la qual s’ha d’alçar obligatòriament la façana davantera 
o posterior, si és el cas, de l’edificació. 

2. Alineació màxima: línia que limita l’ocupació màxima del cos edificable sobre la parcel.la. 

3. Alineació obligatòria: línia que fixa, amb caràcter obligatori, la posició del front 
predominant de l’edificació amb l’objectiu de generar una façana urbana. 

4. Fondària màxima edificable: és la distància màxima, que s’amida a partir de l’alineació 
obligatòria, dins de la qual s’ha d’inscriure l’edificació. 

5. Plataforma de referència: es aquella a partir de la qual s’amidarà l’ARM de l’edificació o 
de part de l’edificació. Les plataformes de referència estan regulades en el plànol O4-
Alineacions i rasants segons tres tipus: 

a) Definida: Són les plataformes, la cota de referència de les quals resta determinada en el 
plànol O4 mitjançant el punt de referència de la rasant del vial. 

Pel cas de les activitats existents, aquesta cota de referència és l’actual. 

En tant en quant es tracta de plataformes preexistents o, d’acord amb la regulació del Pla 
parcial, de parcel.la única, la cota de referència de plataforma i parcel.la són coincidents. 

b) Flexible: Són les plataformes, la cota de referència de les quals és la rasant de la vialitat 
en els fronts marcats en el plànol O4. 

Atenent a que sobre aquestes plataformes es podrà parcel·lar el sòl d’acord amb les 
condicions de cada clau, els anivellaments permesos sobre aquestes plataformes per a 
cada parcel.la resultaran d’acomplir les condicions següents: 
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Flexible Tipus 1 

(1) La rasant de la parcel.la serà la corresponent a la rasant del vial d’accés en el punt 
mig, amb una possible variació de ±1,00m. 

(2) La diferència de cota de l’anivellament resultant de la parcel.la amb la cota de nivell 
en el límit de les plataformes veïnes o vial, no superarà els 12m d’alçada. 

La diferència de cota en relació amb les plataformes veïnes s’absorbirà mitjançant 
talussos de proporció 3/2 o murs de contenció o una combinació de tots dos. L’alçada 
de mur vist no superarà els 7m.  

(3) La diferència de cota en relació amb les parcel·les veïnes d’una mateixa plataforma 
no superarà els 5m. Aquesta diferència s’absorbirà mitjançant talussos de proporció 3/2 o 
murs de contenció o una combinació de tots dos.  

(4) Les parcel·les situades sobre dos plataformes de vials confrontants podran ser objecte 
d’anivellament des de la plataforma inferior i sempre que la cota de l’anivellament 
resultant en el límit del vial oposat compleixi amb les condicions del punt 2.  

Flexible Tipus 2 

(1) La rasant de la parcel.la serà la corresponent a la rasant del vial d’accés en el punt 
més alt, amb una possible variació de ±1,00m. 

(2) La diferència de cota de l’anivellament resultant de la parcel.la amb la cota de nivell 
en el límit de les plataformes veïnes o vial no superarà els 12m d’alçada. 

La diferència de cota en relació amb les plataformes veïnes s’absorbirà mitjançant 
talussos de proporció 3/2 o murs de contenció o una combinació de tots dos. L’alçada 
de mur vist no superarà els 7m. 

(3) La diferència de cota en relació amb les parcel·les veïnes d’una mateixa plataforma 
no superarà els 5m. Aquesta diferència s’absorbirà mitjançant talussos de proporció 3/2 o 
murs de contenció o una combinació de tots dos. 

6. Alçada reguladora màxima: és l’alçada que poden assolir les edificacions. S’amidarà des 
de la plataforma de referència, fins a la cara superior del darrer sostre o element estructural 
de coberta 

7. Nombre màxim de plantes: és el nombre màxim de plantes permeses dins de l’alçada 
reguladora. S’amidarà des de la plataforma de referència. 

8. Planta baixa: és la planta o part de planta que llur paviment queda situat a la cota de la 
plataforma de referència.  

9. Planta soterrani: és la situada per sota de la planta que tingui la consideració de planta 
baixa. 

10. Planta pis: tota planta edificada situada per damunt de la planta baixa. 

11. Gàlib edificatori: perímetre màxim dins del qual s’ha d’inscriure obligatòriament 
l’edificació; la línia que el defineix no pot ser ultrapassada, en cap cas, per l’edificació. 

12. Cossos volats: els que sobresurten de la línia de façana i tenen el caràcter d’ocupables, 
siguin tancats, semitancats o oberts. 

13. Mitgeres: és el mur emplaçat sobre la partió de parcel·la que va des dels fonaments fins 
a la coberta sense interrupció de continuïtat i sobre el que recauen les servituds de 
mitjaneria, ús mancomunat i impediment d’obertura. 

14. Alçada lliure o útil: és la distància que hi ha del terra al sostre a l’interior d’un local 
construït. 

15. Pati privat: és el sòl lliure destinat a aparcament o jardins, que envolta edificacions i la 
titularitat del qual és privada. 

16. Reculades de l’edificació: quan part o parts de les façanes dels edificis es retiren un 
màxim de 0,50m de l’alineació obligatòria o l’alineació màxima. 

17. Instal·lacions especifiques: aquelles instal·lacions complementàries d’implantacions 
industrials que són necessàries per al compliment del procés productiu i que tenen uns  
requeriments formals diferenciats que requereixen d’una regulació específica. 

Article 14. Determinacions comuns a zones i sistemes 
1. Per tot el no estigui especificat en aquestes Normes particulars, és d’aplicació el que 
figura al PGO de Parets del Vallés. 

2. Les plataformes de referència definides en el plànol O5-Plataformes i talussos poden ser 
objecte de variacions per ajustos a les rasants definitives de la vialitat. 

Aquests ajustos caldrà efectuar-los d’acord amb els criteris normatius fixats en el document 
annex referent al tractament de límits. 

3. En tot el referent al tractament de límits i plataformes del Sector UP-6, tindrà caràcter 
normatiu l’Annex normatiu que s’integra en aquestes Normes. 

4. Es permet l’agrupament de parcel·les. L’edificació sobre la nova parcel·la es regularà 
segons les determinacions que corresponguin a la superfície que en resulti com a sumatori 
de cadascuna de les parcel·les. En aquest cas no serà d’aplicació la separació a llindars 
comuns. però caldrà respectar la relació entre les diverses plataformes definides.  

5. Pel que fa a l’ocupació màxima de parcel·la resultant aquesta es podrà incrementar fins 
al 70 %. 

En cas d’agrupació de parcel·les de diferents subclaus els paràmetres resultants seran la 
suma dels corresponents per a cada parcel·la. 

6. L’alçada lliure mínima en locals que hagin d’estar ocupats per persones, serà de 2,80 m. 

7. L’ús permès a la planta soterrani, serà el determinat amb caràcter general al PGO de 
Parets del Vallés. 

8. Les plantes soterrani no es computaran en l’edificabilitat permesa per a cada parcel·la. 
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9. Espais no edificables: 

— Els espais lliures de les parcel·les podran ser utilitzats per a estacionaments i molls de 
càrrega i descàrrega.  

— Es prohibeix l’emmagatzematge dins d’aquest espai. Tota l’activitat industrial es 
realitzarà dins del volum edificat. 

— El projecte d’edificació contindrà la definició i disseny dels espais exteriors, que 
hauran de sistematitzant-se amb arbrat i jardineria el màxim possible, amb un mínim 
dels 20% de la seva superfície a situar preferentment en contacte amb la façana a 
vial de la parcel.la. Aquesta situació preferent resulta obligatòria en la parcel·les 
amb façana a l’actual C-17, a l’objecte de millorar la façana del sector a aquesta 
via. En aquestes parcel·les amb front a l’actual C-17, resta expressament prohibida la 
instal·lació de cartells i elements publicitaris. 

Article 15. Classificació dels usos 
En virtut de llur funció urbanística, els usos es classifiquen en: 

— Ús global: aquell que defineix una zona general (tant en sòl urbà, com en sòl 
urbanitzable o no urbanitzable) o un sistema. 

— Ús dominant: aquell específic que caracteritza una zona, subzona o sistema, que el 
PGO estableix com a majoritari respecte als altres usos específics que puguin establir-
se. 

— Ús compatible: aquell ús específic que s’admet de conformitat amb les disposicions i 
situacions específiques per a cada zona o subzona. 

— 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: aquell que, sense entrar en contradicció amb els usos dominants 
o compatibles de la zona o sistema, els complementa en una proporció minoritària. 

Article 16. Definició d’usos 
1. Industrial: és l’ús global del sector UP-6, segons determina el planejament general. En 
aquest ús hi són compresos els que resten definits a l’article 88 del PGO de Parets del Vallès: 

— Indústria artesanal 

— Indústria urbana 

— Indústria agrupada 

— Indústria separada 

— Magatzem 

— Tallers de reparació de vehicles 

Tots aquests usos són admesos sempre que per les característiques de l’activitat o material i 
productes utilitzats, es garanteixi que no es produeixen situacions de perill per a la salut i la 
seguretat públiques i que els efectes perjudicials al medi siguin degudament corregits. 

No es permetran activitats en les diferents zones adjacents a les carreteres C-17 i C-35 que 
generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu que afecti a la seguretat viària. Totes les 
activitats hauran de complir amb tot allò que estableix la Normativa sectorial vigent. 

2. Terciari, és un ús principal, apte pera acollir activitats del sector econòmic de serveis, en 
qualsevol de les seves modalitats. 

3. Comercial: és un ús compatible en algunes zones del sector, amb les limitacions que 
estableix la regulació sectorial vigent, i compatible en d’altres, tal i com es regula més 
endavant per cada cas. Recull els usos comercials que resten definits a l’article 88 del PGO 
de Parets del Vallès: 

— Comerç al detall 

— Comerç a l’engròs 

S’admet quan els establiments industrials veïns siguin de naturalesa i efectes que no ho 
impedeixin per causa d’incompatibilitat entre usos, atesa la prioritat de l’ús industrial. En tot 
cas, serà prescriptiva l’obtenció de la llicència municipal abans d’establir qualsevol 
equipament comercial.  

Amb caràcter general, pel que fa a l’ús comercial s’estarà al que defineix la legislació 
comercial sectorial vigent, tot això sens perjudici de les futures revisions i altres legislacions 
sectorials que s’aprovin. 

4. Hoteler, és un ús compatible en algunes zones del sector. Compren els serveis relacionats 
amb l'allotjament temporal per a transeünts, viatgers, en hotels, motels, fondes, pensions, 
apart-hotels, i en general tots aquells establiments del sector de l'hostaleria i els seus serveis. 

5. Oficines: és un ús compatible o complementari en algunes zones del sector, tal i com es 
regula més endavant per cada cas. Recull l’ús d’oficines i serveis que resta definit a l’article 
88 del PGO de Parets del Vallès. 

6. Associatiu/Cultural: s’admeten només els dedicats a la formació professional relacionats 
amb l’activitat industrial de la zona. S’admeten els centres socials i de caràcter associatiu i 
de reunió al servei del personal adscrit a la indústria. 

7. Esportiu: s’admeten només les instal·lacions esportives per al personal de les empreses del 
sector. 

8. Restauració: resta definit a l’article 88 del PGO de Parets del Vallès. S’admet només al 
servei del personal de les empreses del sector. 

9. Aparcament. Ús destinat a l'estacionament o pupil·latge de vehicles en un edifici o 
instal·lació. 

10. Estació de servei. instal·lació destinada a la venda al públic de benzines, gasoils i 
lubricants. 
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11. Altres usos: 

— Cada zona podrà preveure l’ampliació puntual dels usos a altres serveis sempre i 
quan els establiments industrials veïns siguin de naturalesa i efectes que no ho 
impedeixin per causa d’incompatibilitats entre usos, atesa la prioritat de l’ús industrial. 

— Es prohibeix l’ús residencial, en totes les seves definicions excepte en la de guarda de 
les instal·lacions i edificacions de cada parcel.la, per considerar-se incompatible 
amb l’ús global del sector. 

— Es prohibeixen tots els usos no expressament admesos a les condicions anteriors. 

— No es permetran activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu que 
afecti a la seguretat viaria en les zones adjacent a les carreteres. Totes les activitats 
hauran de complir amb tot allò que estableix la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats, i en tant no entri en vigor el 
desplegament reglamentari d'aquesta llei , el reglament aprovat pel Decret 
136/1999, de 18 de maig, en tot allò que no contradigui la llei vigent, no s'hi oposi i no 
hi sigui incompatible. 

— Pel que fa a la publicitat visible des de les carreteres s'hauran de respectar els 
requeriments establerts en l'article 42 del Text refós de la Llei de carreteres, modificat 
per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació 
normativa. Resta expressament prohibida la instal·lació de cartells i elements 
publicitaris en els espais lliures d’edificació amb front a l’actual C-17. 

CAPÍTOL II. REGULACIÓ DELS SISTEMES 

Article 17. Normes generals dels sistemes 
1. Els sòls adscrits a algun dels sistemes assenyalats en aquest Pla Parcial, tenen caràcter i 
titularitat pública.  

2. La regulació dels sistemes, restarà subjecta a les determinacions del PGO de Parets del 
Vallés, recollits al Títol Tercer. Regulació dels sistemes, en tot el que no sigui objecte de 
regulació a les presents Normes. 

Article 18. Regulació dels sistemes 
A. Sistema viari (clau SV) 

1. Comprèn els espais reservats per el traçat de la xarxa viària dedicats exclusivament a l’ús 
de vialitat, els quals han de permetre l’accessibilitat al sector i assegurar un nivell de 
mobilitat interna adequat. Aquests espais s’identifiquen en el plànol O1-Zonificació. 

Els sòls destinat a reserva viària de protecció de sistemes, de titularitat pública i inclosos dins 
el Sistema viari, tenen la funció de reserva de sòl per a la protecció i implantació del sistema 
viari o de servituds imposades per la legislació vigent en matèria de carreteres. Aquests 
espais s’identifiquen en el plànol O1-Zonificació amb la clau PT. 

Aquesta reserva viària de protecció de sistemes són sòls reservats per a la futura variant de 
l’actual C-17, prevista al Pla Director Urbanístic del Circuit i per a la seva connexió amb el 
sector i la resta del municipi. 

Aquesta reserva de protecció de sistemes no podrà ésser edificada. Aquests sòls podran 
destinar-se a aparcament temporal els dies de curses automobilístiques o de motocicletes 
en el Circuit de velocitat de Barcelona-Catalunya. Per l’existència de normativa sectorial, 
hauran d’atenir-se a allò que en ella es disposa. 

2. Tots els espais que no es prevegin per l’estricte ús circulatori i tinguin mides suficients, 
hauran de condicionar-se adequadament amb arbrat i mobiliari urbà. 

3. No s’admet cap tipus d’edificació en aquest sistema. 

4. Per norma general, no s’admet l’aparcament de vehicles en els vials pròpiament dits, 
excepte en aquelles àrees específicament definides amb aquesta finalitat pel projecte 
d’urbanització. 

5. Les instal·lacions i serveis públics transcorreran a l’interior dels terrenys del sistema viari. 
Totes les conduccions de les instal·lacions esmentades es faran soterrades. 

6. No s’admet la ubicació, dintre d’aquest sistema, de subcentrals de recepció ni estacions 
transformadores d’electricitat, estacions reguladores de gas, unitats de bombeig d’aigua ni 
depuradores d’aigües residuals ni similars. 

7. Les ordenacions dels sectors industrials preveuran la col·locació de les instal·lacions 
elèctriques pels sòls de sistemes, prioritzant el sistema viari.  

8. Els sòls de la calçada lateral urbana de l’actual C-17, així com els de la resta de vialitat 
local compresos dins del sector, seran de cessió obligatòria i gratuïta. 

9.Es cediran i urbanitzaran els sòls del sistema viari corresponents a la connexió del sector 
amb la nova variant de la C-17 prevista al PDU. 

10. Quan a la condició normativa relativa a la rotonda sobre l’actual C-17 i la contemplada 
en el punt 9 anterior, el sector garantirà el seu compliment, establint-se els mecanismes 
necessaris en els instruments de gestió i urbanització posteriors. 

11. El projecte d’urbanització reservarà de places d’aparcament per a bicicletes i construirà 
el carril bici i les noves parades d’autobús en coherència amb les determinacions de l’Estudi 
de la Mobilitat Generada del Pla parcial. 

Així mateix es recolliran com a criteris d’urbanització les determinacions sobre la implantació 
d’espècies arbòries i tractament de talussos, així com les determinacions sobre nivells 
d’il·luminació que incorpora l’Informe ambiental del Pla parcial. 

B. Espais lliures (clau EL) 

1. Compren els sòls de titularitat pública ordenats com espais lliures o zones verdes amb 
arbrat o jardineria, que poden admetre usos complementaris de la via pública i esportius, 
segons la definició establerta per al tipus 2 a l’article 163 del PGO de Parets del Vallès. 
Aquests espais s’identifiquen en el plànol O1-Zonificació. 
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2. Seran d’aplicació, pel sistema d’espais lliures, les condicions i els usos establerts als articles 
166, 167, 168 i 169 del PGO de Parets del Vallés per al tipus 2. 

3. Podran urbanitzar-se per tal d’acollir les basses de laminació necessàries de les actuacions 
hidràuliques derivades del Torrent que travessa el sector, sense que això comporti una 
pèrdua en la qualitat i funcionalitat ordinària d’aquests sòls. 

4. Aquests sòls , i pel que fa als sòls de cessió per sobre dels mínims legals, podran destinar-se 
a aparcament temporal els dies de curses automobilístiques o de motocicletes en el Circuit 
de velocitat de Barcelona-Catalunya, en compliment de les determinacions del Pla Director 
Urbanístic del Circuït de Catalunya. 

El projecte d’urbanització proposarà el tractament adequat d’aquest tenint en compte 
aquest ús esporàdic. 

Així mateix, el projecte d’urbanització haurà de donar compliment a les consideracions de 
la RESOLUCIÓ sobre la presència d'efectes significatius sobre el medi ambient de la 
Modificació puntual del Pla general d'ordenació als àmbits UP-5, UP-6 i la UA-26, al terme 
municipal de Parets del Vallès. Exp. OTAABA20160023.    

C. Equipaments comunitaris (clau EC) 

1. Compren els sòls de titularitat pública ordenats com a equipaments amb arbrat i/o 
jardineria. Aquests espais s’identifiquen en el plànol O1-Zonificació en una gran peça de 
forma irregular situada al nord-est del sector. 

2. En els sòls destinats a ús d’equipament seran d’aplicació les determinacions que 
segueixen: 

— Usos admesos:    educatiu, esportiu, cultural, recreatiu, abastament i 
serveis municipals d’obra. 

— Edificabilitat neta:  0,75m²st/m²s destinat a equipament 

— Nombre màxim de plantes: Pb + 3PP 

— Alçada reguladora màxima:  15m 

Per tot el que no estigui determinat a les presents Normes i, amb caràcter general, seran 
d’aplicació les determinacions del PGO de Parets del Vallès. 

3. Els usos i els paràmetres urbanístics definits en la present Normativa per al sòls destinats a 
equipaments es poden modificar mitjançant la redacció d’un Pla Especial. 

4. La previsió de potència per a la reserva d’equipaments serà igual a la prevista per als sòls 
industrials, que serà de 60w/m² de parcel.la. 

D. Serveis tècnics (ST) 

1. Seran d’aplicació, pels sòls qualificats de ST, les determinacions de caràcter general 
establertes pel PGO de Parets del Vallès. 

2. Compren els sòls de titularitat pública destinats a acollir les instal·lacions que determini el 
projecte d’urbanització. 

E. Sistema hidrològic (SH) 

1. Aquest sistema compren les rieres i els torrents de corrents d'aigües naturals, bé siguin 
contínues o discontínues, i les escorrenties ocasionals d'aigües fluvials. 

2. Aquests sòl s’identifiquen en el plànol O1-Zonificació i corresponen al Flux Preferent del 
torrent segons estudi d’inundabilitat del sector. 

Article 19. Urbanització 
1. D’acord amb l’article 120 del TRLU les despeses d’urbanització aplicables als sòls 
qualificats d’espai lliure (EL) i de sistema viari (SV) correran a càrrec de les persones 
propietàries del Polígon d’actuació urbanística del sector UP-6. 

2. El sector no participarà en cap càrrega d'urbanització provinent de la construcció de la 
nova variant de la C17 prevista al PDU. 

3. Les càrregues d’urbanització, les corresponents a l’obtenció del tram de la calçada 
lateral urbana de l’actual C-17 i a la resta de vialitat local compreses a l’àmbit del sector, 
com a mínim tal i com les defineix el projecte de traçat TA-AB-15032 o en el seu cas el 
projecte constructiu AB-15032 que el desenvolupi, atesa la seva necessitat per configurar els 
accessos dels àmbits a la xarxa de carreteres. A tal efecte, el sector cedirà i urbanitzarà al 
seu càrrec els sòl de la calçada lateral de la C-17 inclosa dins el sector. 

4. El sector ha de costejar la urbanització de la rotonda prevista sobre l’actual C-17 i cedir el 
sòls d'aquesta rotonda inclosos dins del seu àmbit. 

5. Es cediran i urbanitzaran els sòls del sistema viari corresponents a la connexió del sector 
amb la nova variant de la C-17 prevista al PDU. 

6. El sector haurà de costejar el 56% del valor de les obres d'urbanització de connexió  
provisional corresponents a la prolongació de la vialitat estructurant i la construcció de la 
peça de llevant de l'enllaç existent sobre la C-35. 

L’execució d’aquesta obra serà realitzada prioritàriament per part del sector que es 
desenvolupi en primera fase, UP5 o UP6, que n’avançarà el pagament corresponent a l’altre 
sector i, per tant,  suposa l’adjudicació de sòl amb aprofitament en el sector veí. 

7. S’estableixen les següents consideracions al projecte d’urbanització: 

— La remodelació de l’enllaç existent a la carretera C-35, s’haurà d’ajustar a allò que 
estableix la instrucció de traçat de carreteres 3.1-IC i la instrucció de disseny i 
projecte de rotondes de la Generalitat de Catalunya. La rotonda haurà de tenir un 
diàmetre mínim de 40 metres i el centre s’haurà de situar a una separació mínima de 
l’eix de la carretera C-35 actual de 60 metres, i de manera que es disposi de la 
visibilitat requerida en tot el recorregut i entroncaments. 

— El projecte d’urbanització haurà d’incloure l’obligació per part del promotor, del 
compliment de la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat 
per a la protecció del medi nocturn. Si es produís enlluernament sobre la via, el 
promotor haurà d’executar al seu càrrec, les mesures de protecció pertinents. 
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— La xarxa de drenatge dels sectors serà totalment independent de la xarxa de 
carreteres inclosa la de pluvials. No s’admetrà el pas de cap servei a través de les 
franges de reserva viària de protecció de sistemes. 

— Pel que fa a la publicitat visible des de les carreteres s'hauran de respectar els 
requeriments establerts en l'article 42 del Text refós de la Llei de carreteres, modificat 
per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació 
normativa. En les parcel·les amb front a l’actual C-17, resta expressament prohibida 
la instal·lació de cartells i elements publicitaris.  

— Les actuacions que es plantegin en les zones de protecció de la carretera, inclosos 
els accessos, les infraestructures de subministrament, electricitat, aigua, gas, 
clavegueram, telefonia, i qualsevol altre servei, s'ajustaran, en el planejament derivat 
i en els projectes d'urbanització, als requeriments establerts a aquest efecte al 
Reglament general de carreteres, Decret 293/2003 de 18 de novembre, i a les 
normatives tècniques aplicables en cada cas. 

— Les xarxes de drenatge i sanejament dels àmbits adjacents a les carreteres seran 
independents d'aquestes, assegurant que no es desaiguarà sobre cap dels seus 
elements funcionals. 

— El projecte d'urbanització haurà d'incloure l'obligació, per part del promotor, del 
compliment de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica i de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental d'enllumenat per 
a la protecció del medi nocturn. En el cas de produir-se contaminació acústica o 
enlluernament sobre les carreteres, el promotor haurà d'executar, a càrrec seu, les 
mesures de protecció pertinents.  

8. El projecte d'urbanització en tant que afecta les carreteres C-17 i C-35 actuals i previstes 
haurà d'obtenir l'informe favorable vinculant del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona. 

9. En el moment del desenvolupament i/o urbanització caldrà disposar d’informe del gestor 
de les instal·lacions de gas existents. 

10. Els costos d'urbanització del sector inclouran el cost de connexió de les xarxes de serveis 
existents (així com la possible repercussió per la prestació del propi servei) i l'ampliació de les 
xarxes, equips i instal·lacions, si fos necessari, com a conseqüència de l'increment de cabals i 
consums derivats del sector. 

11. En relació al cicle de l'aigua, es tindran en compte les següents determinacions: 

— En el moment de desenvolupar el sector es justificarà la disponibilitat de recursos 
hídrics i del sistema de sanejament, es realitzarà la petició de certificats, la tramitació, 
l'autorització i es realitzarà el dimensionament i descripció detallada de les 
instal·lacions tècniques que corresponguin. 

— Els promotors i/o propietaris del sector hauran d'assumir els costos derivats de 
l'execució de les obres o actuacions vinculades a la prestació dels serveis de 
subministrament d'aigua i de sanejament d'aigües residuals. 

— Les càrregues urbanístiques del sector inclouran el finançament del sistema de 
tractament d'aigües residuals municipals, via Taxa d'accés a les infraestructures de 
sanejament en Alta, en els termes establerts en el PSARU, o altres instruments que 
responguessin al mateix criteri, i el finançament del sistema de proveïment d'aigua. 

CAPÍTOL III. REGULACIÓ DE LES ZONES 

Article 20. Identificació i localització 
1. Clau ZI-C1. Zona industrial d’implantació unitària, definida per aquestes Normes, que 
s’identifica en el plànol O1-Zonificació i respon als requeriments específics per implantacions 
de gran indústria. 

2. Clau ZI-C2. Zona industrial d’implantació unitària, definida per aquestes Normes, que 
s’identifica en el plànol O1-Zonificació i respon als requeriments específics per la instal·lació 
d’una indústria mitja-gran, en naus independents, sobre volums aïllats. Es determinen dues 
subclaus, a i b, en funció de les condicions d’ocupació per a cadascuna. 

3. Clau ZI-Ce. Zona d’ordenació industria existent, definida per aquestes Normes, que 
s’identifica en el plànol O1-Zonificació. Correspon a les implantacions industrial preexistents 
al sector que el pla reconeix i regula tenint en compte l’especificat que comporta la seva 
implantació històrica. El pla permet el manteniment de l’edificació i l’ús existent i admet la 
seva ampliació d’acord amb el paràmetres d’ordenació fixats. 

4. Clau ZT. Zona terciària d’ús mixte, definida per aquestes Normes, d’ordenació aïllada, que 
s’identifica en el plànol O1-Zonificació, Correspon a sòls amb una molt bona accessibilitat i 
visibilitat des de la xarxa viària actual o futura del sector, amb la finalitat de donar de sòls de 
Serveis al Circuït i/o l’actual C-17 i vinculats al nou vial estructurador previst pel Pla Director. 

Són sòls que es situen al nord-est del sector -confrontants amb els equipaments públic-, 
propers al nou accés provisional prevista sobre la C-35 i també amb façana a l’actual C-17, 
sobre la futura rotonda prevista. 

Es determinen dues subclaus, a i b, en funció de les condicions d’edificabilitat i alçada i 
nombre de plantes a cadascuna. 

Article 21. Definició i objectius 
1. Clau ZI-C1 

Les àrees en sòl urbanitzable qualificades de zona d’indústria d’implantació unitària, 
d’ordenació aïllada, responen a part de la regulació dels extrems urbanístics del sector de 
l’àrea del UP-6, objecte d’aquest Pla parcial d’Ordenació. 

El tipus d’edificació en aquesta zona requereix d’una ordenació per a la implantació d’un 
gran indústria amb una alta ocupació, segons implantació en edificació aïllada sobre la 
plataforma edificable definida normativament. 

Els trets més notoris de l’ordenació són: 

— Determinació d’un gàlib màxim d’edificació. 
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— Determinació dels paràmetres urbanístics bàsics de la parcel.la: edificabilitat, 
ocupació i parcel.la mínima. 

— Determinació dels paràmetres edificatoris: alçada màxima i nombre de plantes. 

 

2. Clau ZI-C2 

Les àrees en sòl urbanitzable qualificades de zona d’ordenació aïllada responen a part de la 
regulació dels extrems urbanístics del sector de l’àrea del UP-6, objecte d’aquest Pla parcial 
d’Ordenació. 

El tipus d’edificació en aquestes subzones requereix tipologies edificatòries en edificació 
sobre volum aïllat, definides en l’ordenació, donant front a les vies principals. 

Els trets més notoris de l’ordenació són: 

— Determinació d’un gàlib màxim d’edificació.  

— Determinació dels paràmetres urbanístics bàsics de la parcel.la: edificabilitat, 
ocupació i parcel·la mínima. 

— Determinació dels paràmetres edificatoris: alçada màxima i nombre de plantes. 

En funció de diferències en paràmetres urbanístics bàsics de parcel.la, es defineixen dues 
subclaus: 

— Clau ZI-C2 a 

— Clau ZI-C2 b 

3. Clau ZI-Ce 

L’àrea en sòl urbanitzable qualificada de zona d’ordenació industrial existent, respon a part 
de la regulació dels extrems urbanístics del sector de l’àrea del UP-6, objecte d’aquest Pla 
parcial d’Ordenació. 

El tipus d’edificació en aquesta zona és la de garantir la preservació de l’activitat i volum 
existents plantejant, però, una regulació que possibiliti una certa ampliació de les activitats 
amb l’objectiu de donar cobertura a  futures demandes sense perdre de vista, però, l’estat 
de consolidació actual de les parcel·les. 

Els trets més notoris de l’ordenació són: 

— Determinació d’un gàlib màxim d’edificació.  

— Determinació dels paràmetres urbanístics bàsics de la parcel.la: edificabilitat, 
ocupació i parcel·la mínima. 

— Determinació dels paràmetres edificatoris: alçada màxima i nombre de plantes 

La reparcel·lació del sector haurà de prendre en consideració la seva preexistència i les 
implicacions que la seva conservació comporta sobre el nou sòl edificable a reparcel·lar del 
sector. 

4. Clau ZT 

L’àrea en sòl urbanitzable qualificada de zona terciària en edificació aïllada d’ús mixt 
respon a part de la regulació dels extrems urbanístics del sector de l’àrea del UP-6, objecte 
d’aquest Pla parcial d’Ordenació. 

El tipus d’edificació en aquesta zona requereix d’una tipologia de torres, amb una forta 
presència tant cap a l’actual C-17 i cap el vial principal del sector, sobre el què s’estructura 
la seva ordenació. 

Els trets més notoris de l’ordenació són: 

— Determinació d’un gàlib màxim d’edificació. 

— Determinació dels paràmetres urbanístics bàsics de la parcel.la: edificabilitat, 
ocupació i parcel·la mínima. 

— Determinació dels paràmetres edificatoris: alçada màxima i nombre de plantes. 

En funció de diferències en paràmetres urbanístics bàsics de parcel.la, es defineixen dues 
subclaus: 

— Clau ZT a 

— Clau ZT b 

Article 22. Condicions d’ordenació i d’edificació 
1. S’estableixen com a normatius els paràmetres d’ocupació i edificabilitat que es 
determinen al quadre que segueix: 

 
IEN Sostre (m2)

210.497,84 100,00% 124.962,52 0,8601 181.045,99
0,1409 29.668,14

ZI-Ce 83.737,66 39,78% 50.242,59 60,00% 0,70 58.616,36
ZI-C1 35.470,85 16,85% 21.282,51 60,00% 0,85 30.150,22

0,2470 8.761,94
ZI-C2 84.634,28 40,21% 49.444,38 0,00% 0,85 71.939,14

0,2470 20.906,20
ZI-C2a 71.272,45 33,86% 42.763,47 60,00% 0,85 60.581,58

0,2470 17.605,59
ZI-C2b 13.361,83 6,35% 6.680,92 50,00% 0,85 11.357,56

0,2470 3.300,62

ZT 6.655,05 3,16% 3.993,03 60,00% 20.340,27
ZTa 2.426,74 1,15% 1.456,05 60,00% 4,20 10.192,32
ZTb 4.228,31 2,01% 2.536,99 60,00% 2,40 10.147,94

Sòl (m2) Ocupació (m2)

 
2. S’estableix per a cada clau, les següents determinacions específiques: 
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Clau ZI-C1 

a. La forma de l’edificació serà de configuració flexible, a través de la definició dels 
gàlibs d’ocupació, de l’ocupació màxima  i l’alçada reguladora màxima i nombre 
de plantes. 

b. La regulació de l’edificació restarà subjecta a les determinacions del PGO de Parets 
del Vallés, en tot el que no sigui objecte de regulació a les presents Normes. 

c. Edificabilitat neta de parcel.la:       0,85 m²st/m²s 

d. Ocupació neta de parcel.la:       60% 

e. Ocupació neta de parcel.la instal·lacions específiques:  20% (dins del 60% 
màxim) 

f. Ocupació sota rasant:         100% del gàlib màxim 
d’ocupació 

g. Parcel.la mínima:         10.000 m² 

h. Façana mínima:         100 m 

i.    Separacions mínimes:        10 m. a vial i a la resta de 
límits segons gàlib determinat gràficament al plànol O2-Ordenació. 

j.    Nombre màxim de plantes:    Pb+1 

Pb+3 específicament per a usos 
d’oficines i serveis, associatiu/cultural i 
restauració. 

k. Alçada reguladora màxima:    15 m per al cos principal 

Alçada reguladora màxima 
instal·lacions específiques:  30 m 

l.    Usos admesos: 

— ús dominant:  Indústria agrupada 

Indústria separada 

— usos compatibles: Comercial, Oficines i serveis, Magatzem 

— usos complementaris: Associatiu/cultural, esportiu, restauració, aparcament, 
estació de servei 

m. Intensitat d’usos:  

— 1 establiment o grup empresarial /parcel·la 

— 1 establiment / 3.000m2 sòl (amb compartimentació segons condicions establertes a 
l’article 24) 

 

Clau ZI-C2 

a. La forma de l’edificació serà de naus de gra mitjà. La regulació de la forma de 
l’edificació es realitza a través de la definició dels paràmetres específics que 
delimitaran el gàlib, l’ocupació màxima, l’alçada reguladora màxima i el nombre 
d’establiments. 

b. La regulació de l’edificació restarà subjecta a les determinacions del PGO de Parets 
del Vallés, en tot el que no sigui objecte de regulació a les presents Normes. 

c. Edificabilitat neta de parcel.la: 

— Subclau ZI-C2a:     0,85 m²st/m²s 

— Subclau ZI-C2b:     0,85 m²st/m²s 

d. Ocupació neta de parcel·la: 

— Subclau ZI-C2a:     60% 

— Subclau ZI-C2b:     50% 

e. Ocupació sota rasant: 100% del gàlib màxim d’ocupació 

f. Parcel·la mínima: 

— Subclau ZI-C2a:     5.000m² 

— Subclau ZI-C2b:     2.500m² 

g. Façana mínima: 

— Subclau ZI-C2a:     50 m 

— Subclau ZI-C2b:     35 m 

h.  Separacions mínimes:    10 m. a vial i a la resta de límits segons gàlib 
determinat gràficament al plànol O2-Ordenació. 

i.     Nombre màxim de plantes:  Pb+1 

Pb+3 específicament per a usos d’oficines i serveis, 
associatiu/cultural i restauració. 

j.    Alçada reguladora màxima:  15 m per al cos principal 

k. Usos admesos: 

— ús dominant:  Indústria agrupada 

Indústria separada 

— usos compatibles: Comercial, Oficines i serveis, Magatzem 
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— usos complementaris: Associatiu/cultural, esportiu, restauració, aparcament, 
estació de servei 

l.     Intensitat d’usos: 

— Subclau ZI-C2a: 1 establiment o grup empresarial/parcel.la o 1 establiment / 15ml 
(amb compartimentació segons condicions establertes a l’article 24) 

— Subclau ZI-C2b: 1 establiment cada 600m² de sòl 

m. Agrupació de parcel·les: En cas d’agrupació de parcel·les qualificades com a ZI-C2a 
per tal d’emplaçar una gran indústria, l’ocupació màxima de la parcel·la resultant 
serà del 70%. Per a la resta de paràmetres, els resultants seran la suma dels 
corresponents per a cadascuna de les parcel·les que s’agrupen. 

Clau ZI-Ce 

a. La forma de l’edificació serà de nau aïllada, a través de la definició dels paràmetres 
específics que delimitaran el gàlib, l’ocupació màxima, l’alçada reguladora màxima 
i el nombre de plantes. 

b. La regulació de l’edificació restarà subjecta a les determinacions del PGO de Parets 
del Vallés, en tot el que no sigui objecte de regulació a les presents Normes. 

c. Edificabilitat neta de parcel·la:    0,70 m²st/m²s 

d. Ocupació neta de parcel.la:    60% 

e. Parcel.la mínima:      La corresponent a la unitat zonal. 

f.  Separacions mínimes:      Segons gàlib determinat gràficament al 
plànol O2-Ordenació 

g. Nombre màxim de plantes:    Pb+1 

h. Alçada reguladora màxima:    15 m 

i. Ocupació sota rasant:     100% del gàlib màxim d’ocupació 

j. Usos admesos.  

— ús dominant:       Indústria agrupada 

Indústria separada 

— usos compatibles:     Comercial, Oficines i serveis, Magatzem 

— usos complementaris:    Associatiu/cultural, esportiu, restauració, 
        aparcament, estació de servei 

k. Intensitat d’usos:     1establiment o grup empresarial/parcel.la 

Clau ZT 

a. La forma de l’edificació serà de torres en alçada o blocs lineals  per tal de donar 
resposta als diferents requeriments funcionals. Es defineixen els paràmetres específics 

que delimitaran el gàlib, l’ocupació màxima, l’alçada reguladora màxima i el 
nombre màxim de plantes. 

b. La regulació de l’edificació restarà subjecta a les determinacions del PGO de Parets 
del Vallés, en tot el que no sigui objecte de regulació a les presents Normes. 

c. Edificabilitat neta de parcel·la: 

— Subclau ZT a:      4,20 m²st/m²s 

— Subclau ZT b:       2,40 m²st/m²s 

d. Ocupació neta de parcel.la:   60% 

e. Parcel.la mínima:     La corresponent a la unitat zonal 

f.  Separacions mínimes:     Segons gàlib grafiat al plànol O2-Ordenació. 

g. Nombre màxim de plantes: 

— Subclau ZT a:       PB+6 

— Subclau ZT b:       PB+3 

h. Alçada reguladora màxima: 

— Subclau ZT a:       28 m 

— Subclau ZT b:       15 m 

i. Ocupació sota rasant:     100% del gàlib màxim d’ocupació 

j. Usos admesos: 

— ús dominant:  Terciari, que inclou Oficines i Serveis i altres activitats del sector 
econòmic. 

— usos compatibles:     Hoteler, comercial, restauració 

— usos complementaris:    Associatiu/cultural, esportiu i aparcament. 

k. Intensitat d’usos:     1 establiment/200 m²st 

Article 23. Compartimentació en establiments. 
1. Mitjançant un Pla d’ordenació de volums es podrà proposar la compartimentació de la 
parcel.la en diferents establiments, pel cas de les claus ZI-C1 i ZI-C2a. 

2. Condicions comunes: 

— La parcel.la serà indivisible i només es podrà dur a terme divisió horitzontal en 
establiments independents. 

— L’accés als diversos espais industrials previstos es farà des d’espais viaris públics. 
— Als espais a l’aire lliure no es podran destinar a emmagatzematge. Si que podran 

destinar-se per situar-hi la reserva d’aparcament d’obligat compliment. 

3. Condicions particulars clau ZI-C1: 

— L’ocupació màxima de parcel.la en cas de compartimentació serà del 50% 
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— El nombre màxim d’establiments serà el resultat d’aplicar el rati d’1 establiment/3.000 m²s 

4. Condicions particulars clau ZI-C2a: 

— L’ocupació màxima de parcel.la en cas de compartimentació serà del 50% 
— El nombre màxim d’establiments serà el resultat d’aplicar el rati d’1 establiment/15 ml 

façana principal. 

Article 24. Aparcament 
1. En tot allò que no estigui expressament regulat en aquestes Normes, serà d’obligat 
compliment el que disposen les Normes Urbanístiques del PGO de Parets del Vallès i les seves 
Ordenances Municipals d’Ordenació. 

2. L’aparcament es podrà situar en superfície i/o en plantes soterrani. 

3. Els projectes d’edificació hauran de preveure dins de la parcel·la edificable, el número 
suficient de places d’aparcament per donar resposta als requeriments quantitatius vinculats 
a l’ús, expressats a les Ordenances Municipals d’Ordenació de Parets del Vallés. 

CAPÍTOL IV. REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 

Article 25. Composició 
1. En tot allò que no estigui expressament regulat en aquestes Normes, serà d’obligat 
compliment el que disposen les Normes Urbanístiques del PGO de Parets del Vallès. 

a. Cobertes: en les edificacions sobre sòl privat, no s’admetran cobertes amb una 
pendent mitja de cada vessant superior al 10%. 

b. Elements de coberta:  

— Tots els elements que es situïn per sobre de la coberta de les edificacions, s’hauran 
d’integrar dins del volum de l’edificació i, cas de no ser elements de senyalització o 
publicitat, hauran de quedar  perfectament ocults de les visuals per mitjà de 
tancaments de la mateixa qualitat que els emprats en la resta de les façanes de 
l’edifici. 

— Les determinacions normatives referents als volums dels elements tècnics situats a les 
cobertes dels edificis són les recollides a l’article 52 de les normes urbanístiques del 
PGO de Parets del Vallés. Es tindrà especial cura de les condicions estètiques 
d’aquests elements. 

Article 26. Materials 
1. Elements estructurals: 

— No es posa cap tipus de limitació al material a utilitzar. 

— Es permet la seva presència a façana, sempre que no es contradigui amb la resta de 
determinacions d’aquest apartat. 

2. Revestiments: 

— S’admet la utilització de prefabricats de formigó. 

— No s’admet l’obra de fàbrica de blocs de formigó, en cap tipus de les seves 
modalitats. 

3. Tancaments: 

— Els tancaments d’acer s’admeten en les modalitats d’acer inoxidable i galvanitzat 
d’acabat lacat. 

— Els tancaments d’alumini només s’admeten en les modalitats d’oxicalats o 
anoditzats. 

— Els tancaments de vidre per locals habitats, només s’admeten en la modalitat de 
doble vidre amb cambra. 

CAPÍTOL V. REGULACIÓ DELS ESPAIS LLIURES DE DOMINI PRIVAT 

Article 27. Determinacions de caràcter general 
1. En tot allò que no estigui expressament regulat en aquestes Normes, serà d’obligat 
compliment el que disposen les Normes Urbanístiques del PGO de Parets del Vallès. 

2. Es consideren espais lliures de domini privat, les parts de les parcel·les no ocupades per les 
edificacions principals. Aquests espais es podran destinar a jardins, àrees d’aparcament en 
superfície, accés a les edificacions (vianants i rodat), zones esportives a l’aire lliure, elements 
d’instal·lacions (centrals de reg, estacions transformadores, centrals d’alarma...), 
instal·lacions de neteja i salubritat (contenidors d’escombraries...), senyalització i moblament 
exterior. 

3. Els projectes distingiran clarament el sistema d’accessos per vianants del sistema 
d’accessos per vehicles i de carrega i descàrrega, reduint al màxim les interferències entre 
els tres tipus de circulació. 

Article 28. Tanques 
Amb caràcter general, serà d’obligat compliment el que disposen les Normes Urbanístiques 
del PGO de Parets del Vallès, i més concretament al seu article 78. 

Per a les concrecions de l’aplicació del model en el sector UP-6, serà d’aplicació 
l’ordenació definida a l’Annex Tractament de límits. 

Article 29. Murs de contenció i talussos de parcel.la 
L’Annex normatiu Tractament de límits estableix el disseny i criteris normatius per a la 
formalització i urbanització dels salts topogràfics que comporta la definició de les diferents 
plataformes de sòl industrial. 

Disposició addicional 
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Les parcel·les amb front a l’actual C-17, qualificades amb la clau ZI-CE, li seran d’aplicació 
les determinacions del plànol O3a relatives a l’alienació obligatòria de l’edificació pel cas 
d’ampliacions o de nova edificació amb front a aquesta via. 

Així mateix, a la parcel.la qualificada igualment amb la clau ZI-CE situada en el límit nord-est 
del sector, li seran d’aplicació les condicions del plànol O3a relatives a separacions a límit de 
parcel.la pel cas de substitució i nova edificació sobre la parcel.la. 

ANNEX NORMATIU. Tractament de límits 
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ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER 

1. Estudi econòmic i financer 

L’article 66.d del TRLU es refereix a la documentació dels plans parcials urbanístics i 
determina que aquests han d’incloure l’avaluació econòmica i financera, que ha de 
contenir l’estudi i justificació de la seva viabilitat. 

1.1. Metodologia 
El present estudi econòmic i financer es realitza per justificar que l’operació prevista pel Pla 
parcial del sector UP-6 és econòmicament viable. Per aquest motiu, a continuació es 
defineixen i valoren els costos implicats en el desenvolupament del sector, per a que aquest 
esdevingui un sòl urbà apte per a ser edificat. La repercussió del total d’aquests costos entre 
el sostre màxim edificable i el sòl brut del sector donaran uns ratis. Aquests ratis comparats als 
efectes d’altres operacions similars dins del mercat actual són un indicatiu fidedigne per a 
confirmar si l’operació és econòmicament viable o no. 

1.2. Obres d’urbanització 
L’article 120.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 
de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, estableix en relació a aquest 
concepte: 

Article 120. Despeses d’urbanització a càrrec de les persones propietàries i dret de reallotjament 

1.Les despeses d’urbanització a càrrec de les persones propietàries comprenen els conceptes següents: 

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

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

d)El cost dels avantprojectes, dels plans parcials urbanístics i els plans de millora urbana, dels projectes 
d’urbanització i dels instruments de gestió urbanística. 

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 sòl. 

h)Les despeses generades per a l’efectivitat del dret de reallotjament, d’acord amb el que disposa l’apartat 
2. 

En paral·lel al Pla parcial es redacta el projecte bàsic d’urbanització de l’UP-6 del qual s’han 
extret els costos per aquest estudi econòmic: 

 

 
 

1.2.1. Urbanització interna 
Inclou tota l’obra urbanitzadora del sector, així com els possibles enderrocs o retirada de 
tanques o xarxes de serveis incompatibles amb la nova ordenació. 

Segons el projecte d’obres bàsiques d’urbanització, aquest concepte suposa un cost de 
10.237.769,03€ 

1.2.2. Obres provisionals 
Corresponen a l’execució del vial provisional i rotonda que transcorre principalment per sòl 
de l’UP-6 però que dona servei també a l’UP-5 mentre no s’executi la variant de la C-17 amb 
el seu enllaç definitiu amb rotonda en dos nivells. L’execució i pagament d’aquesta obra ja 
es va recollir en el document de modificació puntual vigent on s’aportava l’esquema que 
segueix i on: 

— El tram que transcorre per sòls de la UA26 (verd) corre a càrrec de l’UP-5 

— El primer tram per sòls de l’UP-6 (taronja) corre a càrrec de l’UP-6 

— El tram més llarg i la rotonda de connexió amb l’enllaç existent (morat) corre a càrrec 
dels sectors UP-5 i UP-6 segons els percentatges 44%-56% respectivament. 
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Considerant que l’obra total que transcorre per l’UP-6 (taronja i moral) té un cost de 342.000€ 
i que el vial provisional té una secció de 10m i es valora segons un mòdul de 120€/m2, el 
repartiment del seu cost és el que es recull en el quadre que segueix: 

OBRA PROVISIONAL
m2 €/m2 € UP-5 UP-6

Tram 1 450 120 54.000 54.000
Tram 2 288.000 126.720 161.280

44% 126.720 126.720
56% 161.280 161.280

TOTAL 342.000 126.720 215.280  
 

Per tant, el cost repercutible a l’UP-6 per aquest concepte és de 215.280€, amb 
independència de que aquest sector executi el 100% de l’obra i després rebi el pagament 
corresponent a l’UP-5. 

1.2.3. Càrregues externes 
Les càrregues externes previstes pel projecte corresponen als següents conceptes: 

— Rotonda i accessos a la C-17:    560.000€ 

— Xarxa residuals UA26:     47.000€ (*) 

— Xarxa residuals UP-5:      28.200€ (*) 

(*) Aquests conceptes resten subjectes a la negociació amb els sectors implicats. 

1.2.4. Altres càrregues i cànons 
Tal com es recull al projecte d’urbanització, correspon als conceptes: 

— Cànon depuració i col·lector a abonar a l’ACA:  1.360.805€ 

— Participació conveni marc amb electra Caldense:  1.418.064,53€ 

— Dipòsit aigua 1.000m3:       370.000€ 

— Cànon Mobilitat:        145.491,73€ 

Per al càlcul del cànon de mobilitat, i d’acord amb les directrius del Decret 344/2006, s’ha 
actualitzat a 10 anys l’import anual de 13.026,72 € a l’any obtingut a l’EAMG amb el 
concepte d’IPC, on s’ha pres com a import mig previst anual del 2% d’acord amb la fórmula 
següent: 

VF=VP (1+2%) Elevata 10 

Aquest import resulta ser de 145.491,73 € 

1.2.5. Indemnitzacions 
Les indemnitzacions dels drets i els elements a extingir durant l’execució del sector 
corresponen a: 

INDEMNITZACIONS
Finca elements (€) drets (€)
4 tanques 96 ml 1.920

coberts 251 m2 12.557
magatzems 2.303 m2 230.341
habitatge/restaurant 435 m2 130.638

5 tanques 46 ml 920
6 tanques 152 ml 3.040

coberts 720 m2 36.000
10 naus agrícoles 2.204 m2 220.400
14 habitatge 449 m2 134.700

TOTAL 770.516 (*)  
 

(*) En relació al concepte drets (activitats) a extingir pel desenvolupament del sector, aquest 
resta supeditat a la temporalitat que finalment s’estableixi per a l’execució de les 
determinacions del pla parcial. 

Els mòduls considerats han estat: 20€/ml per les tanques, 50€/m2 pels coberts, 100€/m2 pels 
magatzems i 300€/m2 per les edificacions principals. 

1.2.6. Despeses de gestió 
En tractar-se d’un sector industrial on el planejament derivat ja ha definit uns paràmetres 
tipològics i d’ús, i a partir dels anteriors valors,  els m² de sostre homogeneïtzat equivalents 
són els següent:  

1.2.7. Costos totals 
Els costos totals imputables al sector són els recollits en el quadre que segueix: 
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TOTAL COSTOS 16.816.364 €
OBRA INTERNA 10.237.769 €
OBRA PROVISIONAL 215.280 €
CÀRREGUES EXTERNES 635.200 €
DESPESES DE GESTIÓ 15% 1.663.237 €
ALTRES CÀRREGUES I CANONS 3.294.362 €
INDEMNITZACIONS 770.516 €  

 

1.2.1. Conclusions 
La repercussió resultant dels costos d’urbanització expressats en el punt anterior per sòl brut 
correspon a un ràtio de 43,08€/m2sòl. 

Es considera que aquest valor de repercussió dels costos de desenvolupament s’emmarca 
dins dels valors actuals del mercat per a promocions similars. 

2. Informe de sostenibilitat econòmica 

L’objectiu del present document és establir la sostenibilitat del nou creixement industrial 
sobre l’estructura urbana de la ciutat actual. A fi d’efectuar aquesta justificació cal tenir en 
compte, en primer lloc, la situació general del municipi i les actuacions privades i públiques 
que s’efectuen en aquest territori. D’altra banda i de forma precisa cal tenir en compte les 
despeses de manteniment generades per l’increment de sistemes en l’àmbit i l’increment 
d’ingressos per IBI i IAE a fi de garantir que el nou sector suposa un manteniment del 
funcionament econòmic del municipi. 

2.1. Fonament legal 

2.1.1. Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl 
Article 15.  Avaluació i seguiment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà 

(...) 

4. La documentació dels instruments d’ordenació de les actuacions d’urbanització ha d’incloure un informe 
o memòria de sostenibilitat econòmica, en el qual es ponderarà en particular el impacte de l’actuació en les 
Hisendes Públiques afectades per la implantació i el manteniment de les infraestructures necessàries o la 
posada en marxa i la prestació dels serveis resultants, així com la suficiència i adequació del sòl destinat a 
usos productius. 

2.1.2. Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, del Text refós de la Llei d’urbanisme 
Article 59. Documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal 

(...) 

3. La memòria a què es refereix l’apartat 1.a ha d’integrar: 

d) L’informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i adequació del 
sòl destinat a usos productius, i la ponderació de 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 necessaris. 

Article 61. Documentació dels programes d’actuació urbanística municipal 

1. Els programes d’actuació urbanística municipal es componen dels documents següents: 

d) L’avaluació econòmica i financera, que ha de contenir 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 
necessaris. (...) 

Article 116. Concepte d’execució urbanística. Participació en el procés d’execució dels plans urbanístics 

(...) 

 6. Les administracions competents en matèria d’execució urbanística efectuen el seguiment d’aquesta 
activitat, que ha de considerar la sostenibilitat ambiental i econòmica de les actuacions objecte d’execució, 
d’acord amb el que disposa la legislació que regula el règim d’organització i funcionament d’aquestes 
administracions. Aquest seguiment pot tenir els efectes propis del que preveu la legislació d’avaluació 
ambiental de plans i programes, quan compleixi els requisits que aquesta legislació estableix. 

2.2. Antecedents i marc actual 
En relació a l’impacte potencial de l’operació definida per aquest Pla sobre la hisenda 
pública, s’han de tenir en compte les instal·lacions ja existents que el planejament preveu 
recollir, esmentades en el punt 4 de la Memòria. Dites activitats, que suposen 55.616,36m2st, 
ja estan en funcionament i, per tant, els ingressos que pot suposar la seva construcció i 
posada en marxa no es poden considerar, així com les despeses derivades de l’escomesa i 
posada en marxa dels serveis.  

Per altra banda, el desenvolupament del sector no preveu l’esgotament del sostre total 
previst en primera instància si no que reserva un remanent de 29.284,14m2st subjecte a 
futures ampliacions via llicència. 

Per tot això, el present informe s’elabora partint de la hipòtesi menys avantatjosa 
(122.813,63m2st de nova construcció en primera instància) que, de ser viable, garanteix 
implícitament els escenaris amb materialització de més aprofitament. 

2.3. Aspectes legals als que dóna resposta l’informe 
Els aspectes legals als quals dóna resposta l’informe són la quantificació de despeses que 
l’operació genera envers les arques públiques i que són: 

— Suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius. 

— Impacte de l’actuació en la hisenda pública afectada per la implantació i el 
manteniment de les infraestructures necessàries. 

— Impacte de l’actuació en l’hisenda pública afectada per la posada en marxa dels 
serveis resultants. 

Un altre aspecte al qual dóna resposta l’informe és a la quantificació dels ingressos 
municipals que genera l’operació: 

— Impostos extraordinaris 

— Impost sobre béns immobles (IBI) 

— Imposts d’activitats econòmiques 

2.4. Quantificació de despeses generades per l’operació 
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2.4.1. Suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius.  
El sòl previst és suficient per a l’ús que es proposa. La qualificació del sistema viari es 
considera adequada en relació al nous sòls edificables i en relació a la vialitat existent, 
garantint així una adequada funcionalitat del conjunt. 

2.4.2. Implantació i manteniment de les infraestructures necessàries. 
La hisenda pública afectada per l’operació proposada en el present planejament, és 
l’Ajuntament de Parets del Vallès. Per altra banda, les despeses d’implantació i 
manteniment de les infraestructures necessàries que s’han considerat per aquest cas, s’han 
calculat seguint les directrius del Serveis Tècnics del propi Ajuntament i de les empreses dels 
serveis afectats, per tant es considera que les condicions d’implantació i de manteniment es 
troben dins d’uns estàndards acceptables. 

Els criteris i càlculs específics per a cada infraestructura, són els que es detallen a 
continuació: 

— Xarxa viària. El manteniment de la vialitat (no supramunicipal) té un ràtio anual de 
1,50€/m², el que suposa: 50.377,07m² x 1,50€/m² = 75.565,61€ anuals 

— Xarxa de subministrament d’energia elèctrica. No té despeses d’implantació ni de 
manteniment directe. Dependrà de l’empresa i dels usuaris del subministrament. 

— Xarxa d’enllumenat públic. Les despeses derivades de l’enllumenat públic estan 
incloses dins de la partida de manteniment de la xarxa viària i de les zones verdes. 

— Xarxa de telecomunicacions. La xarxa, d’acord amb les indicacions municipals, es 
considera que tenen les canalitzacions necessàries per tal que les diferents 
companyies puguin subministrar el servei de comunicació. No tenen despeses 
directes d’implantació ni de manteniment. 

— Xarxa d’aigua potable. Es considera que la xarxa prevista seguirà les indicacions de 
l’empresa Concessionària d’Aigües de Sabadell (Cassa). No tenen despeses directes 
d’implantació ni de manteniment, que es consideren unes despeses de relació entre 
l’empresa concessionària i l’usuari. 

— Xarxa de sanejament. Aigües pluvials i residuals. Es considera que es projectaran 
seguint els criteris tècnics municipals. No tenen despeses d’implantació. El seu 
manteniment es considera una despesa de relació entre l’empresa concessionària i 
l’usuari. 

— Sistema d’espais lliures de zones verdes. El manteniment dels espais lliures té un ràtio 
anual de 0,50€/m², el que suposa: 60.659,76m² x 0,5€/m² = 30.329,88€ anuals 

2.4.3. Posada en marxa dels serveis resultants. 
Es considera que no és necessari establir cap servei resultant de l’actuació. 

2.5. Quantificació dels ingressos generats per l’operació 

2.5.1. Impostos extraordinaris  

Són aquells com les llicències d’obra i taxes de construcció que es paguen una sola vegada 
i que, per tant, no tenen una repercussió important en els ingressos anuals. Aquest concepte 
suposa un 5,39% del Pressupost d’Execució Material. Considerem, als efectes d’aquest 
càlcul, que el desenvolupament de la meitat del sector es dugui a terme al llarg dels propers 
8 anys. Tenint en compte el mòdul bàsic del COAC i dels coeficients que s’haurien d’aplicar 
per tipologia i zona, establim un preu mig de 650€/m². 

122.813,63m²st x 650€/m² x 0,0539 / 8 anys = 537.847€/any 

2.5.2. Impost del béns immobles (IBI) 
Tenint en compte una superfície bruta de l’àmbit de 390.218,63m², amb un valor cadastral 
actualitzat per aquesta zona de 5€/m² i un coeficient del 0,89% per l’any 2010: 

122.813,63m²st x 5€/m² x 0,0089 = 5.465€/any 

2.5.3. Impost d’activitats econòmiques (IAE) 
Es preveu que bona part dels establiments previstos resten subjectes a aquest impost, tot i 
que no es disposa d’una previsió econòmica, pel que no s’ha tingut en compte a l’hora de 
fer aquest estudi. 

2.6. Conclusions 
Segons les dades exposades en els punts anteriors, el balanç resultant durant els 4 primers 
anys, seria el que segueix: 

— Despeses fruit del Pla parcial   105.895€ 

— Ingressos produïts pel Pla parcial  543.312€ 

— Saldo resultant     437.417€ 

Cal dir que els càlculs expressats tenen un valor purament orientatiu i justificatiu de la 
viabilitat de l’operació. Es conclou que el Pla parcial no genera cap impacte negatiu sobre 
les finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el 
manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 
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GESTIÓ I PLA D’ETAPES 

L’àmbit de Pla parcial del Sector UP-6 es constitueix en un únic polígon d’actuació 
urbanística, amb una superfície total de 390.218,63m². Resta gràficament recollit en el plànol 
normatiu O2. Gestió. 

El sistema d’actuació previst és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

El pla d’etapes és el següent: 

— El termini per a la tramitació del projecte de reparcel·lació i el projecte 
d’urbanització serà d’un màxim de 2 anys. 

— El termini d’execució de les obres d’urbanització a partir de l’aprovació dels 
instruments de gestió serà com a màxim de 4 anys. 

JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL 

L’article 85 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, estableix que els plans parcials urbanístics han d’incorporar un informe 
ambiental, com a part del seu contingut. 

En compliment doncs a la legislació sectorial vigent en aquesta matèria, el present pla 
parcial incorpora com Annex independent el corresponent Informe Ambiental realitzat per 
la consultoria ABM. 
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JUSTIFICACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

L’article 85 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, estableix que els plans parcials urbanístics han d’incorporar un estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada, com a part del seu contingut. 

De la mateixa manera, l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels 
estudis d’avaluació de la mobilitat generada, estableix que el planejament urbanístic 
derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la implantació de nous usos o activitats, 
hauran d’incloure un estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 

En compliment doncs a la legislació sectorial vigent en aquesta matèria, el present pla 
parcial incorpora com Annex independent el corresponent Estudi d’Avaluació de la 
Mobilitat Generada realitzat per la consultoria AIMSA. 
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LLISTAT DE PLÀNOLS 

 
INFORMACIÓ

I 1 Situació 1: 20.000
I 2 Ortofotomapa 1: 5.000
I 3 Topogràfic 1: 2.000
I 4 Estructura de la propietat 1: 5.000
I 5 Edificacions existents 1: 5.000
I 6 Activitats existents 1: 5.000
I 7 Serveis existents 1: 5.000
I 8 Planejament vigent 1: 2.000

ORDENACIÓ
O 1 Zonificació 1: 2.000
O 2 Gestió. PAU-1 1: 2.000
O 3a Ordenació de l'edificació. Planta 1: 2.000
O 3b-c Ordenació de l'edificació. Seccions 1: 1.000
O 4a Vialitat, alineacions i rasants. 1: 2.000
O 4b-f Vialitat. Seccions tipus 1: 100
O 5a Plataformes i talussos 1: 2.000
O 5b-r Perfils longitudinals 1: 1.000
O 6a Serveis proposats. Mitja tensió 1: 2.000
O 6b Serveis proposats. Baixa tensió 1: 2.000
O 6c Serveis proposats. Aigua potable 1: 2.000
O 6d Serveis proposats. Sanejament 1: 2.000
O 6e Serveis proposats. Telecomunicacions 1: 2.000
O 6f Serveis proposats. Enllumenat 1: 2.000
O 6g Serveis proposats. Gas 1: 2.000
O 6h Serveis proposats. Obres externes. 1: 3.000
O 7 Ordenació final orientativa. Plànol no normatiu 1: 2.000
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ANNEX 1. Càlculs d’abastament i sanejament 

1. Càlcul aigües residuals 

 

2. Càlcul abastament 
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