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RESUM DE LES DETERMINACIONS DEL PLA 

El Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
estableix, en el seu article 8.5.a)segon, l’obligació d’incloure en el contingut dels instruments 
de planejament urbanístic, un document urbanístic que contingui, entre d’altres: 

Un resum de l’abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió o modificació d’un 
instrument de planejament urbanístic, plànol d’identificació dels àmbits en els que l’ordenació proposada 
altera la vigent i resum de l’abast d’aquesta alteració. 

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. 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. 

4. Descripció de la proposta. 

4.1. Sistemes 

4.1.1. 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: 
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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. 
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4.1.2. Zones verdes 
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. 

4.1.3. 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. 

4.1.4. 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. 

4.1.5. 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. 

4.2. 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, 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: 

4.2.1. 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. 

4.2.2. 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. 

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

4.2.4. 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 cap el vial principal del sector, sobre el què s’estructura 
la seva ordenació. 

L’ordenació final dels sòls qualificats amb la clau ZTb resta subjecta a la tramitació d’un PMU 
regulat a l’article 11 de les presents Normes. 

4.3. 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: 

4.3.1. 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. 
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4.3.2. Clau ZI-C2a 
Dins del volum genèric: 

— Façana a vial públic per a cadascun dels establiments previstos 

— Nombre màxim d’establiments: 1 establiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4. 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. 

4.5. 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. 

4.5.1. 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. 
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— 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. 

4.5.2. 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 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. 

4.5.3. 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. 

4.5.4. 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. 
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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. 

4.5.5. 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 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%). 

4.5.6. 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. 

5.  Planejament proposat. Quadre de sòls i sostres. 

 

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%

 
 
 
 
 

Parets del Vallès, maig de 2022 

 

 

 

JUAN A. MANCIÑEIRAS VAZ-ROMERO, arquitecte   MANEL PARÉS TOLL, arquitecte 

MANCIÑEIRAS/PARÉS, arquitectes associats s.l.p. 
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SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 

El Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
estableix, en el seu article 8.5.a)segon, l’obligació d’incloure en el contingut dels instruments 
de planejament urbanístic, un document urbanístic que contingui, entre d’altres: 

Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i 
concreció del termini de suspensió i de l’abast de les llicències i tramitacions que se suspenen. 

Donat que el present document de planejament derivat es limita a desenvolupar i concretar 
les determinacions del planejament general, no comporta cap tràmit d’aturament de 
llicències.  

 

Parets del Vallès, maig de 2022 

 

JUAN A. MANCIÑEIRAS VAZ-ROMERO, arquitecte   MANEL PARÉS TOLL, arquitecte 

MANCIÑEIRAS/PARÉS, arquitectes associats s.l.p. 
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LLISTAT DE PLÀNOLS 

DOCUMENT COMPRENSIU
DC 1 Planejament vigent 1: 2.000
DC 2 Zonificació 1: 2.000
DC 3 Ordenació 1: 2.000  

 








		2022-07-04T13:20:46+0200
	MANCIÑEIRAS VAZ ROMERO JUAN ANTONIO - 41081149K


		2022-07-04T13:21:07+0200
	PARES TOLL MANUEL - 39339361T


		2022-09-09T13:03:31+0200
	Manuel Ramal Mata - DNI 77094022T (TCAT)
	Aprovat inicialment per acord de Junta de Govern Local de data 8 de setembre de 2022




