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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 

1.1. ANTECEDENTS 

El Pla vigent és la Revisió general d’ordenació (PGO) de Parets del Vallès aprovada 
definitivament per la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona el 22 febrer de 2007, 
publicat al DOGC 4896 de 01.06.2007. 

1.2. MARC JURÍDIC 

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

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

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

1.3. INICIATIVA I PROMOCIÓ 

El Text Refós de la Llei d’Urbanisme estableix a l’article 96 que la modificació de 
qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic està subjecte a les 
mateixes disposicions que en regeixen la formació. Per tant, tan la formulació com la 
tramitació d’aquesta modificació puntual del planejament correspon a la iniciativa 
pública, en aquest cas l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

En aquest sentit, d’acord amb l’article 97 es determina el següent: 

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

1. Les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la 
necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats 
concurrents. L'òrgan competent per aprovar la modificació ha de valorar adequadament la justificació de la 
proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la. 

2. A l'efecte del que estableix l'apartat 1, s'ha de fer en qualsevol cas una valoració negativa sobre les 
propostes de modificació dels instruments de planejament urbanístic general, en els supòsits següents:

a) Si comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels 
usos o la transformació global dels usos previstos anteriorment en el supòsit que el planejament anterior 
no s’hagi executat i es tracti de terrenys, bé de titularitat pública on s’hagi adjudicat la concessió de la 
gestió urbanística, bé de titularitat privada que en els cinc anys anteriors van formar part d’un patrimoni 
públic de sòl i d’habitatge, sense que hi concorrin circumstàncies sobrevingudes que objectivament en 
legitimin la modificació. 
b) Quan l'ordenació proposada no és coherent amb el model d'ordenació establert pel planejament 
urbanístic general vigent o entra en contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic 
sostenible. 
c) Quan l'ordenació proposada comporta una actuació excepcional d'acord amb el planejament territorial, 
sense que s'hagin apreciat raons d'interès territorial o estratègic, d'acord amb les normes d'ordenació 
territorial. 
d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics. 
En aquest sentit, la modificació planteja una ordenació que és coherent amb el model d'ordenació 
establert pel planejament urbanístic general vigent i no entra en contradicció amb els seus principis de 
desenvolupament urbanístic sostenible. 
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1.4. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I CONVENIÈNCIA DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL 

En la redacció del projecte per a l’ampliació de l’escola Lluís Piquer amb un nou institut, 
es detecten uns desajustos entre les qualificacions urbanístiques del Pla general 
vigent i l’encaix de l’ordenació de la seva ampliació amb el nou volum edificable 
proposat. 

1.5. OBJECTIU I ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ 

L’àmbit d’aquesta modificació abasta sòls destinats a sistemes d’espais lliures i 
equipaments propietat en el seu 100% de l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

Aquests sòls estan situats entre l’avinguda Catalunya a l’est, l’edifici existent de 
l’escola Lluís Piquer, a l’oest i al nord, i al sud, amb sòls destinats a sistemes d’espais 
lliures i equipaments. 

En aquest emplaçament es vol ampliar l’escola Lluís Piquer amb un nou institut. 

En el moment de plantejar aquesta ampliació, d’acord amb les necessitats i la 
complexitat d’aquest, es veu necessari ajustar el límit entre el sistema d’espais lliures i 
equipaments. 

1.5.1. EL PLANEJAMENT VIGENT DEL PGO DE PARETS EN RELACIÓ A 
L’ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ 

La revisió del Pla general d’ordenació (PGO) de Parets del Vallès va ser aprovada 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme el 22 de febrer de 2007. 

Aquest planejament dibuixa el límit entre el sistema d’Espais lliures, clau EL2, i el 
sistema d’Equipaments, clau EC, en funció de l’obtenció de sòls de cessió, ja cedits, 
en sectors urbanístics discontinus del municipi, en concret els sectors PE4 i PE5: 

1. D’una banda, el sector PE4 on es cedeixen sòls destinats a sistema 
d’Equipaments, clau EC, per a l’ampliació de l’actual escola Lluís Piquer i 
una franja de sòls destinats a sistema d’Espais lliures, clau EL2, 
confrontants a l’avinguda Catalunya. 

2. De l’altra, el sector PE5, sòls destinats majoritàriament a equipaments, i una 
petita part a espais lliures, clau EL2. 

3. Sòl destinat a sistema d’Espais lliures, clau EL2, fora dels altres dos sectors. 
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1.5.2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PGO 

La proposta d’implantació del nou institut el situa entre els dos equipaments existeix un 
talús oblic als edificis de l’escola Lluís Piquer. Es planteja situa el límit del sòl destinat 
a equipaments a la part baixa del talús, encara que el nou edifici de l’institut se situarà 
a la part alta del talús, a la mateixa cota on estan la resta dels edificis educatius.  

Així mateix, s’incorpora com a pati de l’escola part del sòl confrontant amb l’avinguda 
Catalunya. El quadre resum de la proposta és el següent: 

Segons aquest quadre, la proposta presenta un ajust del sistema d’espais lliures i 
equipaments mantenint les superfícies globals d’aquests sistemes. Pel que fa a la seva 
funcionalitat, el sistema d’equipaments lliures es concentra, evitant espais residuals. 
De la mateixa manera, el sistema d’equipaments es concentra, en coherència amb la 
voluntat d’ampliació de l’escola Lluís Piquer amb el nou institut.  
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2. NORMATIVA URBANÍSTICA 

CAPÍTOL 1. DISPOSICIÓNS GENERALS 

Article 1. Marc legal 

La present modificació es redacta en virtut del que determinen les Normes  
Urbanístiques del Pla General d’Ordenació de Parets del Vallès i el Decret Legislatiu 
1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. L’articulat de la 
modificació pren com a referència les normes urbanístiques vigents en tot allò que no 
s’especifica i per tant, serà d’aplicació exclusivament en allò que es modifica. 

Article 2. Àmbit d’aplicació 

L’àmbit d’aplicació és l’àmbit definit en els plànols d’ordenació. 

Article 3. Contingut 

La present modificació puntual del Pla general d’ordenació de Parets del Vallès es 
composa per la següent documentació: 

1. Memòria; 2. Normativa urbanística; 3. Avaluació econòmica i financera de les 
actuacions i agenda; 4. Informe ambiental; 5. Estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada; 6. Memòria social; 7. Plànols 

Article 4. Vigència 

Aquesta modificació puntual del planejament entrarà en vigor amb la publicació de la 
seva aprovació definitiva al DOGC i tindrà vigència indefinida. 

Article 5. Desenvolupament 

La present modificació no precisa de la tramitació de cap document de planejament 
derivat i per tant, les determinacions del present document seran d’aplicació directa i 
immediata. 

3. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DE LES 
ACTUACIONS I AGENDA 

3.1. AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LA MODIFICACIÓ 

Aquesta modificació de la delimitació entre sistemes d’espais lliures i equipaments no 
té cap incidència en el balanç econòmic de l’estudi financer del Pla. 

3.2. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
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La naturalesa d’aquesta modificació i les seves determinacions no té conseqüències 
sobre el balanç econòmic del PGO ni tampoc sobre les seves previsions, atès que el 
100% dels sòls són propietat de l’Ajuntament. Per tant, l’impacte econòmic que genera 
sobre l’administració pública es nul, i per tant, l’administració de Parets del Vallès té 
suficiència econòmica. 
La modificació és merament un ajust de superfícies entre espais lliures, equipaments i 
viari públics, tenint un impacte zero sobre el cost de manteniment del sistema d’espais 
públics. 

3.3. AGENDA 

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

4. INFORME AMBIENTAL 

4.1. ANTECEDENTS 

Per tal de donar compliment als requisits legals i alhora garantir que la modificació de 
planejament no suposa una alteració de les condicions mediambientals del 
planejament vigent que es modifica, cal remarcar que l’objecte d’aquesta modificació 
és exclusivament el d’adaptar el planejament vigent. 

Aquest informe és preceptiu per a la tramitació de planejament general, d’acord amb la 
llei d’urbanisme de Catalunya, concretament amb l’article 96 on es diu que “la 
modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se 
subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació”, i per tant, és 
necessària la documentació ambiental adequada fixant com a mínim l’informe 
mediambiental, d’acord amb l’apartat f de l’article 59.1. 

L’àmbit de la modificació que es proposa, no planteja canvis en els criteris de 
desenvolupament urbanístic sostenible sota els que es va redactar el POUM vigent, 
d’acord amb l’article 3 del TRLUC 1/2010, i tampoc altera els aspectes ambientals amb 
que es va redactar el POUM vigent, fonamentals per determinar la oportunitat i el grau 
d’impacte ambiental associat a aquesta modificació.

En aquest sentit, aquest ajust de sistemes urbanístics no modifica el desenvolupament  
urbanístic sostenible del planejament general aprovat, i tampoc ocasiona canvis en la 
protecció i la preservació del medi urbà i territorial. Així com tampoc planteja canvis en 
el model d’ocupació del planejament general aprovat. 

4.2. NATURALESA DE LA MPGO EN RELACIÓ A L’AVALUACIÓ
AMBIENTAL

En l’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme (RLUC), les modificacions dels plans urbanístics han d’estar 
integrades per la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la mateixa, 
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havent d’incorporar l’informe ambiental aquelles modificacions que se sotmetin a 
avaluació ambiental o aquelles que tinguin alguna repercussió ambiental. 

En aquest sentit, pel que fa a la modificació que es planteja en el present document, 
l’àmbit on s’emplaça és un entorn completament urbanitzat en el que es pot afirmar 
que no hi ha aspectes ambientals rellevants que es derivin com a conseqüència dels 
canvis proposats per la modificació puntual. 

En la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica, determina en la seva Disposició addicional Vuitena el següent: 
1. Mentre no es duu a terme l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació 
ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 
21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental, s’han d’aplicar les prescripcions 
de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, d’acord amb les regles 
contingudes en la present disposició. 
En el punt 6 de la Disposició es determina quins casos són objecte d’avaluació 
ambiental estratègica ordinària (lletra a), quins casos són objecte d’avaluació 
ambiental estratègica simplificada (lletra b) i quins casos no han d’ésser objecte 
d’avaluació ambiental estratègica (lletra c). Es transcriu literalment el punt 6, 
lletra c, de la disposició addicional vuitena: 

c) No han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes 
significatius que produeixen sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat 
avaluats en el planejament urbanístic general: 

Primer. El planejament urbanístic derivat no inclòs en l’apartat tercer de la lletra a que 
es refereix només a sòl urbà o que desenvolupa planejament urbanístic general 
avaluat ambientalment. 

Segon. Les modificacions de planejament urbanístic no incloses en l’apartat quart de la 
lletra a que es refereixen només a sòl urbà. 

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

Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura 
autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que 
puguin tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes 
establerts per la Llei 42/2007 o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural. 

En conclusió, per tot el que s’exposa en aquest informe, es considera que la present 
modificació no han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica. 

4.3. INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

Donant resposta a les determinacions establertes en l’article 21 de la Llei 6/2009, del 
28 d’abril, en relació al contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental, es conclou el 
següent: 
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PRIMER. 

L’objecte de la present modificació es situa en un àmbit del sòl urbà, amb la pretensió 
exclusiva d’ajustar el límit entre sòls de sistemes i no modifica el desenvolupament 
urbanístic sostenible del  planejament general aprovat, i tampoc ocasiona canvis en la 
protecció i la preservació del medi urbà i territorial. Tampoc planteja canvis en el model 
d’ocupació del planejament general aprovat, ans el contrari, la modificació puntual 
contribueix a la millora dels sistemes públics. 
En aquest sentit, la naturalesa d’aquesta modificació no té una incidència  
mediambiental en l’estructura general del municipi de Parets del Vallès amb la que es 
va aprovar definitivament el PGO. 

SEGON. 

La identificació, descripció i avaluació ambiental dels efectes de la modificació no 
generen un efecte significatiu sobre el medi ambient que no estigués ja contemplat en 
el planejament urbanístic vigent (PGO). 

TERCER. 

Les determinacions de la present modificació no generen en cap cas efectes adversos 
sobre el medi ambient ni en potencien les repercussions favorables. 

Per tant, es conclou que la modificació puntual de planejament proposada no contradiu 
els criteris de sostenibilitat urbanística amb que es va redactar el Pla General 
d’Ordenació, així com tampoc altera la coherència amb el model de desenvolupament 
urbanístic sostenible previst pel Pla General d’Ordenació de Parets del Vallès, atès a 
que no genera un impacte rellevant sobre el medi on s’emplaça. 

5. AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

El Reglament de la Llei d'urbanisme, determina en el seu article 118.4, que les 
modificacions dels plans urbanístics han d'estar integrades per la documentació 
adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. Així com també, s'ha 
d'incorporar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho 
estableixi la legislació vigent  

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

Article 3 

Àmbit d'aplicació 

3.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada s'han d'incloure, com a document 
independent, en els instruments d'ordenació territorial i urbanística següents: 

a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis. 
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b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova 
classificació de sòl urbà o urbanitzable. 
c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la 
implantació de nous usos 
o activitats. 
La naturalesa d’aquesta modificació no comporta cap nova classificació de sòl urbà o 
urbanitzable i per 
tant, d’acord amb l’apartat b), no precisa d’estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 

6. MEMÒRIA SOCIAL 

Aquesta modificació no té cap incidència en les reserves que la legislació vigent 
preveu en matèria de promoció d’habitatge per donar resposta a les necessitats 
socials del municipi de Parets del Vallès, amb les que es va aprovar definitivament el 
Pla General d’Ordenació. 

En aquest sentit, la modificació no té cap incidència en la memòria social del 
planejament urbanístic general aprovat. 

7. PLÀNOLS 

7.1. PLÀNOL DE SITUACIÓ 
7.2. PLÀNOL D’ESTAT ACTUAL 
7.3. PLÀNOL DE PLANEJAMENT VIGENT 
7.4. PLÀNOL DE PLANEJAMENT PROPOSAT 
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