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MODIFICACIÓ DE PLA GENERAL AL SECTOR UP1 CAN FRADERA 

 

 

Àmbit 

Abasta terrenys situats dins el sector UP1 can Fradera, situat al nord del Casc urbà del municipi 

i limita al nord amb sòls no urbanitzables agrícoles, a l’oest amb l’avinguda Catalunya, a l’est 

amb el riu Tenes i al sud amb el barri del Camp de les Peces totalment consolidat amb 

edificació del que el separa el carrer d’Aragó. Aquests sòls corresponen a antics conreus 

abandonats, i per tant, sense elements naturals i paisatgístics destacables. 

De sud a nord, el sector ve travessat per un vial paral�lel al riu Tenes, carrer de Víctor Català 

fins al sòl no urbanitzable situat més al nord. Aquest carrer està totalment urbanitzat en una 

longitud de prop de 30 metres dins el sector de can Fradera. 

En concret, aquesta Modificació de Pla general abasta sòls situats a la confluència dels carrers 

Víctor Català i carrer d’Aragó. Els terrenys en aquest emplaçament són totalment planers. Els 

sòls objecte d’aquesta Modificació són propietat de l’ajuntament de Parets del Vallés en un 79% 

de la seva superfície sense que existeixin edificacions preexistents en el seu àmbit. 

En aquest àmbit territorial, existeixen els següents serveis: 

- Aigua potable. La xarxa pública d’aigua potable abasta el sector residencial veí del 

Camp de les Peces des de l’abastament en alta del sistema Ter-Llobregat i des de tres 

pous municipals. L’empresa Cassa gestiona el subministre d’aigua del municipi. 

- Xarxa de sanejament. El Consorci de Defensa del Besòs és l’organisme que gestiona 

l’abocament de residus. Existeix un col�lector en el marge dret del riu Tenes que arriben 

fins a la depuradora d’aigües residuals de Montornès. 

- Xarxa elèctrica. La distribució de l’energia al municipi la realitzen dues companyies: 

FECSA i ENHER. Paral�lela al límit est de l’àmbit discorre una línia elèctrica de mitjana 

tensió. Dintre de l’àmbit existeixen dues línies de baixa tensió. 

- Gas natural. Actualment tota la població de Parets del Vallès té accés al gas natural, ja 

que el municipi està canalitzat. 

- Enllumenat públic. La xarxa d’enllumenat públic arriba fins a l’avinguda de Catalunya i 

fins al carrer d’Aragó, carrers que defineixen els límits sud i oest del sector. 
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Propietat del sòl 

La propietat del sòl on s’actua és majoritàriament de l’Ajuntament de Parets del Vallès. Pel que 

fa a l’altre propietari inclòs en el sector, ha acceptat la proposta de l’Ajuntament en els termes 

que s’exposa en aquest document. 

 

PROPIETAT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 4.286,15 m2 77,49%

INMOBILIARIA MOLETENSE, SA 816,42 m2 14,76%

CAMINS I VIALS PÚBLICS 428,64 m2 7,75%

TOTAL 5.531,21 m2 100,00%  

 

Planejament vigent 

1) La Modificació de Pla General d’ordenació municipal al sector can Fradera va ser 

aprovada definitivament en sessió 14 de desembre de 2006 i acordada la seva 

executivitat en data 30 d’agost de 2007. La fitxa que regeix aquest sector és el 

següent: 

Superfície total de l’àmbit: 63.452 m². 

Edificabilitat bruta màxima: 0,61 m2/m2. (36.864 m² sostre sobre rasant) 

Ús dominant    Residencial 

Densitat    362habitatges 

     (60 habitatges/Ha) 

Sistema d’actuació   Cooperació 

SISTEMES (amb caràcter de mínims pel que fa a EC i EL2) 

EL2 Espais lliures d’ús públic (16,57%) 10.515 m²/sòl 

EC Equipament comunitari (33,57%) 21.300 m²/sòl 

SV Sistema viari (17,53%) 11.122 m²/sòl 

 Total 42.937 m²/sòl 

 ZONES 

EA2 Edificació aïllada amb morfologia definida 17.620 m²/sòl 

 

Càrregues externes del sector: 

a) Les internes a l’àmbit d’equidistribució per a l’execució de les obres d’urbanització i 

connexions als serveis municipals (inclòs tots els sistemes d’espais lliures d’ús públic 

i vialitat). 
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b) L’execució de les obres d’infrastructura viària i urbanització complementàries 

externes a l’àmbit. 

1. Pont sobre el riu Tenes, segons un P.E.C. de 3.750.000 euros. 

c) L’execució d’un pas inferior sota el c/ Verge de Montserrat i rotonda Avda. 

Catalunya, segons un P.E.C. de 3.468.000 euros, d’acord amb els objectius del Pla 

General de Parets del Vallès. 

 

Condicions del sector: 

a) Es garantirà que el 40% del sostre destinat a l’ús residencial es destini al règim de 

protecció pública (10% habitatges de preu concertat i 30% d’habitatge protegit de 

règim general), amb un mínim de 150 habitatges. 

b) Correspon a l’Ajuntament de Parets del Vallès el 10% de l’aprofitament urbanístic 

de l’àmbit, que es farà efectiu mitjançant l’adjudicació pel Projecte de 

Reparcel.lació; amb els corresponents coeficients de ponderació de tota 

l’edificabilitat destinada a habitatge protegit. 

c)  

2) Pla parcial del sector UP1 can Fradera va ser aprovat inicialment en data 29 de novembre de 

2007. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va informar favorablement aquest 

document amb un seguit de prescripcions de caràcter sectorial (annex 1). 

La voluntat municipal de desenvolupar en primer terme un edifici amb 60 habitatges destinats a 

habitatge protegit va suposar el plantejament de desenvolupar el sector en polígons d’actuació. 

En concret, pel polígon 1 estableix els següents paràmetres: 

 

Superfície total de l'àmbit 3.907,00 m2 100,00%

sistema viari 889,80 m2 22,77%

sistema d'espais lliures clau EL2 670,44 m2 17,16%

sòl privat clau EA2-HPO 2.346,75 m2 60,07%

edificabilitat total 6.066,05 m2

sostre habitatge protegit 5.533,90 m2

altres usos 532,15 m2

nombre d'habitatges total 60

60

càrregues externes

urbanització exterior imputable al polígon 1.570,00 m2

Habitatges de protecció oficial de régim general i/o 
especial

trasllat torre elèctrica del camp de futbol i soterrament de la línia elèctrica 
des de torre fins l'ET 250 m  
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Aquest pla parcial ja planteja la necessitat de desenvolupar en diferents polígons aquest sector 

a fi i efecte de poder executar amb immediatesa els habitatges protegits proposats en el 

polígon 1. El document justifica l’equilibri de beneficis i càrregues tal i com preveu la legislació 

urbanística vigent. El pla parcial incorporà l’estudi d’inundabilitat, estudi de mobilitat, projecte 

d’obres bàsiques d’urbanització, que han estat informats pels diferents organismes competents. 

(Annex 2) 

Atesa aquesta programació el projecte d’edificació ja està desenvolupat a nivell de projecte 

bàsic. 

 

 

Marc legal 

El decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, en el seu 

preàmbul, posa de manifest l’important dèficit acumulat en aquest moment a Catalunya 

d’habitatges requerits d’ajuts públics per fer front a la demanda social i fer efectiu el dret d’un 

habitatge digne, adequat i assequible, així com la magnitud de la demanda estimada per a 

l’horitzó 2007-2016. 

D’altra banda, la demanda d’habitatges d’ajut públic no poden ser coberts únicament mitjançant 

la utilització de mecanismes ordinaris de transformació urbanística, i per tant, l’Administració de 

la Generalitat ha assumit part de la tasca de creació de nou sòl residencial a través del ja 

esmentat Decret legislatiu 1/2007. 
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El Decret legislatiu 1/2007 en la seva disposició addicional única apartat 1 estableix un mandat 

exprés al Departament de Política Territorial i Obres Públiques i al Departament de Medi 

Ambient i Habitatge per tal que, en el marc de les seves respectives competències, impulsin 

l’elaboració, aprovació i execució dels esmentats plans directors urbanístic de delimitació i 

ordenació de les àrees residencials estratègiques. 

En aquest ordre de coses, l’administració de la Generalitat assumeix part de la tasca  de creació 

de sòl residencial a través del desplegament d’àrees residencials estratègiques mitjançant 

un instrument de planejament supramunicipal com és el Pla director urbanístic. Amb aquest 

instrument l’administració pot produir amb la celeritat i en la quantitat requerida el sòl 

residencial necessari per atendre els dèficits i la demanda prevista.  

La Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, publicada a Diari Oficial de la Generalitat el 9 de gener de 

2008 i que entra en vigor el dia 9 d’abril de 2008, complementa aquesta necessitat d’habitatge 

públic. 

L’instrument urbanístic del Pla Director urbanístic està regulat pel text refós de la llei 

d’Urbanisme, Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol que determina en el seu article 56 que, 

permet l’ordenació d’un territori d’abast supramunicipal. L’article 19 del Decret legislatiu 1/2007 

afegeix l’apartat 5 on concreta alguns aspectes de la seva regulació.  

D’acord amb la Disposició Addicional única apartat 2 del Decret 1/2007, el Conseller de Política 

Territorial i Obres Públiques, amb informe previ de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, ha 

d’acordar, en el termini de quatre mesos des de l’entrada en vigor de l’esmentat Decret Llei (17 

d’octubre de 2007), la formulació de Plans directors urbanístics de delimitació i ordenació de les 

àrees residencials estratègiques a impulsar a Catalunya dins el proper quadrienni, que 

garanteixin com a mínim assolir el 50% del dèficit estimat d’habitatges de protecció pública per 

aquest període temporal, i ha d’aprovar el document d’objectius i propòsits generals elaborat 

per la Secretaria per a la Planificació Territorial i la Secretaria d’Habitatge del Govern de la 

Generalitat. 

Aquest document d’objectius i propòsits generals determina les necessitats d’habitatge 

susceptible de ser satisfetes en el primer quadrienni 2008-2011 i identifica els municipis amb 

capacitat territorial per a emplaçar-hi les àrees residencials estratègiques requerides així com 

els àmbits dels diversos Plans directors urbanístics de delimitació i ordenació d’aquestes que: 

� permetrà crear noves àrees residencials a bona part  de les principals localitats de 

Catalunya amb les característiques següents: 

 densitat mitjana mínima 50 habitatges/hectàrea 

 mínim del 50% d’habitatge protegit 

 integració en la xarxa urbana preexistent o prevista 
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 connexió amb transport públic 

� les ARE poden incrementar el percentatge de cessió de sòl amb aprofitament fins el 

15%. 

Per la seva banda, i d’acord amb la disposició addicional única apartat 6 el departament de 

Política Territorial i Obres Públiques té el mandat d’aprovar en el període d’un any des de la 

data de l’acord de la formulació, aquests plans urbanístics de delimitació i ordenació de les 

àrees residencials estratègiques que garanteixin com a mínim la meitat del nombre total 

d’habitatges previst per l’acord de la formulació. 

El Ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès, dins el tràmit de consulta i de manera simultània a 

la present proposta de Modificació puntual, ha acordat donar la conformitat a la proposta 

presentada per la Direcció General d’Urbanisme d’incorporar l’àmbit de Can Fradera dins el Pla 

Director Urbanístic de les Àrees residencials estratègiques de Catalunya per al quadrienni 2008-

2011, amb algunes consideracions. En concret, la incorporació de sòl per a la construcció d’un 

nou institut que, juntament amb els equipaments esportius, s’haurien de finançar en part pel 

Consorci en el desenvolupament de l’ARE,  amb el compromís per part dels diferents 

Departaments de la Generalitat de Catalunya de programar la participació en el seu 

finançament; Els índexs d’edificabilitat i densitat s’haurien de mantenir en 0,61m2/m2 i 60 

habitatges/ha ja establerts en el Pla Parcial aprovat inicialment. 

Per tal de mantenir la programació de la construcció dels 60 habitatges de protecció oficial 

inclosos en el polígon 1 del Pla Parcial Can Fradera actualment aprovat inicialment,  s’ha 

d’excloure el sòl on se situa el polígon 1 de la delimitació de l’ARE. 

Objecte 

Tenint en compte que el sector de can Fradera ha estat inclòs dintre les àrees residencials 

estratègiques declarades pel Govern de la Generalitat, i atesa la urgència de construcció dels 

primers 60 habitatges destinats a protecció oficial del sector de can Fradera, la Modificació de 

Pla General consisteix en establir els mecanismes per accelerar la construcció dels habitatges 

protegits en el polígon 1 del sector de can Fradera. 

Proposta 

La proposta es concreta en la segregació de sòl per a la construcció de l’edifici de 60 habitatges 

de protecció oficial previstos en el polígon 1 de can Fradera del sector urbanitzable delimitat de 

can Fradera, tot classificant-lo en el règim de sòl urbà no consolidat. Per a la gestió urbanística 

d’aquest sòl es delimita un polígon d’actuació.  

La volumetria que es proposa té una alçada màxima de Planta baixa, quatre plantes i planta 

àtic, d’acord amb l’establert en el plànol P3. 
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Atès que els terrenys limítrofs de l’àmbit d’aquesta Modificació, actualment inclosos en l’ARE de 

Can Fradera, són propietat de l’Ajuntament de Parets del Vallès, la proposta que es formula  

vincula a l’àmbit de la Modificació objecte del present expedient els terrenys necessaris  de 

propietat municipal que permetin donar compliment a la reserva de sistemes que fixa l’article 

65 del Decret Legislatiu 1/2005 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, en el benentès que 

correspondrà al desenvolupament urbanístic de l’ARE definir la ordenació i les característiques 

d’urbanització d’aquests sistemes.(Veure plànol A1)  

La quantificació d’aquesta superfície de sòl és de 1.622,94m2 repartits en 489,55m2 destinats a 

sistema d’espais lliures i 1.133,39 m2 destinats a sistema d’equipaments. 

Tenint en compte el marc jurídic de les àrees residencials estratègiques, la resta de sòl inclòs en 

el sector manté inalterables els paràmetres urbanístics en els polígons 2 i 3 del pla parcial tot 

mantenint els sòls sense aprofitament corresponent als 3.000m2 procedents del sector Camp de 

les Peces. 

Justificació de la proposta 

La parcel�la on se situaran els 60 habitatges protegits s’emplaça a la cruïlla de dos carrers 

existents que compten en tots els serveis per a poder atorgar llicència d’edificació desprès de la 

tramitació dels expedients de gestió corresponents. 

Les càrregues corresponents al Polígon d’actuació objecte de la Modificació són les pròpies del 

Polígon, consistents bàsicament en la supressió d’una línia elèctrica que creua pels esmentats 

terrenys, així com la reurbanització dels dos vials als que donen front la parcel�la d’aprofitament 

privat, i la urbanització dels sos per a sistemes. 

El propietari del sòl és l’Ajuntament de Parets del Vallès en un 77,49%. 

L’objectiu d’aconseguir 60 habitatges de protecció pública és coherent amb la voluntat de la 

delimitació d’àrees residencials estratègiques. D’altra banda, el manteniment de la superfície 

destinada a zones verdes i equipaments en el sector garanteix els estàndards establerts per la 

Llei d’Urbanisme. 

El compliment de la reserva mínima d’espais lliures i equipaments que fixa l’article 65 del Decret 

Legislatiu 1/2005 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, ve justificat en el següent quadre: 

 

QUADRE JUSTIFICATIU DE L'ACOMPLIMENT DE L'ARTICLE 65 DEL DECRET LEGISLATIU 1/2005

sostre habitatge protegit 5.533,90 m2 1.106,78 m2 1.106,78 m2

altres usos 532,15 m2 53,22 m2 26,61 m2

TOTAL 6.066,05 m2 1.160,00 m2 1.133,39 m2

20m2/100m2 de 
sostre edificable

10% del sostre 
edificable

5% del sostre 
edificable

CESSIONS
sistema d'espais 

lliures
sistema 

d'equipaments
20m2/100m2 de 
sostre edificable
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Legislació aplicable 

El Text Refós de la Llei d’Urbanisme, Decret Legislatiu 1/2005, el Reglament de la Llei, Decret 

305/2006 de 18 de juliol, la Llei del Sòl 8/2007, Decret legislatiu 1/2007, de 16 d’octubre, de 

mesures urgents en matèria urbanística. 

 

Cap d’Urbanisme i Habitatge Cap de Territori 

Xavier Gadea i Borguñó   Enric Acero i Casas  
 
Parets del Vallès,14 d’abril de 2008 
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Normativa 

Art. 1.- Disposició general 

En tot allò no previst en aquest document s’estarà al que disposa la pròpia normativa del Pla 

general d’ordenació vigent a Parets del Vallès. 

Art.2.- Es delimita un polígon d’actuació en sòl urbà no consolidat que es regeix pel següent 

quadre: 

 

Superfície total de l'àmbit 5.529,90 m2 100,00%

sistema viari 889,80 m2 16,09%

sistema d'espais lliures clau EL2 1.160,00 m2 20,98%

sistema d'equipaments clau EC 1.133,39 m2 20,50%

sòl privat clau EA2-HPO 2.346,71 m2 42,44%

edificabilitat total 6.066,05 m2

sostre habitatge protegit 5.533,90 m2

altres usos 532,15 m2

nombre d'habitatges total 60

60

Sistema d'actuació: Cooperació

Habitatges de protecció oficial de règim general

trasllat torre elèctrica del camp de futbol i soterrament de la línia 
elèctrica des de torre fins l'ET 250 m

 
 

 

Art.3.- La clau  EA2-HPO ve regulada per la zona d’edificació aïllada amb morfologia definida, 

definida a l’article 103 de la normativa urbanística del Pla General d’ordenació vigent amb tot 

allò no definit en aquest document.  L’habitatge de protecció oficial es destina a règim general. 

Art.4.- D’acord amb el que determina l’article 43.1 de la Llei d’Urbanisme, Decret legislatiu 

1/2005, aquest polígon d’actuació cedirà el 10% d’aprofitament mig. 

Art.5.- La resta de sòl urbanitzable del sector de can Fradera quedarà inclòs dins l’àrea 

residencial estratègica. Aquesta àrea tindrà en compte que s’haurà de preveure una superfície 

de 3.000m2 sense aprofitament urbanístic i les càrregues externes del sector. D’acord amb la 

Llei , els Plans Directors urbanístics definiran els paràmetres que regularan el sector. 
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SUPERFICIE SECTOR 63.452 ,0 0 m2

SUPERFICIE QUE GEN ERA APROFITAMENT 60.452,00 m2

SISTEMES: condicions ordenació SUPERFICIE MÍNIMA

vialitat 18,39% (sobre  60.452 m2) 11.122,00 11 .1 22 ,00 m2     (17,53%)

espais llures d'us públic 17,39% (sobre  60.452 m2) 10.515,12 inclou 3000 sector horts 10 .5 15 ,12 m2      (16,57% )

equipaments públics 35,23% (sobre  60.452 m2) 21.300,94 21 .3 00 ,94 m2       (33,57%)

DENSITAT I SO STRE: SO STRE HABITATGES

EDIF.  BRUTA MÀX. 0 ,61  m2/ m2 3 6864 ,0 0 m2

DENSITAT 60 HAB /  HA 362

DENSITAT I SO STRE: SO STRE RESIDENCIAL
SO STRE  
CO MPLEMENTARI HABITATGES

UP1  CAN FRADERA sostre lliure 20.678,40 m2 st 2.400,00 m2 st 204

362 habitatges
H.P.O.30% (sobre 34.464 m2 st residencial)                     10339,20m2 st

120

CONCERTATS 10% (sobre 34.464 m2 st)                        
3446,40 m2 st

38

sostre protegit 13.785,6 m2 st 158

TO TAL 36.864 m2 st 362

CO NDICIO NS O RDENACIÓ : hi ha 30 00m2  d'espais lliures  cedits pel Sector Horts del Rector que N O  GENEREN APRO FITAMENT URBANÏSTIC

P.G.O. MODIFICAT

SOSTRE TOTAL 36864 - 2400 DESTINAT A COMERCIAL = 34 464 m2 de st 

LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE PLA PROPOSA DESTIN AR EL 40 % DE SOSTRE A HABITATGE AMB ALGUN  TIPUS DE PR OTECCIÓ. EL 30 % 
A HABITAGES DE PROTECCIÓ OFICIAL DE REGIM GEN ERAL I  EL 10% A HABITATGE DE PREU CON CERTAT
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UP-1 CAN FRADERA
SUP. CATASTRALS m2 SUP. CARTOGRAFIA m2

6629401 AJUNTAMENT DE PARETS 2882 2882
6629402 AJUNTAMENT DE PARETS 16542 15904

6630402 AJUNTAMENT DE PARETS 4118 4116,5
6630403 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA DEP.DE MEDI AMBIENT 172 148,38

6631601 MARIA SORS CIURANS 224 224,26

6430601 INDUSTRIA LINERA S.A. 95 95,14

6431701 CASIMIRO POU VENTURA 763 763,22
6431702 JUAN CORS RAMON 313 312,73
6431703 DOLORES ROCA BOTER 961 958,76
6431704 EDIFICIOS CANALETAS, S.A. 197 196,62
6431705 JOAN FRADERA PLANAS 1635 1634,2
6431706 JOAN FRADERA PLANAS 11884 11884,41
6431707 PERE NINOU RELATS 193 189,6
6431708 EDIFICIOS CANALETAS, S.A. 219 217,45
6431709 DOLORES ROCA BOTER 238 238,25
6431710 JOAN FRADERA PLANAS 129 129,22
6431711 JOAN FRADERA PLANAS 73 73,17
6431712 INMUEBLES PROTEC S.L. 204 205,76
6431713 EULALIA ROCABERT CIURANS 172 172
6431714 INMOBILIARIA MOLETENSE, S.A. 17119 16896,97
6431715 INDUSTRIA LINERA, S.A. 40 40,17
6431716 JOAN FRADERA PLANAS 499 499,21
6431717 GINES FLAQUER ARMADANS 510 510
6431718 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA DEP. MEDI AMBIENT 342 322
6431719 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA DEP. MEDI AMBIENT 119 117,82
6431720 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA DEP. MEDI AMBIENT 129 129,2
6431721 MARIA BADIA TINTO 48 47,61

CAMINS I VIALS PÚBLICS 3773,51 3773,51
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SOLS DESTINAT A SISTEMA D'ESPAIS LLIURES
I EQUIPAMENTS VINCULATS AL POLÍGON D'ACTUACIÓ
SUPERFÍCIE:  1622,95 m²




