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PREÀMBUL

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 24 gener de 2008, va adoptar l’acord
següent:

 Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit del
sector UP5, de Parets del Vallès, promoguda i tramesa per l’Ajuntament.

 Incorporar les prescripcions establertes en l’informe de la Direcció General de Carreteres de 27 de
desembre de 2007.

Es redacta aquest Text Refós amb coherència amb l’estudi realitzat per tal de donar compliment a les
citades prescripcions.

 En el plànol 01 àmbit de l’actuació es grafia la línia d’edificació a 50 metres i es fixa una clau ELPS,
subsistema d’espais lliures afectats a la protecció del sistema viari, que es defineix com a sòl que,
per la seva immediatesa al sistema, i afectat pel conjunt de limitacions d’aquest, no pot ser edificat.
La seva destinació és constituir-se com a reserva del sòl per a la protecció, implantació o servituds
imposades per la legislació vigent en la matèria de carreteres. L’ús d’aquests espais és el propi dels
espais verds no edificables.

 El Pla Parcial, d’acord amb el Pla Especial d’infraestructures que es tramitarà conjuntament, haurà
de preveure el nus viari proposat per la Direcció general de Carreteres amb el benentès que les
obligacions del Pla Parcial sector de Circuit es concretaran en una aportació, davant de
l’Ajuntament de Parets del Vallès o la Direcció General de Carreteres, corresponent al nus
incorporat en l’estudi de mobilitat sostenible i que fa viable el sector. Aquesta aportació s’haurà de
concretar en el conveni pel finançament del nus viari.

MEMÒRIA

L’Ajuntament de Parets del Vallès, en el Ple celebrat el 19 de desembre de 2006, va aprovar
inicialment el document.

Durant el període d’informació pública, els Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i
Habitatge han emès informe en sentit favorable, recordant que cal donar compliment a les
determinacions de l’article 115 del Reglament de la Llei d’urbanisme, relatiu al procediment d’avaluació
ambiental dels plans urbanístics.

En el present document, per tal de procedir a l’aprovació provisional, s’ha introduït la informació
procedent de l’expedient d’expropiació dels terrenys de la carretera C-35, s’adjunta plànol, per la qual
cosa ha calgut reajustar el límit del sector, la superfície del qual s’ha reduït a 187.545 m2. En
conseqüència, s’ha adaptat la documentació escrita, actualitzant els valors referents a les superfícies, i
la documentació gràfica.

OBJECTE

L’objecte de la present Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació és la classificació i la
qualificació dels sòls provinents del municipi de Montmeló compresos entre la carretera C-35 i els
límits del Sector Circuit, UP-5, així com l’ampliació i reordenació del Sector de planejament
esmentat com a conseqüència de la incorporació d’aquests sòls.

ANTECEDENTS

– El Pla General d’Ordenació de Parets del Vallès, vigent des de novembre de 2001, que preveu a
l’Article 8 de la Normativa Urbanística la possibilitat de modificació així com les condicions per a
dur-la a terme.

El PGO defineix el Sector Circuit, UP-5, com a sòl urbanitzable delimitat, destinat a ús industrial i en
fixa els paràmetres d’edificabilitat i cessions mínimes.

– El Decret 248/2002, de 22 d’octubre, promulgat pel Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprova l’alteració parcial dels termes
municipals de Montmeló i Parets del Vallès, i que s’adjunta com a Annex 1 d’aquesta Modificació.

Els sòls que aquesta Modificació proposa incorporar al Sector Circuit són part dels sòls compresos
en aquest Decret que s’incorporen al municipi de Parets del Vallès; limitats al nord i oest pel sector
esmentat, i al sud i est pel traçat de la carretera C-35.

– La Modificació de PGO número 3 de Parets del Vallès, classifica com a urbanitzables delimitats
els sòls situats al sud de la carretera C-35, que van ser incorporats al municipi de Parets del Vallès
pel Decret 248/2002, conjuntament amb els sòls que són objecte d’aquesta Modificació i que en el
seu moment no van ser inclosos a la Modificació número 3.

CONTINGUTS

La present Modificació Puntual està integrada pels apartats següents:
i) Descripció de l’àmbit,
ii) Estudi Urbanístic, amb caràcter informatiu i justificatiu de l’ordenació proposada,
iii) Normativa urbanística i fitxa de planejament, amb caràcter normatiu,
iv) Plànol d’informació,
v) Plànol d'ordenació, amb caràcter normatiu.

DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT

El Sector Circuit, i els sòls amb els que es proposa ampliar, formen una vessant suau orientada a
l’oest cap al Tenes, desocupada en la seva majoria, i compresa entre el traçat de la carretera C-17,
a l’oest; la corba que descriu la carretera C-35, al sud i est; i la parcel·la ocupada per la societat
Nutrexpa al nord.

Aquest àmbit s’engloba en el conjunt de desenvolupaments industrials que perfilen el recorregut de
la carretera C-17, a l’alçada del Pla de Can Volart. La seva connectivitat amb la carretera C-35, en
direcció a Granollers i al veí Circuit de Catalunya al terme de Montmeló, li confereix un tret distintiu
dins del conjunt de polígons industrials que ocupen aquest àmbit.

En relació al nucli urbà de Parets del Vallès, el Sector hi està directament vinculat a través de la
carretera C-35, prolongació de l’Avinguda de Francesc Macià, que condueix fins a la Plaça de la
Vila.
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Topogràficament, el Sector Circuit està comprès entre les cotes +90 i +125, resultant un pendent mig
del 7% en direcció a la carretera C-17.

El Circuit de Catalunya forma una línia de carener que posa el límit visual a la vessant on s’ubica el
Sector, i que serveix de base sobre la que es retalla, més enllà, la serralada litoral.

Dins d’aquest àmbit, els sòls procedents de canvi de municipi, formen una franja irregular entre l’antic
límit dels termes municipals de Parets del Vallès i Montmeló al nord i oest, d’una banda, i el traçat
corbat de la carretera C-35 al sud i est, de l’altra. Topogràficament, els sòls tenen continuïtat amb les
característiques descrites per al Sector Circuit.

D’altra banda, aquests sòls es troben majoritàriament dins l’àmbit d’afectació de la carretera C-35 que
defineix una franja de 50 m, paral·lela al traçat de la via, lliure d’edificació.

ESTUDI URBANÍSTIC DE LA PROPOSTA

Aquest estudi es redacta d’acord amb l’article 8.2 de la Normativa Urbanística, segons el qual, tota
Modificació del PGO “haurà de contenir un estudi urbanístic justificatiu de la incidència de les noves
determinacions en l'ordenació establerta pel Pla General”.

En el cas de la present Modificació Puntual, l’estudi urbanístic conté els arguments que justifiquen la
necessitat d’ampliar el Sector Circuit amb els sòls procedents del canvi de terme municipal, així com
les condicions en les quals s’ha de produir aquesta ampliació, a fi i efecte d’evitar tota indefinició
urbanística dels sòls esmentats i de permetre el correcte desplegament del Pla General en el Sector.

PARÀMETRES URBANÍSTICS VIGENTS

Cal distingir aquí entre el Sector Circuit, UP-5, definit des del punt de vista urbanístic pel PGO, i els
sòls procedents de canvi de municipi.

Sector Circuit

D’acord amb la fitxa urbanística que acompanya el PGO, el Sector forma un àmbit classificat com a sòl
urbanitzable programat, amb la qualificació de zona industrial, en base a la clau ZI1, i els paràmetres
particulars següents:

SUPERFÍCIE DE L'ÀMBIT (m2 sòl) 177.892 m2

EDIFICABILITAT BRUTA MÀX. (m2 sostre) 97.841 m2 0,55

CESSIONS MÍNIMES (m2 sòl)

VIAL (SV) 21.703,04 m2 12,20%

VERD (EL) 26.683,80 m2 15,00%

EQUIPAMENT (EC) 16.615,11 m2 9,34%

TOTAL CESSIONS MÍNIMES 65.001,95 m2 36,54%

SÒL MÀX. D'APROFITAMENT (m2 sòl) 112.890 m2 63,46%

Els paràmetres de superfície de l’àmbit, índex d’edificabilitat i percentatges de cessió mínima en
vial, verd i equipament són els que determina la fitxa urbanística del Sector Circuit.

Tanmateix, l’ordenació orientativa del Pla General defineix sobre plànol un sòl d’aprofitament privat
de 95.140 m2 (53,48%) notablement inferior al 63,46% que es determina en aquesta fitxa, i que
suposaria un índex d’edificabilitat neta de 1,03 m2/m2, molt superior al que es dedueix de la pròpia
fitxa (de 0,87 m2/m2) i que pot fer inviable l’activitat del sector. La comparació entre aquests
paràmetres és com segueix:

SUPERFÍCIE DE L'ÀMBIT (m2 sòl) 177.892 m2

EDIFICABILITAT BRUTA MÀX. (m2 sostre) 97.841 m2 0,55

SEGONS FITXA URBANÍSTICA

SÒL MÀX. APROFITAMENT (m2 sòl) 112.890 m2 63,46%

ÍNDEX EDIFICABILITAT NETA (m2/m2) 0,87

SEGONS PLÀNOL PGO (ORDENACIÓ INDICATIVA)

SÒL MÀX. APROFITAMENT (m2 sòl) 95.140 m2 53,48%

ÍNDEX EDIFICABILITAT NETA (m2/m2) 1,03

Sòls procedents de canvi de municipi (Decret 248/2002)

Aquests sòls tenen, segons un amidament realitzat sobre el plànol municipal, una superfície de
22.428 m2, que correspon a part de l’àmbit incorporat a Parets del Vallès procedent del municipi de
Montmeló, on tenien la classificació de no urbanitzables.

El Pla General d’Ordenació de Parets del Vallès no atorga a aquests sòls cap classificació ni
qualificació, donada la seva incorporació al municipi en data posterior a la redacció del pla.

En aquest sentit, es pot citar com a antecedent significatiu la recent Modificació de PGO número 3,
que ha classificat com a sòl urbanitzable delimitat, amb ús industrial, la resta de l’àmbit incorporat a
Parets de Vallès mitjançant el Decret esmentat, situat al sud de la carretera C-35 i en continuïtat
amb el sector industrial de Can Volart.

CRITERIS D’ORDENACIÓ

Donades les condicions topogràfiques de l’àmbit, el factor determinant de l’ordenació del Sector
Circuit serà la implantació d’una actuació industrial en terrenys amb un pendent destacable.

Per la seva naturalesa, els sòls industrials atorguen gran importància a l’ocupació per sobre de
l’edificabilitat, donada l’exigència funcional d’una elevada accessibilitat rodada a les edificacions i
de planeitat en la seva configuració. En aquest cas, ambdues exigències hauran de fer-se
compatibles amb el pendent mig del 7% característic del Sector, assegurant el control de l’impacte
paisatgístic de l’ordenació.

És per això, que el Pla Parcial que configuri la forma i disposició de l’edificabilitat que correspon al
Sector haurà d’estudiar acuradament aquests paràmetres per tal d’adaptar mútuament la topografia
i les edificacions, beneficiant-se del pendent del terreny en favor de l’accessibilitat a les naus a més
d’un nivell.
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A títol informatiu, s’adjunta a la present Modificació una proposta d’ordenació indicativa del sector
ampliat (plànol I-04) que permet apreciar la importància de les consideracions topogràfiques a l’hora
de redactar el Pla Parcial subsegüent. La disposició de naus superposades amb accessos a dos
nivells que indica la proposta permet fer compatible l’edificabilitat assignada al sector amb l’ocupació.

Tal i com determina el Text Refós de la Llei d’Urbanisme Decret legislatiu 1/2005, un Informe
Ambiental haurà de garantir, entre altres finalitats, la bondat d’aquesta adaptació topogràfica.

Aquesta adaptació ha de suposar necessàriament una major densitat viària que la establerta, en
qualitat de cessió mínima per la fitxa de planejament del PGO, en un 12,20% (21.703 m2).

La present Modificació Puntual fixa, a aquests efectes, una nova cessió mínima de vialitat del 20,00%
sobre la superfície actual del Sector (35.578 m2), que es considera plenament justificada en aquest
context; més quan actualment es tracta un percentatge estàndard en actuacions urbanístiques
industrials.

Sense produir cap variació en els límits del Sector que determina el PGO, aquest increment
substancial de la vialitat –sumat a les cessions previstes de verd i equipament fixades per sobre dels
mínims que estableix la llei (15,00% i 9,34% respectivament)– repercuteix en una disminució igualment
substancial dels sòls d’aprofitament i, en conseqüència, de l’ocupació:

PGO PGO VIAL AMPLIAT

SUPERFÍCIE DE L'ÀMBIT (m2 sòl) 177.892 m2

EDIFICABILITAT BRUTA MÀX. (m2 sostre) 97.841 m2 0,55

CESSIONS MÍNIMES

VIAL (SV) (m2 sòl) 21.703 m2 12,20% 35.577 m2 20,00%

VERD (EL) 26.684 m2 15,00% 26.684 m2 15,00%

EQUIPAMENT (EC) 16.615 m2 9,34% 16.615 m2 9,34%

TOTAL CESSIONS MÍNIMES 65.002 m2 36,54% 78.876m2 44,34%

SÒL MÀX. APROFITAMENT (m2 sòl) 112.890 m2 63,46% 90.016 m2 55,66%

OCUPACIÓ MÀXIMA 67.734 m2 60,00% 59.409m2 60,00%

(es pren com a referència l’Article 106.2.c de la NU, que fixa un 60% d’ocupació per a sòls urbans ZI1)

Aquest fet es tradueix en una major dificultat per a donar cabuda, en condicions òptimes
d’accessibilitat, a l’edificabilitat prevista pel PGO, que és de 0,55 m2/m2; ja prou elevada si es
considera la necessitat d’adaptació topogràfica implícita del Sector.

Ampliació del Sector Circuit

En aquestes circumstàncies, l’ampliació del Sector Circuit amb els sòls procedents del canvi de terme
municipal, proporciona un canvi d’escenari favorable a la correcta implantació de l’actuació industrial.

Amb l’ampliació del Sector es vol garantir que la superfície de sòl d’aprofitament i, conseqüentment,
l’edificabilitat que potencialment suporta, recuperin els valors que preveia el PGO.

Per tal d’aconseguir-ho, la present Modificació planteja mantenir invariable el valor absolut

d’edificabilitat que permet el PGO (97.841 m2) i, conseqüentment, no incrementar els valors
absoluts de cessions de verd (26.684 m2) i equipament (16.615 m2) que en el seu moment el PGO
va assignar en funció de l’aprofitament del Sector.

Mantenint sense canvis la superfície de sòl destinada a cessions de verd i equipament, els sòls
d’aprofitament s’acosten al valor que es dedueix de la fitxa urbanística del PGO (un màxim de
112.890 m2), la qual cosa permet considerar que el sostre industrial ZI1 previst podrà ubicar-se en
condicions favorables d’ocupació en aquests sòls.

Redefinició dels sòls procedents de canvi de municipi

D’acord amb els criteris exposats, aquesta Modificació Puntual proposa que els sòls procedents de
canvi de municipi (Decret 248/2002) s’incorporin al Sector Circuit, classificant-se com a sòls
urbanitzables delimitats amb ús industrial, en funció dels paràmetres que es fixen, per a la totalitat
de l’àmbit, a l’apartat següent.

Aquesta determinació es fa en coherència amb la Modificació de PGO número 3, que classifica
igualment la resta de sòls procedents de canvi de municipi com a urbanitzables delimitats amb ús
industrial.

Tanmateix, les reduïdes dimensions dels sòls i la seva situació entre la carretera C-35 i el límit del
Sector Circuit que defineix el PGO, fa inviable qualsevol altre ús al marge de l’ordenació del propi
sector.

La incorporació d’aquests sòls al Sector Circuit ha de considerar la franja de 50 m lliure d’edificació
que determina la proximitat a la carretera C-35. Als efectes de l’ordenació del Pla Parcial, aquesta
franja s’haurà de considerar apta per a ubicar part de les cessions del sector, tal i com s’indica
orientativament al plànol I-04.

PARÀMETRES DEL SECTOR CIRCUIT AMPLIAT

El Sector Circuit té una superfície de 177.892 m2. Els sòls provinents del canvi de terme municipal
aporten una superfície teòrica de 22.428 m2 dels quals 12.775 m2 formen part dels terrenys
expropiats per la carretera C-35. Al Sector ampliat li correspon, doncs, una superfície de 187.545
m2, que representa un increment aproximat del 5,4%.

En mantenir l’edificabilitat bruta màxima invariable (97.841 m2), no es consideren modificacions en
les superfícies de cessió mínima destinades a vial i equipament entre el PGO i aquesta Modificació.
Amb l’augment de superfície total de l’àmbit, però, els percentatges relatius d’edificabilitat i els
corresponents a cada cessió es veuen alterats, mantenint-se aquests darrers per sobre dels mínims
fixats per la llei.

No obstant això, el total de cessions mínimes augmenta en valor absolut i percentualment degut a
l’increment produït en les cessions de vialitat.
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D’acord amb els criteris exposats, els paràmetres urbanístics particulars del Sector ampliat, en
comparació als previstos pel PGO són els següents:

PGO MPGO

SUPERFÍCIE DE L'ÀMBIT (m2 sòl) 177.892 m2 187.545 m2

EDIFICABILITAT BRUTA MÀX. (m2 sostre) 97.841 m2 0,55 97.841 m2 0,52

CESSIONS MÍNIMES (m2 sòl)

VIAL (SV) 21.703 m2 12,20% 35.577 m2 20,00%

VERD (EL) 26.684 m2 15,00% 26.684 m2 14,22%

EQUIPAMENT (EC) 16.615 m2 9,34% 16.615 m2 8,85%

(VERD + EQUIPAMENT) 43.299 m2 24,34% 43.299 m2 23,07%

TOTAL CESSIONS MÍNIMES 65.002 m2 36,54% 80.808 m2 43,07%

SÒL MÀX. D’APROFITAMENT (m2 sòl) 112.890 m2 63,46% 106.737 m2 56,93%

ESTUDI ECONÒMIC

La taula següent indica el cost estimat per a la urbanització dels sòls destinats a vialitat i verd i la
repercussió que suposa per al sostre edificat. Els valors utilitzats tenen caràcter orientatiu i serà
mitjançant el preceptiu projecte d’urbanització que es determinarà el cost i la repercussió reals

superfície cost/m² cost total estimat

vials 35.577 132 4.696.164

zona verda 26.684 36 960.624

TOTAL 5.656.788

Considerant que la superfície total del sòl industrial -una vegada deduïdes les cessions de vialitat,
equipaments i zona verda- és de 106.737 m², la repercussió de la urbanització respecte el metre
quadrat de sòl industrial és de 52,99 €. Cost totalment assumible per qualsevol sector industrial de la
zona del Vallès Oriental.

ESTUDI DE MOBILITAT

L’ampliació del Sector Circuit que proposa aquesta Modificació Puntual no suposa un increment de
l’edificabilitat ni un canvi d’ús respecte als paràmetres inicialment previstos pel Pla General
d’Ordenació.

Per aquest motiu, no es considera incloure un estudi de mobilitat en la present Modificació, deixant
que el Pla Parcial determini la necessitat de redactar-lo.

NORMATIVA URBANÍSTICA

ARTICLE 1. ÀMBIT D’APLICACIÓ I OBJECTE

Es defineixen uns nous límits per al Sector Circuit, UP-5, que inclouen els sòls que constitueixen el
sector, segons el PGO vigent, i incorporen els sòls compresos entre els límits actuals del sector i el
traçat de la carretera C-35, d’acord amb el plànol d’ordenació O-01.

Els articles que segueixen són d’aplicació a l’àmbit del Sector Circuit ampliat amb aquests sòls i el
seu objecte és la classificació i qualificació dels sòls esmentats així com l’establiment dels
paràmetres bàsics d’ordenació urbanística del Sector resultant.

ARTICLE 2. LEGISLACIÓ APLICABLE

La regulació de sistemes i zones integrants de l’àmbit de la Modificació és la continguda en la
present Normativa.

En allò no expressament regulat per aquesta Normativa, són d’aplicació les disposicions del Pla
General d’Ordenació de Parets del Vallès, de novembre de 2001.

ARTICLE 3. CLASSIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA

Al Sector Circuit, ampliat per aquesta Modificació segons el plànol d’ordenació O-01, li correspon
una única classificació i qualificació urbanístiques dels sòls, quedant sense validesa la classificació i
qualificació que en el seu moment van rebre del Pla d’Ordenació de Montmeló.

Els sòls es classifiquen, d’acord amb l’article 36 de la Normativa Urbanística del PGO, com a sòl
urbanitzable, amb caràcter de programat.

Els sòls es qualifiquen com a zona industrial, les condicions d’ordenació de la qual les fixarà el Pla
Parcial en base a la clau ZI1 de l’article 97 de la Normativa Urbanística.

ARTICLE 4. PARÀMETRES URBANÍSTICS

Els paràmetres definits per al Sector Circuit a la fitxa urbanística del PGO, queden establerts de la
següent manera:

SUPERFÍCIE

SUPERFÍCIE DE L’ÀMBIT (m2 sòl) 187.545 m2

EDIFICABILITAT BRUTA MÀX. (m2 sostre) 97.841 m2 0,52

CESSIONS MÍNIMES (m2 sòl)

VIAL 37.509 m2 20,00%

VERD 26.684 m2 14,22%

EQUIPAMENT 16.615 m2 8,85%

TOTAL CESSIONS MÍNIMES 80.808m2 43,07%
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La fitxa urbanística inclosa al PGO queda sense vigència i serà substituïda per la que s’inclou en
aquesta Modificació.

ARTICLE 5. REGULACIÓ DE SISTEMES

Els sistemes es regularan segons el que estableixi el planejament derivat o, en el seu defecte, el que
estableix el Pla general vigent.

Dintre el sistema d’espais lliures es crea una nova clau de subsistema d’espais lliures afectats a la
protecció del sistema viari, clau ELPS. Aquesta clau es defineix com a sòl que, per la seva
immediatesa al sistema, i afectat pel conjunt de limitacions d’aquest, no pot ser edificat. La seva
destinació és constituir-se com a reserva del sòl per a la protecció, implantació o servituds imposades
per la legislació vigent en la matèria de carreteres. L’ús d’aquests espais és el propi dels espais verds
no edificables.

Carles Doñate Font,

arquitecte



FITXA URBANÍSTICA DEL PGO

SECTOR: U.P.5 DENOMINACIÓ: “Circuit”

DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT: Entre Nutrexpa i la carretera C-17.

LOCALITZACIÓ: Plànols a escala 1/2.000, núm. 0.06, 0.09, 0.10

SUPERFÍCIE: 177.892 m2
EDIFICABILITAT BRUTA MÀX.: 0,55 m2st/m2sòl

CESSIONS MÍNIMES:
VIAL: 12,20 %
VERD: 15,00 %
EQUIPAMENT: 9,34 %

ÚS: Industrial
DENSITAT: -
SISTEMA D’ACTUACIÓ: Cooperació

OBJECTIUS.

ORDENACIÓ-ZONIFICACIÓ: Zona industrial. Clau ZI1.

CONDICIONS D’ORDENACIÓ: El Pla Parcial haurà de resoldre l’enllaç amb la carretera.

N 
E. 1:5.000

PROPOSTA DE FITXA URBAÍSTICA DE LA MPGO

SECTOR: U.P.5 DENOMINACIÓ: “Circuit”

DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT: Entre Nutrexpa i la carretera C-17.

LOCALITZACIÓ: Plànols a escala 1/2.000, núm. 0.06, 0.09, 0.10

SUPERFÍCIE: 187.545 m2
EDIFICABILITAT BRUTA MÀX.: 0,52 m2st/m2sòl

CESSIONS MÍNIMES:
VIAL: 20,00 %
VERD: 14,22 %
EQUIPAMENT: 8,85 %

ÚS: Industrial
DENSITAT: -
SISTEMA D’ACTUACIÓ: Cooperació

OBJECTIUS.

ORDENACIÓ-ZONIFICACIÓ: Zona industrial. Clau ZI1.

CONDICIONS D’ORDENACIÓ: El Pla Parcial haurà de resoldre l’enllaç amb la carretera.

N 
E. 1:5.000



PLÀNOL DE L’EXPROPIACIÓ DELS TERRENYS DE LA CARRETERA C-35



MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ TEXT REFÓS APROVACIÓ DEFINITIVA
A L’ENTORN DEL SECTOR UP-5 CIRCUIT, PARETS DEL VALLES abril 2008

PCI MODIFICACIÓ DEL PGO DE PARETS DEL VALLÈS abril 2008

SECTOR UP5 CIRCUIT TEXT REFÓS

LLISTAT PLÀNOLS

TÍTOL DIN A1

I-01 SITUACIÓ E : 1/5000
I-02 PLANEJAMENT VIGENT I TOPOGRAFIA E : 1/2000
I-03 ALTERACIÓ PARCIAL DELS TERMES MUNICIPALS

DE MONTMELÓ I PARETS DEL VALLÈS
E : 1/2000

Q-01 QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES PROPOSADES E : 1/2000










