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MODIFICACIONS PUNTUALS DE PLA GENERAL D’ORDENACIÓ E N EL BARRI DEL 
RAVAL 

 

 

MEMÒRIA 

 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 18 de juny de 2009, ha 

adoptat, a la reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, l’acord següent: 

 

1. Suspendre l’aprovació definitiva de les Modificacions puntuals del Pla general 

d’ordenació al barri del Raval, de Parets del Vallès, promogudes i trameses per 

l’Ajuntament, fins a la presentació d’un text refós, per triplicat, verificat per l’òrgan que 

ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori 

les prescripcions següents: 

1.1.  Cal fixar que els terrenys que es proposa desafectar de vialitat situats al sud de les 

edificacions existents que conformen el xamfrà entre els carrers del Racó i del Raval de 

la modificació 1.2 són no edificables, en coherència amb les preexistències construïdes 

i per tal de no generar un increment injustificat de l’aprofitament. 

1.2.  La modificació 2 es podria considerar com una actuació d’abast limitat per a l’ajust, 

l’ampliació o la millora de la vialitat o dels espais lliures, d’acord amb l’establert a 

l’article  40.2.b del reglament de la Llei d’urbanisme, i amb la finalitat d’aplicar un criteri 

unitari en uns sòls que tenen el mateix origen, limitant en tot cas el sostre màxim a 

l’establert avui pel planejament vigent. 

1.3.  Cal incorporar el plànol on s’identifiquin els diferents propietaris del sòl, així com fixar  

que els terrenys avui qualificats de sistema d’espais lliures confrontants als carrers de 

la Fàbrica i del Sol no generen aprofitament en la reparcel.lació, per bé que es podria 

fixar com a càrrega del polígon d’actuació el cost de la seva urbanització. 

1.4.  Cal corregir les errades detectades que afecten a la normativa, als plànols i a la 

memòria d’aquest document, en els termes exposats a l’apartat expositiu d’aquest 

acord. 

 

- Pel que fa a la prescripció 1.1, Modificació 1b, carrer del Racó, on es demana el manteniment 

del sòl sense edificar existent actualment, cal fer la següent consideració. 

 D’una banda, de l’aplicació estricte d’aquesta condició suposa que a l’edificació del carrer del 

Racó número 4, s’obligui a inflexionar la façana creant una superfície triangular de 5m2 com a 

no edificable que, per la seva superfície i forma quedaria com una androna. 

D’altra banda, l’afectació de vialitat proposada, i per tant, de cessió i urbanització, és de 

13,75m2 per la finca del número 2 d’aquest carrer i de 9,27m2 per la finca del número 4.   
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Carrer Racó núm. 4 Carrer Racó núm. 2 
 

En aquest ordre de coses es planteja mantenir la planeïtat de la finca del carrer Racó número 4 

i definir una façana contínua en xamfrà de la finca del carrer del Racó número 2, qualificant 

com a Verd Privat els sòls situats entre l’afectació de vialitat i l’alineació de l’edificació. Aquest 

ajust de l’alineació de l’edificació suposant un escreix de sostre edificable de 10m2 i de 

25,44m2. D’acord amb l’establert pel Reglament de la Llei d’Urbanisme, en el seu article 40.2.b, 

aquest ajust de sostre edificable és una actuació d’abast limitat ja que permetrà l’ampliació del 

carrer del Racó.  

- Pel que fa a  la Modificació puntual número 2, el projecte considera tota l'operació com una 

actuació d'abast limitat per a l'ajust de l'ampliació o la millora de la vialitat o dels espais lliures, 

no augmenta el sostre màxim edificable establert pel planejament vigent i fixa que els terrenys 

avui qualificats de sistema d'espais lliures confrontants als carrers de la Fàbrica i del Sol no 

generen aprofitament en la reparcel·lació.  

- El document també incorpora al plànol 1 "Situació i estructura de la propietat" la identificació 

dels diferents propietaris del sòl. 

- S’han corregit les errades materials detectades en el document. 
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1. ANTECEDENTS GENERALS 

El nucli antic del municipi de Parets del Vallès se situa a la franja nord del municipi. Nascut al 

voltant de la plaça de la Vila, s’hi poden diferenciar tres àmbits per les seves diferències 

tipològiques en el teixit urbà: el barri del Raval, el barri de la Linera i el nucli antic pròpiament 

dit. 

El barri del Raval se situa al nord del municipi de Parets, i en concret, limita amb l’avinguda 

Catalunya a l’est, amb el carrer de La Fàbrica, situat a una cota més alta, a l’oest, i el carrer de 

Sant Antoni al sud. Aquest barri històric de Parets s’estructura, des de darrera de l’església de 

Sant Esteve, pel carrer Raval, antic camí a Lliçà d’Avall i continua pel carrer Verge de 

Montserrat.  

Aquest barri queda deprimit respecte del barri de la Linera, situat a l’altra banda del carrer de 

La Fàbrica i el torrent endegat de Cantallops, on es produeix un salt topogràfic que dificulta la 

connexió entre aquests dos barris. Històricament, la connexió entre el barri del Raval i el barri 

de la Linera, s’ha produït pel carrer del Sol amb unes escales molt costerudes. Desprès del 

desenvolupament del polígon d’actuació UA3, la connexió més còmode és a través del carrer 

de Sant Joan Bosco i l’ampliació del Parc de la Linera. En ambdós casos, la connexió és per a 

vianants ja que la diferència topogràfica no permet la circulació rodada. Aquesta manca de 

connexió rodada permet que el trànsit rodat es restringeixi a l’accessibilitat dels veïns del barri 

del Raval amb una clara tendència a prioritzar el passeig de vianants. 

 

1a) ANTECEDENTS DEL PLANEJAMENT GENERAL  

El Pla General de l’any 1985 proposava  la continuïtat del carrer de Ponent cap al Raval 

superant el fort desnivell des d’aquest carrer cap al carrer de Sant Joan Bosco. Del 

desenvolupament posterior del mateix es va concloure la inviabilitat topogràfica d’aquesta 

connexió viària. Així mateix el Pla preservava totes les alineacions consolidades dels carrers 

existents en el barri del Raval.  
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Pla General d’ordenació municipal aprovat definitivament 1985. 

 

En aquest sentit, cal esmentar que en el text refós del Pla General d’ordenació, aprovat 

definitivament en data 12 de febrer de 1992, tot i la seva inviabilitat topogràfica, es mantenia la 

continuïtat del carrer de Ponent cap al Raval, mitjançant l’ampliació del Carrer Sant Joan Bosco 

amb continuïtat amb el Carrer del Raval (tot i que es detecta una errada material en la 

documentació gràfica ja que s’intercanvien els noms entre el carrer del Racó i el de Sant Joan 

Bosco). 

 

Text Refós del Pla General d’ordenació aprovat definitivament 1992 
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En aquest sentit, el Pla general d’ordenació municipal, aprovat definitivament en data 12 de 

desembre de 2002, ja preveu que el carrer de Ponent no tingui continuïtat en el carrers del 

Raval desviant la circulació rodada cap el carrer de La Fàbrica i carrer de Sant Antoni, 

mantenint l’estructura viària en el barri del Raval, i malgrat això, proposa una ampliació de 

carrer amb afectacions a les alineacions de les façanes que alteren l’estructura parcel·laria del 

barri, que contradiu la voluntat de conservació d’aquest teixit urbà històric. 

Amb aquesta contradicció, mentre que es fixa el criteri de respectar les alineacions 

consolidades de l’edificació en la  qualificació d’Entre Mitgeres (EM), es proposen afectacions 

en dos carrers sense que el document les justifiqui: el carrer del Racó i el carrer de Cantallops . 

Això implica a l’afectació viària dels edificis i jardins privats dels habitatges existents situats en 

el front nord del carrer tot alterant clarament el teixit parcel·lari i viari d’aquest barri. 

D’altra banda l’estudi de mobilitat sostenible del nucli antic  ja preveu que el trànsit rodat del 

barri de la Linera es canalitzi des del carrer de Ponent cap al carrer de La Fàbrica, pacificant el 

barri del Raval. 

 

   

 

En aquest ordre de coses, en la present Modificació del Pla General d’Ordenació es proposen 

un seguit d’ajustos en les alineacions de l’edificació. 

 

2. INFORME AMBIENTAL 

D’acord amb l’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament 

de la Llei d’Urbanisme, en endavant RLUC, les modificacions dels plans urbanístics han d’estar 

integrades per la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la mateixa, havent 

d’incorporar l’informe ambiental aquelles modificacions que se sotmetin a avaluació ambiental o 

aquelles que tinguin alguna repercussió ambiental. 
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En aquest sentit, la Disposició Transitòria Dotzena del RLUC ens remet a la Disposició 

Transitòria Sisena del Decret 1/2005, de 26 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la 

Llei d’Urbanisme, en endavant TRLUC, la qual estableix les figures de planejament urbanístic 

que s’han de sotmetre a avaluació ambiental. 

Concretament, pel que fa a les modificacions de planejament, l’esmentada Disposició, disposa 

en el seu apartat 1, lletra b), que seran objecte d’avaluació aquelles que alterin o modifiquin la 

classificació o qualificació urbanística de sòl no urbanitzable.  

D’altra banda, es pot afirmar que no hi ha aspectes ambientals rellevants ni en l’actualitat 

(l’àmbit s’emplaça en un sòl completament urbanitzat) ni com a conseqüència dels canvis 

proposats (canvis en l’ordenació volumètrica amb canvis puntuals en les qualificacions 

urbanístiques).  

Tampoc existeixen àrees de risc per la seguretat i el benestar de les persones (l’antic torrent de 

Cantallops fa anys que està canalitzat i el seu desguàs natural es resol aigües amunt de l’àrea 

d’intervenció); ni àrees de protecció especial, conservació, fragilitat o singularitat per la 

incidència de la normativa ambiental; ni tampoc àrees de protecció o conservació per la 

concurrència de valors susceptibles de preservació.  

Per tant, es pot concloure que no es necessari ni l’avaluació ni informe ambiental per les 

següents circumstàncies: a) no ens trobem amb una alteració o modificació de classificació o 

qualificació de sòl no urbanitzable b) els condicionants ambientals de l’entorn no són 

especialment significatius, c) les propostes únicament modifiquen l’ordenació volumètrica i 

ajusta puntualment alguna qualificació i per tant no introdueix cap nova afectació a l’ambient de 

l’entorn, i d) en tot cas la proposta introdueix millores respecte les condicions actuals pel que fa 

a la socialització de l’espai públic i en concret dels sòls ja qualificats com a sistemes. 

 

3. ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

De conformitat amb l’article 118.4 del RLUC les modificacions dels plans urbanístics han 

d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi 

la legislació vigent. 

A partir d’aquí, necessàriament, hem d’acudir al Decret 344/2006, de 19 de setembre, de 

regulació dels estudis d’avaluació de mobilitat generada. Concretament, el seu article 3 ens 

indica els instruments d’ordenació territorial i urbanística que han d’incloure estudis de mobilitat. 

Pel que fa a les modificacions de planejament, l’esmentat article, disposa en el seu apartat 1, 

lletra b, que serà preceptiu quan es produeixi una nova classificació sòl urbà o urbanitzable. 

Per tant, al no trobar-nos amb cap nova classificació de sòl, és evident que la present 

modificació no precisa del document d’avaluació de la mobilitat generada. 
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4. 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 LLei 1/2007, de 16 d’octubre, de 

mesures urgents en matèria urbanística. 
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5. MODIFICACIÓ 1a. 

 

ÀMBIT 

Se situa a la confluència dels carrers del Sol amb el carrer de Cantallops i les escales de 

comunicació  amb el carrer de La Fàbrica. En aquest àmbit, la consolidació de l’edificació en 

parcel·les passants en planta baixa i dos plantes pis és força important amb façana a aquest 

carrer i al carrer del Sol, i per tant, de difícil transformació. 

ANTECEDENTS 

Tanmateix, el Pla General vigent preveu una ampliació del carrer fins a 8 metres que implica 

l’afectació de les edificacions existents de les parcel·les del carrer del Sol números 9, 11 i 13, 

sense que aquesta afectació suposi una millora ni del teixit urbà ni de la mobilitat en el barri. 

PROPOSTA 

La proposta de modificació de Pla General consisteix en ajustar l’alineació de l’edificació a la 

consolidació de l’edificació en les finques 9, 11 i 13 del carrer del Sol tal i com es grafien en els 

plànols adjunts. L’amplada resultant del carrer és superior a 6 metres, suficient per la seva 

escassa repercussió en la mobilitat del municipi. 

 

6. MODIFICACIÓ 1b. 

 

ÀMBIT 

Compren el recorregut del carrer del Racó des de la plaça Ildefons Cerdà fins al carrer del 

Raval. En concret, a les finques de la façana nord del carrer del Racó i a la finca situada a la 

cantonada sud d’aquest carrer i el carrer del Raval.   

INTRODUCCIÓ 

L’estructura del teixit urbà del Raval s’organitza sobre l’eix del carrer del Raval, amb un seguit 

de carrers que desemboquen sobre aquest carrer amb una retícula irregular pròpia dels nuclis 

antics. Per la forta topografia en tot el límit oest del barri, aquesta estructura viària no té 

continuïtat més enllà d’aquests carrers en pinta (carrer de Sant Joan Bosco, del Racó, de Maria 

Tous, de la Lluna), i per tant, la seva funció principal és d’accés als habitatges dels veïns del 

barri. L’amplada d’aquests carrers és de 5-6 metres. Aquests carrers es caracteritzen per una 

consolidació històrica d’habitatges unifamiliars amb alineacions més o menys regulars on el 

jardí pren la seva importància en la definició tipològica de la zona.(veure plànol 1.3) 
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PLANEJAMENT VIGENT 

El Pla General vigent va ser aprovat definitivament en data 12 de desembre de 2002. Aquest 

planejament, amb la voluntat de preservació del nucli antic va mantenir les alineacions existents 

en el barri del Raval. 

Tanmateix, en el cas del carrer del Racó, el Pla General vigent preveu una forta afectació que 

desvirtua la configuració d’aquest carrer. En concret, preveu l’ampliació del carrer fins a 8 

metres tot afectant les parcel·les del front nord del carrer i el jardí existent a la cantonada entre 

aquest i el carrer del Raval.  

Així mateix, afecta el solar existent a la cantonada sud, entre aquest carrer i el carrer del Raval, 

fent-lo inedificable, quedant al descobert les mitgeres dels dos edificis veïns atès que les 

parcel·les veïnes estan plenament consolidades, amb el consegüent perjudici del paisatge urbà 

ja que les edificacions veïnes estan consolidades per l’edificació i el seu ús la qual cosa 

impedeix que s’annexionin aquest sòl. 

PROPOSTA 

Amb el criteri de preservació del Nucli Antic de Parets del Vallès i de millora del seu paisatge 

urbà, l’objecte d’aquesta Modificació de Pla General consisteix en ajustar les alineacions del 

carrer Racó a les necessitats reals d’amplada de carrer, sense que suposi una afectació 

excessiva a les parcel·les incloses en aquestes alineacions. 

En concret, es proposa una alineació que respecta l’edificació existent a la façana nord del 

carrer tot garantint una amplada mínima de 6,5 metres, major que l’amplada mínima en la resta 

de carrers del barri, afectant lleugerament l’alineació nord del carrer i desafectant el solar situat 

a la cantonada sud entre el carrer del Racó i el carrer Raval per tal de tapar les dues mitgeres 

existents. Aquesta amplada de carrer permet una secció tipus amb dos voreres amb una 

amplada de 1,5 metres i una calçada de 3,5 metres. 

D’aquesta manera, es garanteix, d’una banda, una amplada mínima de carrer, i de l’altra, no es 

realitzen operacions de transformació que alteren excessivament i gratuïta la imatge d’aquest 

carrer. 

En relació a l’acompliment de l’acord de la Comissió d’Urbanisme respecte a aquesta 

modificació, es manté com a Verd privat la cantonada entre els carrers del Racó i carrer del 

Raval. L’alineació de l’edificació entre mitgeres en planta baixa i planta pis, es prolonga la traça 

fixada per l’amplada de carrer de 6,5 metres fins a la darrera parcel·la,  i en aquest punt, 

s’enxamfrana fins a l’aresta ja edificada actuament. D’aquesta manera s’evita que l’edificació 

del carrer Racó número 4, desprès de l’afectació de vialitat proposada en aquest document li 

quedi un Verd Privat d’escassament 3 m2 i que s’hagi d’inflexionar la façana de l’edificació en 

aquest solar en angle resultant molt forçat. 
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7. MODIFICACIÓ 2 
 

Introducció 

En els darrers anys, el municipi de Parets del Vallès ha estat sotmès a una important 

transformació i creixement urbanístics. Enmig d’aquesta dinàmica tant el nucli històric com el 

Raval han sofert canvis que han provocat millores però també certs desajustos en el territori. 

Així, mentre al nucli històric s’ha produït important un canvi en l’estructura tipològica dels 

edificis amb la desaparició de bona part de dels antics habitatges de caràcter rural-artesanal i la 

construcció de blocs de plurihabitatge entre mitgeres; el Raval encara conserva bona part de la 

seva estructura originària. Pel que fa al seu entorn cal esmentar que s’han implantat noves 

àrees residencials i d’equipament i esbarjo que no sempre han resolt correctament l’espai 

fronterer amb ell.  

Amb l’objectiu de resoldre un d’aquests encontres, el 10 de maig de 2007 la Junta de Govern 

de l’Ajuntament de Parets del Vallès acordà la suspensió de l’atorgament de llicències 

d’edificació, reforma i rehabilitació d’un àmbit als efectes d’estudiar l’elaboració d’algun 

document urbanístic a l’entorn del carrer de la Fàbrica i els carrers de Cantallops i del Sol. 

 

Objecte 

L’objecte de la present modificació puntual és l’ordenació urbanística d’un àmbit del raval en 

l’encontre del carrer de la Fàbrica amb els de Cantallops i del Sol, amb especial atenció al 

desnivell existent entre ells. 

 

Promoció 

El promotor de la present modificació puntual és l’Ajuntament de Parets del Vallès.  

 

Àmbit 

L’àmbit es correspon amb el límit de l’acord de la Junta de Govern de Parets del Vallès de data 

10 de maig de 2007 (BOP. 12/5/2007) pel qual s’aprovà la suspensió de l’atorgament de 

llicències d’edificació, reforma i rehabilitació d’un àmbit grafiat en el plànol que s’adjuntava a 

l’informe dels serveis tècnics de data 10 de maig de 2007. En concret inclou les finques núm 6 

del carrer de la Fàbrica, i 14, 16, 18 i 20 del carrer del Sol. També inclou la vialitat i les zones 

verdes inclosos al mateix perímetre i es correspon amb el grafiat al plànol ”1.- Situació i 

emplaçament” del present projecte. 

La superfície total de l’àmbit de la Modificació puntual del Pla General és de 1.615,96 m2. 

 

Persones propietàries dins l’àmbit sotmès a modific ació 

 

D’acord amb l’article 94 del TRLUC, modificat per la DLL 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures 

urgents en matèria urbanística, les modificacions que suposin un increment del sostre edificable 

i de la densitat, han d’especificar en la memòria la identitat de totes les persones propietàries 
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de les finques afectades durant els últims cinc anys anteriors a l’inici del procediment de 

modificació. 

D’aquesta manera en el àmbit de la present modificació són propietaris persones físiques i 

jurídiques que es relacionen a continuació: 

 

Finca cadastral 6229013DG3062N0001GP 

Remei Lloberas Garcia 

Finca cadastral 6230132DG3063S0001AS 

Espais Promocions Immobiàries, EPI SA 

MANPAD SL 

 Finca cadastral 6229001DG3062N0001EP 

Ajuntament de Parets del Vallès 

 

Planejament vigent 

El planejament vigent és el Text Refós de la revisió del Pla General d’Ordenació de Parets del 

Vallès, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 22 

de febrer de 2.007. 

El pla general classifica tot el sòl inclòs a l’àmbit com a sòl urbà i en qualifica 1.020,16 m2 

(63,13%) com a sistemes públics i 595,80 m2 (36,87 %) com a zona edificable privada. 

Detalladament, les diferents superfícies destinades a sistemes es desglossen en 304,47m2 

d’espais lliures tipus 1 (clau EL1), 43,48 m2 d’espais lliures tipus 2 (clau EL2) i 672,21 m2 de 

vialitat (clau SV). Tots els sòls destinats a zona estan qualificats com a zona d’edificació entre 

mitgeres (clau EM). 

D’acord amb el plànol “2.- Zonificació” el resum de superfícies de l’àmbit és el següent: 

 

Espais lliures Vialitat total Sistemes sòl privat sòl total sostre edif.
(EL1/EL2) (V) (EM) (aprox.)
347,95 m2    672,21 m2    1.020,16 m2   595,80 m2    1.615,96 m2   1.191,60
21,53% 41,60% 63,13% 36,87% 100,00%

 

 

Els aspectes regulats pel pla general d’interès per la present modificació puntual són: 

Pel que fa a les claus d’espais lliures (EL 1 i EL2), segons la definició del pla general comprèn 

aquells sòls de titularitat pública ordenats com a espais lliures o zones verdes amb arbrat o 

jardineria. Aquests sòl s’hauran d’ordenar prioritàriament amb jardineria i masses arbrades i 

tindran sempre una superfície permeable superior al 60%. En aquests sòls només es permetran 

els usos i activitats de caràcter públic que siguin absolutament compatibles amb la utilització 

d’aquests sòls, i les edificacions destinades al seu servei han d’observar determinades 

condicions.  
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Pel que fa a la clau de vialitat (SV), segons la definició del pla general comprèn aquelles 

instal·lacions i espais reservats per al traçat de la xarxa viària dedicats exclusivament a l’ús de 

vialitat, els quals han de permetre l’accessibilitat entre les diverses àrees i sectors urbans i 

assegurar un nivell de mobilitat adequat. 

Pel que fa a la clau de zona d’edificació entre mitgeres (EM), segons la definició del pla general 

comprèn aquelles edificacions entre mitgeres construïdes amb alineacions de vial, amb 

independència de llur origen morfològic (suburbà, plànol d’alineacions...) i tipològic (habitatges 

unifamiliars o plurifamiliars). Per a la regulació general és d’aplicació el sistema d’ordenació 

d’edificació per alineació a vial i els paràmetres d’edificació són els assenyalats als plànols 

d’ordenació a escala 1/2000 del pla general. D’acord amb això, els sòls qualificats amb la clau 

EM de la present modificació són edificables fins a PB+1, i totalment edificables els delimitats 

pels carrers de la Fàbrica i el de Cantallops i amb una fondària màxima de 12,50 els que tenen 

façana al carrer del Sol. 

Descripció física 

El Barri del Raval està emplaçat al nord del nucli històric de la vila de Parets del Vallès 

configurat a l’entorn de la parròquia i el carrer major. Antigament estava separat d’aquest pel 

torrent de Cantallops i, com bona part dels ravals de l’entorn, originalment s’estructurà al llarg 

d’un dels camins d’accés al poble mitjançant tipologies edificatòries d’habitatges agrícoles de 

caràcter urbà o semiurbà. El cobriment del torrent i el creixement del municipi, sobretot en 

direcció sud fins a l’estació del ferrocarril, ha provocat que el Raval formi part del nucli central i 

més antic del municipi, però segueixi presentant diferències importants respecte l’antic nucli 

històric, més pel que fa al caràcter de barri diferenciat que no pel que fa a les característiques 

edificatòries (que en bona part han conservat l’estructura originària).  

Tipològicament, es tracta d’un barri de petits carrers estrets amb edificacions de caràcter rural o 

artesanal en parcel·la estreta i baixa alçada alineades a la vialitat. Algunes activitats vinculades 

al món rural encara subsisteixen en bon veïnatge amb les de servei del propi barri. Els seus 

límits són el nucli antic pel sud, la carretera de Granollers per l’oest, una zona agrícola pel nord 

i la nova àrea de la Linera per l’Oest. Topogràficament és un barri relativament pla, que tampoc 

té grans desnivells respecte l’entorn immediat, a excepció del límit oest que representa una 

barrera d’entre 5,00 i 7,00 metres d’alçada respecte ell. 

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

Objectius  

L’objectiu general de la present modificació de pla general és la millora de les condicions 

d’ordenació de l’espai públic i les edificacions previstes pel pla general vigent.  

Els objectius concrets són els següents: 
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Millorar les condicions d’ús i accessibilitat dels espais lliures i zones verdes previstos pel pla 

general, mantenint-ne els estàndards i facilitant la connexió entre el barri i l’àrea de nova 

centralitat urbana constituïda del futur equipament del carrer de la Fàbrica i el parc La Linera. 

Completar el teixit edificat del raval i millorar l’actual paisatge urbà donant solució a les mitgeres 

existents. 

Definir i regular les condicions i paràmetres urbanístics que permetin l’edificació d’acord amb 

els aprofitaments previstos pel pla general i la legislació vigents. 

Facilitar l’execució del planejament d’acord amb les necessitats no sempre coincidents de 

l’administració i els propietaris particulars. 

Conveniència i procedència de la modificació del planejament vigent  

La conveniència de la present modificació deriva de la necessitat de resoldre definitivament 

l’encontre entre el barri del Raval i el nou eix urbà configurat pel carrer de la fàbrica que 

connecta la Plaça de la Vila amb el parc La Linera, en el moment en que resten per edificar els 

darrers sòls entre aquests dos sectors que es troben a cotes molt diferents. Per tant, i davant 

les dificultats d’aplicació del pla general com a conseqüència de la seva pròpia escala de 

definició, és convenient concretar la forma urbana definitiva a una escala oportuna. 

Respecte la procedència de la present modificació, d’acord a l’article 8 del pla general, es pot 

modificar qualsevol dels seus elements i determinacions ajustant-se al que estableixi la 

legislació urbanística vigent i el disposat per les pròpies normes del Pla. També, segons el 

mateix article, el projecte de modificació que es redacti haurà de tenir el mateix grau de precisió 

que el propi Pla General modificat i haurà d’explicar i justificar la incidència en l’ordenació i les 

previsions establertes per ell. Pel que fa a la incidència en l’ordenació i les previsions 

establertes pel Pla General, aquest projecte únicament ajusta les superfícies de sòl i sostre 

fixades pel pla a la nova ordenació proposada, provocant uns canvis imperceptibles a l’escala 

del municipi. 

 

Descripció i justificació de la proposta 

D’acord amb els objectius de la present modificació la proposta s’estructura en les següents 

parts: 

l’ordenació de l’espai públic, 

l’ordenació del sòl privat i l’edificació, 

l’execució del planejament: la gestió urbanística. 

Pel que fa a l’ordenació de l’espai públic  cal incidir en la principal dificultat que l’afecta: el 

desnivell d’aproximadament cinc metres i mig entre els carrers de Cantallops i el Sol respecte el 

carrer de la Fàbrica. La situació enclotada del Raval respecte aquest entorn immediat ha 

provocat per un costat una sensació de provisionalitat i incompleció i per l’altre una dificultat 
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important d’accés cap al sector de la Fàbrica i el parc La Linera. La diferència de cotes, per 

altra banda, provoca que el carrer de la Fàbrica estigui per damunt els patis, terrats i cobertes 

del barri. D’acord amb l’objectiu de millorar les condicions d’ús i accessibilitat dels espais lliures, 

la proposta dissenya un espai públic continu de petites terrasses amb poc desnivell entre elles, 

que alhora que fragmenten la diferència de rasants total permeten l’aparició de petites àrees 

d’estada. Aquesta solució permet alhora la creació efectiva d’una nova plaça al Raval en la 

confluència dels carrers del Sol i de Cantallops, atès que l’espai actualment fragmentat i ocupat 

pels vehicles es transforma en un únic espai d’ús de vianants i tractat amb enjardinament. 

També es reforça el caràcter d’eix urbà del carrer de la Fàbrica eixamplant la vorera que 

enllaça amb el parc La Linera fins a l’encontre amb les plataformes de connexió amb el raval, 

on es proposa un punt de mirador que focalitzi les vistes dominants cap el campanar de 

l’església de sant Esteve, la nova plaça i els carrers del Sol i de Cantallops, en substitució de la 

visió generalitzada i indiscriminada de patis i teulats.  

 

 

 

 

 

 

Croquis des del carrer de La Fàbrica 

 

Pel que fa a la qualificació urbanística d’aquests sistemes es manté invariable la continuïtat 

viària fixada pel pla general, malgrat les dificultats de rasants, i es completen les zones verdes 

del carrer de la Fàbrica d’acord amb les seves alineacions. Pel que fa a l’espai lliure de nova 

creació, el present projecte vol eixamplar les visuals del raval i les distàncies entre les 

edificacions amb façana al carrer de la Fàbrica i proposa separar l’edificació prevista pel pla 

general en el punt en que la seva volumetria era més contundent respecte el barri. El resultat 

d’aquests ajustos és un increment de 4,01 m2 del sòl destinat a espais lliures. 

Pel que fa a l’ordenació del sòl privat i l’edificació , el pla modifica mínimament la zonificació 

i únicament com a conseqüència de les millores en el paisatge urbà (per resoldre les mitgeres 

existents) i en l’ordenació de l’espai lliure esmentats anteriorment. Per contra, les modificacions 
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en l’ordenació de les edificacions són més substancials respecte el proposat pel pla general. 

Així, partint de l’escala dels volums i els edificis del barri, amb domini de la baixa alçada i la 

petita dimensió de parcel·la, es proposen tres unitats d’edificació definides pels encontres entre 

els diferents carrers en comptes de les dues previstes pel pla: 

la primera, delimitada pels carrers de la Fàbrica i de Cantallops, presenta la dificultat del 

desnivell de 5,50 metres entre els dos carrers gairebé paral·lels i a poca distància. Es proposa 

un únic edifici de dues plantes que s’eleva des de cada una de les alineacions i resol el 

desnivell mitjançant una macla entre els dos volums resultants. Aquesta intersecció acompanya 

el gir de l’edifici davant el nou espai lliure i alhora permet la creació d’un eixamplament del 

carrer de la Fàbrica que s’urbanitzarà amb les mateixes característiques. 

la segona, delimitada pels carrers de Cantallops i del Sol, és la menys complexa atès que el 

seu perímetre és gairebé pla i, partint de les alineacions actuals i la del nou espai lliure, la 

proposta es limita a completar l’edificació de l’illa per davant la mitgera veïna de tres plantes 

d’alçada i de difícil solució a partir de l’aplicació del pla general vigent. Com a conseqüència de 

la variació de l’alineació de la finca veïna del carrer de Cantallops derivada de la modificació 1 

de les modificacions del barri del Raval, la present modificació també ajusta l’alineació d’aquest 

carrer a aquella; 

la darrera, delimitada pels carrers del Sol i la Fàbrica, també presenta el mateix desnivell que la 

primera però en aquest cas els carrers s’acaben creuant al límit del sòl edificable. Es proposa 

escalonar l’edificació des del carrer del Sol al seu punt baix fins al carrer de la Fàbrica (a la 

cantonada). L’alçada de l’edificació respecte el terreny va conservant les dues plantes de la 

resta del barri en gairebé tots els seus punts. També es proposa la construcció d’un cos baix 

alineat a l’edificació veïna pel nord que alhora que completa la façana i resol la mitgera permet 

tancar l’illa i mantenir la privacitat dels patis respecte el carrer de la Fàbrica. Aquest darrer cos, 

atesa la seva configuració física i dimensió no es podrà destinar a habitatge. 
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Croquis de la vista des del carrer del Sol 

Aquests canvis en l’ordenació mantenen el sostre total (de fet hi ha una disminució que atenent 

que el sostre inicial és aproximat es pot considerar inapreciable) i obliguen a la redefinició 

puntual dels paràmetres corresponents a l’aprofitament (d’acord a les condicions gràfiques del 

document), els usos admesos (impedint l’ús d’habitatge del cos de PB del carrer de la Fàbrica) i 

l’alçada de l’edificació (que també es regula d’acord a les condicions gràfiques del document).  

Finalment, i com a conseqüència de la pròpia forma i dimensió dels edificis plantejats, es 

proposa un augment del nombre màxim d’habitatges permesos genèricament pel pla general, 

resultant de dividir la superfície total construïda per 100 m2. Els canvis introduïts en l’ordenació i 

la singularitat dels volums proposats no són coherents amb tipologies que no siguin de 

plurihabitatge, atès que la seva reduïda dimensió donaria lloc a unitats excessivament petites o 

fragmentades per destinar-les a habitatge unifamiliar. Per altra banda, aquestes tipologies 

precisen d’espais comuns que no són imputables directament a cap de les unitats d’habitatge i 

per tant consumeixen un sostre que en els unihabitatges formaria part de l’esmentat estàndard i 

en aquestes no. A més a més, i des del punt de vista urbà, no es pot oblidar que aquest tipus 

d’operacions permeten implantar tipologies de menor dimensió que les actuals i per tant 

enriqueixen el teixit urbà i social a barris centrals i d’estructura històrica. Conseqüentment el 

present document proposa modificar el nombre màxim d’habitatges permesos fins a la resultant 

de dividir la superfície total construïda destinada a habitatge per 80 m2. 

Pel que fa al disseny de l’execució del planejament  la proposta delimita dos polígons 

d’actuació urbanística amb l’objecte de garantir la urbanització dels sòls públics. Atesa la petita 

dimensió de l’operació i l’estructura relativament complexa de la propietat vistos els 

aprofitaments resultants així com la necessitat d’executar les obres d’urbanització en un plaç 

relativament curt, la present modificació estableix com a sistema d’actuació urbanística el de 

reparcel·lació en la modalitat de cooperació.  

L'article 2 del Decret 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística 

regula, entre d'altres, el següent: "(...) 2-. Les actuacions aïllades sobre sòls urbans subjectes 

únicament a cessió obligatòria i gratuïta de vialitat per adquirir la condició de solars, i les 

actuacions d'abast limitat per a l'ajust, l'ampliació o la millora de la vialitat o dels espais lliures 

en sòl urbà no es consideren actuacions de transformació urbanística a l'efecte de l'aplicació de 

la Llei estatal del sòl, sens perjudici de llur subjecció als deures de cesió de sòl per a sistemes 

que estableix la legislació urbanística. (...)". Per la seva banda, l'article 40.2.b del Reglament de 

la Llei d'urbanisme exclou específicament les actuacions d'abast limitat per a l'ajust, l'ampliació 

o la millora de la vialitat o dels espais lliures del deure de cessió del sòl corresponent al 10% de 

l'aprofitament urbanístic. 

L'origen, dimensió i objectius d'aquesta operació obliguen a considerar-la en la seva totalitat 

com una actuació d'abast limitat per a l'ajust, ampliació i millora de la vialitat i els espais lliures 

en sòl urbà, i com a tal no té la consideració d'actuació de transformació urbanística a l'efecte 

de l'aplicació de la Llei estatal de sòl. Aquesta consideració, d'acord amb l'article 40.2.b del 

Reglament de la Llei d'urbanisme allibera l'operació proposada del deure de cessió del sòl 
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corresponent al 10% de l'aprofitament urbanístic. Per altra banda, d'acord amb l'article 66.3 del 

mateix Reglament i en no haver-hi increment de sostre, no cal contemplar la previsió 

d'habitatges de protecció pública ni altres mesures d'estímul de l'habitatge assequible. 

Com a conseqüència de tot l’anterior, el quadre de superfícies  de la present modificació 

puntual és el següent: 

 

 

Espais lliures Vialitat total Sistemes sòl privat sòl total sostre edif.
(EL1/EL2) (V) (EM) (aprox.)
399,80 m2    562,72 m2    962,52 m2      653,44 m2    1.615,96 m2   1.190,00
24,74% 34,82% 59,56% 40,44% 100,00%

 

 

 

Memòria social 

Vist l’objecte i les finalitats del present document, i d’acord amb el manifestat a l’article 91.3 del 

Reglament de la Llei d’urbanisme, les determinacions d’aquesta modificació puntual del pla 

general no impliquen una incidència significativa en usos residencials preexistents, i per tant no 

cal incorporar un estudi complet de les conseqüències socials i econòmiques de la seva 

execució. 
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MEMÒRIA EXECUTIVA 

 

Gestió  

Amb l’objecte de garantir la urbanització dels sòls públics, es delimiten dos polígons d’actuació 

urbanística que no inclouen la totalitat de l’àmbit. Atesa la petita dimensió de l’operació i 

l’estructura relativament complexa de la propietat vistos els aprofitaments resultants així com la 

necessitat d’executar les obres d’urbanització en un plaç relativament curt, la present 

modificació estableix com a sistema d’actuació urbanística el de reparcel·lació en la modalitat 

de cooperació.  

El quadre de superfícies dels dos polígons d’actuació urbanística és el següent: 

 

Espais lliures Vialitat total Sistemes sòl privat sòl total

(EL1/EL2) (V) (EM)

323,81 m2    610,92 m2    934,73 m2      461,73 m2    1.396,46 m2   
23,19% 43,75% 66,94% 33,06% 100,00%

Sist. públics previs 259,87 m2    610,92 m2    870,79 m2      

Sòls de cessió 63,94 m2      0,00 m2         63,94 m2        

Qualificació del sòl

P.A.U .1

 

 

Espais lliures Vialitat total Sistemes sòl privat sòl total

(EL1/EL2) (V) (EM)

28,15 m2      0,00 m2         28,15 m2        191,35 m2    219,50 m2      
12,82% 0,00% 12,82% 87,18% 100,00%

Sist. públics previs 0,00 m2         0,00 m2         0,00 m2          

Sòls de cessió 28,15 m2      0,00 m2         28,15 m2        

Qualificació del sòl

P.A.U. 2

 
 

L'origen, dimensió i objectius d'aquesta operació obliguen a considerar-la en la seva totalitat 

com una actuació d'abast limitat per a l'ajust, ampliació i millora de la vialitat i els espais lliures 

en sòl urbà, i com a tal no té la consideració d'actuació de transformació urbanística a l'efecte 

de l'aplicació de la Llei estatal de sòl. Aquesta consideració, d'acord amb l'article 40.2.b del 

Reglament de la Llei d'urbanisme allibera l'operació proposada del deure de cessió del sòl 

corresponent al 10% de l'aprofitament urbanístic. Per altra banda, d'acord amb l'article 66.3 del 

mateix Reglament i en no haver-hi increment de sostre, no cal contemplar la previsió 

d'habitatges de protecció pública ni altres mesures d'estímul de l'habitatge assequible. 

 

Urbanització 

La urbanització de la vialitat i els espais lliures serà objecte d’un únic projecte d’urbanització 

que inclourà els dos polígons d'actuació urbanística. Les obres es podran executar per fases, 

ajustant-se a la delimitació poligonal.  

Les superfícies d’urbanització a càrrec de les persones propietàries de terrenys inclosos als dos 

polígon d’actuació urbanística són les següents: 
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Espais lliures Vialitat total Sistemes sòl privat sòl total

(EL1/EL2) (V) (EM)

323,81 m2    610,92 m2    934,73 m2      461,73 m2    1.396,46 m2   
23,19% 43,75% 66,94% 33,06% 100,00%

Sòls a urbanitzar 323,81 m2    610,92 m2    934,73 m2      

Qualificació del sòl

P.A.U .1

 

 

 

Espais lliures Vialitat total Sistemes sòl privat sòl total

(EL1/EL2) (V) (EM)

28,15 m2      0,00 m2         28,15 m2        191,35 m2    219,50 m2      
12,82% 0,00% 12,82% 87,18% 100,00%

Sòls a urbanitzar 28,15 m2      0,00 m2         28,15 m2        

Qualificació del sòl

P.A.U. 2

 

 

 

Els criteris d’urbanització s’atendran al grafiat als plànols del present projecte, tenint especial 

cura en utilitzar solucions que minimitzin les despeses de manteniment. 
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ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER 
 

Pel que fa a la despesa d’urbanització dels sòls inclosos al polígon d’actuació, cal contemplar 

una inversió aproximada de 150 €/m2 destinada a l’execució de les obres de moviments de 

terres, pavimentació, instal·lacions d’enllumenat i recollida d’aigües, enjardinament i dotació de 

mobiliari urbà de la superfície de sòl qualificada com a espai lliure i vialitat, amb el valor estimat 

següent: 

 

150 €/m2 x 962.52 m2 = 144.378,00 € 

 

Aquesta despesa d’urbanització repercutida en els 1.190,00 m2 de sostre de l'actuació 

urbanística dóna lloc a una quantitat mitjana de 121,32 €/m2 st. 

Partint d’una hipòtesi de repercussió d’obtenció del sòl d’aproximadament 900 €/m2 st, un valor 

de construcció també pròxim a 900 €/m2 st i una despesa total de projectes a l’entorn de 100 

€/m2 st, la repercussió de l’obra d’urbanització supera lleugerament el 6 % de la inversió total 

prevista.  

D’acord amb l’anterior, i sense tenir en compte l’increment del valor en venda que representa 

l’augment del nombre total d’habitatges, és evident que el factor que representa la despesa 

d’urbanització no impedeix en cap cas la viabilitat econòmica de l’operació. 
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PLA D’ETAPES 

 

S’estableix una única etapa de quatre anys per a la completa execució dels polígons d’actuació 

urbanística, d’acord amb el fixat per la legislació vigent. 
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ANNEXES 
 

Quadre comparatiu 

 

 

zona verda vialitat sòl públic sòl privat sòl total sostre (aprox)

PGO 347,95 m2          672,21 m2          1.020,16 m2       595,80 m2          1.615,96 m2       1191,60 m2

MPG 351,96 m2          610,92 m2          962,52 m2          653,08 m2          1.615,96 m2       1190,00 m2

Diferència 4,01 m2 -61,29 m2 -57,28 m2 57,28 m2 0,00 m2 -1,60 m2

 

 

 

 



MODIFICACIONS PUNTUALS DE PLA D’ORDENACIÓ MUNICIPAL AL BARRI DEL RAVAL                                           25 
Text Refós  

NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

Capítol 1 Disposicions generals 

Article 1 Marc legal  

El present projecte es redacta en virtut de l’especificat a l’article 8 de les Normes 

Urbanístiques del Pla General d’Ordenació de Parets del Vallès i el Decret 

Legislatiu 1/2005 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. El seu 

articulat s’ha d’entendre com a modificació o compleció del fixat pel text refós del 

pla general, essent d’aplicació, en tot allò no especificat per les presents normes, el 

regulat en els seus documents normatius. 

Article 2 Àmbit d’aplicació 

Aquest articulat és d’aplicació a l’àmbit del plànol “7.1.- Situació i estructura de la 

propietat” del present projecte. 

Article 3 Contingut 

La present modificació puntual del pla general està composada de la documentació 

següent: 

• Memòria: 

- Informativa 

- Justificativa  

- Executiva 

• Estudi econòmic i financer 

• Pla d’etapes 

• Normativa urbanística 

• Plànols 

3.1.- Situació i estructura de la propietat 
3.2.- Zonificació  
3.3.- Ordenació de l’edificació 
3.4.- Seccions proposta 
3.5.- Execució del planejament 
3.6.- Plànol d’imatge 
3.7.- Imatges del sector 
 

Article 4 Vigència i modificació 

Aquesta modificació puntual entrarà en vigor el mateix dia de la publicació de la 

seva aprovació definitiva al DOGC i tindrà vigència indefinida. 

La modificació de qualsevol dels elements d’aquest projecte s’ajustarà a allò 

establert pels DL 1/2005 i D 305/2006. Tota modificació haurà de tenir, com a 

mínim, el mateix grau de precisió, definició i detall que aquest document. 
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Article 5 Interpretació dels documents 

Els documents d’aquesta modificació de pla s’interpretaran sempre atenent el 

contingut i d’acord amb els objectius i les finalitats expressades a la seva memòria.  

En cas de dubte o imprecisió es recorrerà al següent: 

• En cas de dubtes o contradiccions entre la documentació gràfica i l’escrita 

prevaldrà sempre el que determina aquesta darrera. 

• En el cas d’imprecisió entre diferents plànols, prevaldran les determi-

nacions dels plànols de major escala (el divisor d’escala més petit). 

• En qualsevol cas prevaldrà la solució més favorable a la menor edificabilitat 

i a la major dotació de sistemes d’espais lliures i vialitat. 

Article 6 Desenvolupament 

A l’àmbit del present projecte, no és necessària la tramitació de cap document de 

planejament derivat. Les determinacions del present document seran d’aplicació 

directa i immediata. 

Article 7 Execució 

o Gestió urbanística 

Per tal de garantir la urbanització dels sòls públics es delimiten dos polígons 

d’actuació urbanística que tenen per àmbit els grafiats al plànol “5.- Execució del 

planejament”. Aquests polígons s’executaran pel sistema d’actuació urbanística de 

reparcel·lació en la modalitat de cooperació. 

La superfície de sòl inclosa en la present modificació no té la consideració 

d’actuació de transformació urbanística a l’efecte de l’aplicació de la Llei estatal de 

sòl. 

o Projectes d’urbanització 

La urbanització de la vialitat i els espais lliures serà objecte d’un únic projecte 

d’urbanització que inclourà els dos polígons d'actuació urbanística. Les obres 

d’urbanització es podran executar per fases, ajustant-se a la delimitació poligonal. 

Els criteris d’urbanització s’atendran al grafiat als plànols d’ordenació del present 

projecte, tenint especial cura en utilitzar solucions que prioritzin la seva 

sostenibilitat i minimitzin les despeses de manteniment. 

o Quadre de superfícies 

Les superfícies dels polígons d’actuació urbanística són les següents: 
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Espais lliures Vialitat total Sistemes sòl privat sòl total

(EL1/EL2) (V) (EM)

323,81 m2    610,92 m2    934,73 m2      461,73 m2    1.396,46 m2   
23,19% 43,75% 66,94% 33,06% 100,00%

Sòls a cedir 63,94 m2      0,00 m2         63,94 m2        

Sòls a urbanitzar 323,81 m2    610,92 m2    934,73 m2      

Qualificació del sòl

P.A.U .1

 

 

Espais lliures Vialitat total Sistemes sòl privat sòl total

(EL1/EL2) (V) (EM)

28,15 m2      0,00 m2         28,15 m2        191,35 m2    219,50 m2      
12,82% 0,00% 12,82% 87,18% 100,00%

Sòls a cedir 28,15 m2      0,00 m2         28,15 m2        

Sòls a urbanitzar 28,15 m2      0,00 m2         28,15 m2        

Qualificació del sòl

P.A.U. 2

  

 

Capítol 2 Règim urbanístic del sòl 

Article 8 Classificació del sòl 

El sòl comprès en l’àmbit de la present modificació puntual es classifica com a sòl 

urbà no consolidat. 

Article 9 Qualificació del sòl 

El sòl comprès en l’àmbit de la present modificació puntual es qualifica en zones i 

sistemes. S’entén per zona aquella part de terreny dins la qual, i d’acord amb les 

previsions del present planejament, es poden exercir els drets relatius a l’edificació. 

S’entén per sistema el conjunt de terrenys, amb destí públic, que constitueixen 

l’estructura de comunicacions i espais dotacionals del sector. 

La qualificació del sòl ve definida al plànol “3.2.- Zonificació” del present projecte. 

El quadre resum de les qualificacions del sòl és el següent: 

Espais lliures Vialitat total Sistemes sòl privat sòl total sostre edif.
(EL1/EL2) (V) (EM) (aprox.)
399,80 m2    562,72 m2    962,52 m2      653,44 m2    1.615,96 m2   1.190,00
24,74% 34,82% 59,56% 40,44% 100,00%

 

Capítol 3 Disposicions relatives a l’ordenació 

Article 10 Determinacions comunes a les zones i sis temes 

Les definicions i condicions de regulació de les zones i sistemes assenyalats pel 

present document són, en tot allò que aquí no es reguli específicament, les que 

disposa el Pla General Municipal d’Ordenació de Parets del Vallès. 
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Article 11 Regulació específica dels sistemes viari  i d’espais lliures  

Els sistemes urbanístics inclosos al present document es regulen segons allò 

establert a les NNUU del Pla General Municipal d’Ordenació de Parets del Vallès.  

Les condicions d’ordenació i urbanització dels espais lliures i la vialitat expressades 

als plànols de proposta són orientatives, però estableixen els criteris a seguir pel 

projecte d’urbanització. 

Article 12 Regulació específica de la zona d’edific ació entre mitgeres (clau EM) 

La regulació dels paràmetres del present article s’ha d’entendre d’acord a les 

definicions establertes pel pla general. 

o Ordenació 
Les condicions d’ordenació fixades pel present document (documentació 

gràfica i escrita) són d’aplicació directa. 

Per a la regulació de la forma de l’edificació s’estableix el sistema d’ordenació 

per alineació de carrer, amb les especificitats següents. 

� Aprofitament 
L’aprofitament màxim de les finques és el resultant de l’aplicació de les 

condicions gràfiques dels plànols de proposta del present document. 

� Usos admesos 
S’admeten tots els usos permesos pel pla general a la qualificació 

d’edificació entre mitgeres (Clau EM). Al cos baix (PB) edificat al carrer de 

la Fàbrica, al límit nord de la present modificació, no s'admet l'ús 

d'habitatge. 

� Alçada de l’edificació 
El nombre màxim de plantes s’estableix amb caràcter general en PB+1, 

aplicant-se respecte les alineacions del plànol “2.3.- Ordenació de 

l’edificació” i d’acord amb el plànol “2.4.- Seccions proposta”. 

� Nombre màxim d’habitatges 

El nombre màxim d’habitatges admès a cada unitat d’edificació és el 

resultant de dividir la superfície total construïda destinada a habitatge per 

80 m2. 

� Aparcament 
En el cas que la forma i/o dimensió de la parcel·la no permetin la implan 

tació de les places d’aparcament obligatòries al propi emplaçament, 

l’estàndard previst pel Pla General es podrà assolir en parcel·les de l’entorn 

pròxim. 
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o Condicions estètiques de les edificacions 

� Ordre i composició de les façanes 
La façana s’estructurarà preferentment a partir d’eixos verticals de 

composició. 

En la composició de la façana dominarà el ple sobre el buit.  

La coberta de les edificacions confrontants al carrer de La Fàbrica haurà de 

ser coberta plana. 

� Materials i textures 
Serà d’aplicació general l’arrebossat i l’estucat i també l’aplacat de pedra.  

No s’admet el totxo vist ni el bloc de formigó utilitzats com a tractament 

global de la façana. 

No s’admeten els sòcols i revestiments ceràmics. 

� Colors 
Els colors seran els propis del casc antic i prendran com a base les 

gammes dels ocres, terrosos i beixos per als materials bàsics que 

determinen la homogeneïtat de la façana. 

El tractament de material i color de la planta baixa serà similar al de la 

resta de l’edifici o com a mínim en les seves gammes cromàtiques. 

� Cossos i elements sortints 
No s’admeten cossos sortints tancats. 

Els balcons (cossos sortints oberts) no poden agrupar obertures, tindran 

una volada lateral màxima de 30 cm respecte el forat i no podran superar 

una amplada total de 4,00 m. La seva volada màxima serà de 45 cm. 

Les baranes dels balcons seran de barrots i passamans. 
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