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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL  

 

ANTECEDENTS 

Des de l’any 2001, data d’aprovació del planejament vigent, s’ha succeït el 

desenvolupament urbanístic d’un seguit d’actuacions previstes en el municipi de 

Parets del Vallès.. Això ha suposat l’estudi en detall de diferents figures de gestió i 

planejament previstes fixades en el Pla General d’Ordenació vigent. D’aquesta anàlisi, 

s’ha apreciat la necessitat d’aclarir, ajustar o modificar algunes de les determinacions 

d’aquest Pla General a fi i efecte de fer possible el seu desenvolupament. 

En el polígon d’actuació Mollet s’ha detectat un desajust entre la delimitació de la 

zona verda en el Pla General i la realitat consolidada ja definida en el projecte de 

reparcel�lació d’aquest polígon, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 21 de març 

de 1996, que impedeix portar a terme la reurbanització del polígon. 

En el sector  ‘perllongació del carrer Folch i Torres’, es van incloure sòls ja consolidats 

per l’edificació que dificultarien la seva gestió, sense que aquests sòls siguin 

imprescindibles pels objectius desenvolupament del sector. 

La delimitació del polígon can Pujol va incorporar sòls de diferents propietaris, definint 

un polígon d’actuació amb l’objectiu de relligar aquests sòls amb la resta de teixit 

residencial del barri de l’Eixample. El desenvolupament del sector d’Iveco, per una 

banda, aporta uns nous paràmetres que permeten garantir la continuïtat de teixits 

urbans. D’altra banda, la delimitació del polígon d’actuació fa inviable el seu 

desenvolupament. 

Les exigències de la demanda de nous establiments industrials de gran alçada obliga 

a ajustar i limitar alguns dels paràmetres que relacionen l’alçada amb l’ocupació del 

sòl. 

Es corregeix l’errada detectada en el Text refós del Pla general de l’any 2007 referent 

al sector Sot d’en Barriques que va assignar unes claus urbanístiques de manera 

injustificada. 

S’ajusten els usos previstos com a equipaments pel planejament general, heliport i 

benzinera. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

MEMÒRIA SOCIAL 

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

l’article 91.2 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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MODIFICACIÓ NÚMERO 2 

AJUST DE LA DELIMITACIÓ DEL SECTOR PE1 

ÀMBIT 

Es tracta d’uns sòls situats a cavall entre el Barri Antic i el barri del Cerdanet. En concret, 

els sòls situats als darreres de les parcel�les edificades al barri del Cerdanet, amb front 

al carrer de Sant Antoni i que es prolonguen fins a l’avinguda Lluís Companys. En 

aquest barri es barregen sòls consolidats històricament per l’edificació i sòls sense 

edificar. 

PLANEJAMENT VIGENT 

La Revisió del Pla General d’ordenació urbana de Parets del Vallès va ser aprovat 

definitivament per acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 14 de 

novembre de 2001 i la posterior resolució del conseller de Política Territorial i Obres 

públiques, de 13 febrer de 2002, en relació amb l’àmbit de l’Actur de Santa Maria de 

Gallecs. 

El text refós del Pla General d’ordenació municipal va ser aprovat definitivament en 

data 22.02.2007. Aquest planejament delimita diferents sectors de planejament, i  

concretament en aquest àmbit, el sector de planejament especial PE1. 

La fitxa d’aquest sector és el següent:  

 

 

SECTOR PE1

DEFINICIÓ DE L'ÀMBIT entre el sòl agrícola de can Serra i la UA1

LOCALITZACIÓ Plànols a escala 1/2.000, núm. 0.07

SUPERFÍCIE 30.006 m2

EDIFICABILITAT BRUTA MÀX. 0,35 m2/m2

CESSIONS

vialitat 21,81%

verd 32,48%

ús residencial

densitat 24 hab/ha

sistema d'actuació compensació

OBJECTIUS

ORDENACIÓ-ZONIFICACIÓ

CONDICIONS D'ORDENACIÓ

PERLLONGACIÓ CARRER FOLCH I TORRES

Clau EA2. Tipologia d'habitatges unifamiliars en 
filera de PB+1PP més l'espai sotacoberta

Ordenar la relació entre el barri del Cerdanet i 
el casc antic, potenciant la connexió viària amb 
una franja arbrada que lligui també el bosquet 
de can Serra.

Donar continuïtat a la trama viària existent amb 
el nou vial perimetral
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DELIMITACIÓ POLÍGON D’ACTUACIÓ PE1. TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ MUNICIPAL 

 

Tanmateix, la delimitació d’aquest sector va incorporar sòls ja edificats i consolidats per 

l’edificació. En concret, en el front al carrer Mossèn Jaume Urgell.  

OBJECTE 

Consisteix en l’ajust de la delimitació d’aquest sector tot respectant les preexistències 

consolidades. 

PROPOSTA 

En el número 9 del carrer Mossèn Jaume Urgell existeix una parcel�la edificada en tota 

la seva superfície, part de la qual el Pla general va incorporar en el sector urbà PE1.  

La proposta consisteix en ajustar la delimitació d’aquest sector tot excloent aquestes 

dues parcel�les ja consolidades per l’edificació que dificultarien el desenvolupament 

del sector. 

Aquesta Modificació es considera un actuació d’abast limitat d’acord amb l’article 

40.2.b) del Reglament  la Llei d’Urbanisme Decret 305/2006. 
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La fitxa del sector quedarà de la següent manera: 

 

SECTOR PE1

DEFINICIÓ DE L'ÀMBIT entre el sòl agrícola de can Serra i la UA1

LOCALITZACIÓ Plànols a escala 1/2.000, núm. 0.07

SUPERFÍCIE 29.825 m2

EDIFICABILITAT BRUTA MÀX. 0,35 m2/m2

CESSIONS

vialitat 21,81%

verd 32,48%

ús residencial

densitat 24 hab/ha

sistema d'actuació compensació

OBJECTIUS

ORDENACIÓ-ZONIFICACIÓ

CONDICIONS D'ORDENACIÓ

PERLLONGACIÓ CARRER FOLCH I TORRES

Clau EA2. Tipologia d'habitatges unifamiliars 
en filera de PB+1PP més l'espai sotacoberta

Ordenar la relació entre el barri del Cerdanet i 
el casc antic, potenciant la connexió viària amb 
una franja arbrada que lligui també el bosquet 
de can Serra.

Donar continuïtat a la trama viària existent amb 
el nou vial perimetral
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MODIFICACIÓ NÚMERO 3 

MODIFICACIÓ PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL A LA ZONA 
INDUSTRIAL, CLAU ZI1 i ZI2 DE PARETS DEL VALLÉS 
 
 

PLANEJAMENT VIGENT 

La Revisió del Pla General d’ordenació municipal de Parets del Vallès va ser aprovada 

definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 22 de febrer de 2007. la 

regulació de l’edificació en sòls industrials venen definits en els articles 106-111 de la 

normativa urbanística. 

Aquest planejament fixa una regulació de la zona industrial que preveu un alçada 

màxima de 15 metres, incloent els elements de coberta i acabats. Per damunt de 

l'alçada màxima solament serà admesa l'existència dels elements tècnics de la 

indústria i que, per raó de llurs característiques, requereixin ultrapassar aquesta alçada. 

El punt de referència de l'alçada de l'edifici es prendrà a partir del nivell del paviment 

de la planta baixa, i caldrà la redacció d'un estudi d'impacte paisatgístic en el cas que 

els elements tècnics ultrapassin l’alçada reguladora. 

Aquesta regulació urbanística dels sòls industrials ha suposat la proliferació de naus 

industrials que esgoten l’alçada fins a 15 metres i de sol�licituds per a incrementar 

aquesta alçada per a magatzems de tipus logístic. 

Així mateix, la normativa vigent autoritza una ocupació addicional del 5% en el cas de 

parcel�les de superfície superior a 10.000m2, ocupades per una única activitat, no 

destinada exclusivament a logística, quan el nivell d’incidència dels usos proposats 

siguin compatibles sobre l’entorn. Per la valoració del nivell d’incidència es tindrà en 

compte les variables determinades per l’article 90 mitjançant un estudi d’impacte 

ambiental o paisatgístic. 

D’altra banda, aquest planejament diferencia entre dues claus urbanístiques ZI1 i ZI2 

que es diferencien, entre d’altres, per un diferent percentatge d’ocupació i de 

separació a límits. En concret: 

 

CLAU ZI1 CLAU ZI2
15m. 15m.

índex d'edificabilitat 1 m2/m2 1m2/m2

ocupació màxima 60% 50%

a límits 10m. 6m.

a veïns 5m. 5m.

separació 

alçada màxima 
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OBJECTE 

Ajustar la regulació dels sòls industrials per tal de millorar la seva implantació en el 

territori. 

PROPOSTA 

Si bé l’activitat industrial fa necessària una flexibilitat que faciliti aquesta implantació, 

és necessari calibrar els paràmetres urbanístics segons les necessitats industrials, així 

com la seva incidència en l’entorn.  

En aquest sentit, els paràmetres fonamentals de regulació d’aquest Pla General són 

l’alçada, l’edificabilitat, l’ocupació i la distància a límits. Tanmateix, aquests 

paràmetres d’ordenació volumètrica s’entenen aïlladament, no estan vinculats entre 

ells. Aquesta vinculació permetria donar coherència alçada/ocupació/distància a 

límits, paràmetres que regulen la imatge de l’edificació des de l’espai públic. En 

aquest sentit, la introducció del paràmetre de volum màxim sembla important per tal 

de relacionar aquests paràmetres entesos aïlladament. D’aquesta manera permetria 

fer coherents les propostes en funció del tipus d’activitat que es proposa.  

Un exemple seria una empresa productiva que necessita més ocupació de sòl per 

desplegar la seva maquinària, i en canvi, necessita menys espai lliure de parcel�la ja 

que el trànsit de camions és menor que en el cas d’una empresa logística que, en 

canvi necessita més alçada. 

Aquest paràmetre de regulació permet flexibilitzar la implantació de l’activitat 

industrial tot establint uns paràmetres mínims de proporcionalitat i coherència. 

Així, s’introdueix un nou paràmetre de volum màxim per parcel�la de 12m3/m2 

d’ocupació de sòl en les dues qualificacions ZI1 i ZI2 podent-se incrementar l’alçada 

de l’edificació industrial segons el previst en el Pla General sempre i quan es redueixi 

l’ocupació segons els següents condicions: 

- Es regula que l’increment d’alçada ha de venir acompanyat per un increment 

proporcional de la distància a límits. Així, es proposa incrementar les distàncies a 

qualsevol límit en una proporció de 1:2 (incrementar la separació a veí 1 metre per 

l’increment de 2 metres que sobrepassi els 15 metres previstos en el Pla General vigent).  

Aquesta regulació permet reduir l’impacte de l’edificació sobre l’espai públic i l’espai 

privat veí.  
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MODIFICACIÓ NÚMERO 4 

AJUST DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ UA7 
 

 

ÀMBIT 

Es tracta de sòls situats entre l’autovia C-17 a l’est, la línia de tren al sud, i les 

edificacions existents amb accés des del carrer Prat de la Riba. Al nord limita amb el 

futur sector comercial Iveco que li dona accés. 

Aquest àmbit té una forma irregular, amb una topografia quasi bé planera al costat 

del sector Iveco on se situa la masia de can Pujol, amb un salt topogràfic molt 

contundent de 14 metres entre els punts més baix i més alt al costat de la línia de tren. 

PLANEJAMENT VIGENT 

La Revisió del Pla General d’ordenació urbana de Parets del Vallès va ser aprovada 

definitivament per acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 14 de 

novembre de 2001 i la posterior resolució del conseller de Política Territorial i Obres 

públiques, de 13 febrer de 2002, en relació amb l’àmbit de l’Actur de Santa Maria de 

Gallecs. 

El Text Refós de la Revisió del Pla General d’ordenació municipal de Parets del Vallès 

va ser aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 22 de 

febrer de 2007.  

Aquest planejament general delimita un polígon d’actuació per tal d’aconseguir la 

connexió entre els sòls situats a cota més baixa i el carrer Prat de la Riba a través d’una 

franja estreta de sòl. Aquesta franja de sòl està qualificada com a Protecció de 

Sistemes, clau PS, que el planejament classifica expressament al règim del sòl no 

urbanitzable, d’acord amb l’establert en l’article 162 de la normativa del Pla General. 

Tanmateix, i de manera incoherent, s’incorporen aquests sòls dintre d’un polígon 

d’actuació, lògicament, en sòl urbà. 
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POLÍGON UA 7

DEFINICIÓ DE L'ÀMBIT Entre la UA12 i la via de ferrocarril

LOCALITZACIÓ Plànols a escala 1/2.000, núm. 0.05

SUPERFÍCIE 5.357 m2

EDIFICABILITAT BRUTA MÀX. 0,14 m2/m2

CESSIONS

vialitat 34,44%

ús residencial

densitat 3 habitatges

sistema d'actuació compensació

OBJECTIUS

ORDENACIÓ-ZONIFICACIÓ

CONDICIONS D'ORDENACIÓ

CAN PUJOL

Edificació aïllada amb morfologia definida. 
Clau EA2.

Evitar una zona marginal, malgrat les dificultats 
topogràfiques

Desenvolupar amb Estudi de detall

 
 

 

Així mateix, s’ha detectat una segona incoherència i és que la fitxa d’aquest polígon 

fixa una cessió de vialitat del 34,44% quan el pla general vigent fixa una franja de 

Protecció de Sistemes. 

 

 
DELIMITACIÓ POLÍGON D’ACTUACIÓ UA17. TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ MUNICIPAL 
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ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

Dintre d’aquest polígon d’actuació existeixen diferents propietaris:  

- El propietari de les restes de parcel�la dels edificis confrontants al carrer Prat de la 

Riba,(ref. Cadastral 5912705)  

- Sòls d’expropiació d’ADIF, (ref. Cadastral 5811101)  

- Camins públics en el peu del talús,  

- Restes de finca procedent de l’actuació urbanística al carrer de l’Alzina(ref. 

Cadastral 5711201)  

- Darreres de  la finca del carrer Prat de la Riba amb parcel�les edificades en els 

números 8, 10, 12, 14 i 16 i no edificada en el número 6. (ref. Cadastral 5912706)  

- El propietari situat a les cotes baixes ens els terrenys més planers del polígon, propietari 

majoritari amb el 52,22% de superfície de sòl. (ref. Cadastral 5912708)  

El quadre de l’estructura de la propietat és el següent: 

 

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT

PROPIETARI ADREÇA referència cadastral superfície (m2)

1 Comunitat de veïns Prat de la Riba 20 5912705 63,00

2 Maria Jose Lázaro Valerio i altres titulars Prat de la Riba 4 5912707 1417,00

3 Francisco Pujol Clot 5912708 2774,00

4 Rosa Vila Monserdà Alzina 26 5711201 246,43

5 ADIF 5811101 576,00

6 camins públics 236,00

TOTAL 5.312,43  

 

OBJECTE 

Consisteix en l’ajust de la delimitació del polígon d’actuació en coherència amb 

l’estructura de la propietat i les qualificacions fixades en el Pla general vigent. 

PROPOSTA 

L’ordenació proposada en el sector veí d’Iveco en el Pla especial, a la seva aprovació 

definitiva en data 16 de març de 2005, preveu dos vials concèntrics que es connecten 

entre sí i amb el carrer Comte de Montemolín i Prat de la Riba a les que dona front. En 

concret, proposa un accés des del carrer Comte de Montemolín a les dues anelles i 

dos accessos al carrer Prat de la Riba. Aquests accessos garanteixen la continuïtat dels 

sòls urbans situats a les cotes més baixes amb uns vials amb un pendent relativament 

suaus. Així, l’anella exterior proposada integra la finca de can Pujol amb el teixit urbà 

d’aquest barri de Parets del Vallès, donant-li una connexió directa amb el carrer Prat 
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de la Riba. D’aquesta manera, s’acompliria el primer objectiu en aquest polígon 

proposat en el Pla General. 

Així, la construcció d’aquest complex terciari i lúdic garanteix l’objectiu principal previst 

pel planejament vigent per a aquest polígon d’actuació que consisteix en “evitar una 

zona marginal” sense dependre d’un difícil accés amb 14 metres de desnivell.  

En aquest ordre de coses, la proposta d’ajust de la delimitació del polígon d’actuació 

consisteix en establir uns paràmetres coherents que facin viable el desenvolupament 

del polígon d’acord amb l’estructura de la propietat i les preexistències tenint en 

compte la seva posició en el territori. 

Amb el criteri de millorar aquesta part final del sòl urbà, es planteja una zona verda 

alineada a la carretera C-17 que s’integri en la vegetació existent en el front de la línia 

de tren, de manera que unifiqui la imatge del municipi en aquest àmbit. 

En concret, s’ajusta la delimitació del polígon d’actuació amb els següents criteris: 

1. Excloure els sòls destinats a protecció de sistemes, clau PS, del polígon d’actuació en 

coherència al règim de sòl no urbanitzable que li atorga el Pla general vigent per a 

aquests tipus de sòl. 

2. Excloure els talussos, restes de propietat, dels edificis plurifamiliars ja consolidats 

confrontants al carrer Prat de la Riba. 

3. Es mantenen els aprofitaments previstos en el Pla general vigent tot preveient una 

cessió d’espais lliures del 20% del sòl. 

4. Es qualifica com a sistema de Vialitat els sòls que connecten amb la vialitat 

proposada en el sector veí UA-12. En aquest sentit, cal destacar que el 

desenvolupament d’aquest polígon d’actuació queda condicionat a l’execució i 

cessió  d’aquesta vialitat perimetral prevista. 

El quadre resum de la proposta és el següent: 
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POLÍGON UA 7

DEFINICIÓ DE L'ÀMBIT Entre la UA12 i la via de ferrocarril

LOCALITZACIÓ Plànols a escala 1/2.000, núm. 0.05

SUPERFÍCIE 2.741 m2

EDIFICABILITAT BRUTA MÀX. 0,27 m2/m2

CESSIONS

sistema d'espais lliures 548,18 20,00%

sistema viari 45,9 1,60%

ús residencial

densitat 3 habitatges

sistema d'actuació compensació

OBJECTIUS

ORDENACIÓ-ZONIFICACIÓ

CONDICIONS D'ORDENACIÓ

CAN PUJOL

Edificació aïllada amb morfologia definida. 
Clau EA2.

Evitar una zona marginal, malgrat les dificultats 
topogràfiques. Cessió de sòl destinat a espai 
lliures.

Desenvolupar amb Estudi de detall. Ordenació
volumetrica que defineixi alineacions i rasants.
El desenvolupament d’aquest polígon
d’actuació queda condicionat a l’execució i
cessió de la vialitat perimetral prevista en el
polígon UA-12.  

 

 

MODIFICACIÓ NÚMERO 5 

INCORPORACIÓ DE NOUS USOS AL SISTEMA D’EQUIPAMENT COMUNITARI. 
 

Des de l’aprovació definitiva del Pla General d’ordenació del municipi les consegüents 

modificacions legislatives així com les noves necessitats tant públiques com privades 

fan necessari la introducció d’alguns ajustos en la normativa del municipi. 

D’altra banda, la proximitat del municipi de Parets del Vallés al Circuit de Velocitat, així 

com la forta implantació industrial del municipi ha suposat la necessitat de dotar el 

municipi de nous usos adaptats a aquest tipus d’activitat.  

En aquest sentit, es planteja introduir en els sòls destinats a Equipaments Comunitaris, 

clau EC els següents usos: 

- Ús d’heliport permanent d’ús públic: La implantació d’aquest ús es restringeix 

als sòls destinats a equipament públic situats a l’est de la carretera C-17 i anirà 

condicionat a l’acompliment de les determinacions de la Llei 14/2009, de 22 de 

juliol, d’aeroports, heliports i altres infrastructures aeroportuàries. 
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CORRECCIÓ D’ERRADA NÚMERO 1 
CORRECCIÓ ERRADA MATERIAL SECTOR SOT D’EN BARRIQUES. 

 

ÀMBIT 

Inclou les parcel�les D i F del Pla parcial Sot d’en Barriques situades a la confluència 

dels carrers de Mercè Rodoreda i carrer de Frederica Montseny. 

ANTECEDENTS 

1) El Pla parcial del sector del Sot d’en Barriques va ser aprovat definitivament en 

data 18 de desembre de 1991. 

2) L’estudi de detall del sector Sot d’en Barriques va ser aprovat definitivament pel 

Ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès en data 23 de desembre de 1994. 

Aquest estudi de detall concreta la posició del sostre complementari previst en 

el planejament, entre d’altres, a les parcel�les D i F. 

3) La Modificació de Pla Parcial d’en Sot d’en Barriques va ser aprovada 

definitivament en data 18 de juliol de 2001. 

En aquesta Modificació de Pla parcial es concentra part del sostre destinat a 

usos complementaris a la parcel�la B de l’esmentat pla parcial, tot qualificant 

com espais lliures públics la parcel�la C, com a equipaments la parcel�la E, i la 

parcel�la D destinada a usos complementaris. 

4) La Revisió del Pla General d’ordenació municipal de Parets del Vallès va ser 

aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 22 de 

febrer de 2007.  

Aquest planejament qualifica aquestes dues parcel�les com a zona 

d’edificació existent que “correspon a aquells sòls que, per la seva situació 

edificatòria existent, requereixen mantenir l’ordenació de l’edificació segons els 

paràmetres del planejament anterior.” 

El text refós de la revisió de Pla General va ser aprovada definitivament en data 

22 de febrer de 2007. L’objecte d’aquest document consistia en donar 

compliment a la Sentència de la Secció Tercera de la Sala del Contenciós 

administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i a l’hora refondre 

diferents modificacions puntuals aprovades i publicades des de l’aprovació de 

la Revisió del Pla General d’ordenació. 
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Tanmateix, de manera errònia, aquest planejament va grafiar com a sistema d’espais 

lliures la parcel�la D i com a sistema d’equipaments comunitaris la parcel�la F. 

PROPOSTA 

Consisteix en corregir l’errada material tot mantenint les qualificacions urbanístiques del 

Pla parcial Sot d’en Barriques i la seva Modificació com a zona d’ordenació existent, 

clau OE, regulat per l’article 105 de la normativa urbanística, tal i com estava recollit en 

el Pla General d’ordenació de l’any 2001. 

Així, les qualificacions seran les següents: 

La parcel�la D i la parcel�la F estan qualificades com a usos complementaris. En 

aquestes parcel�les s’hi poden desenvolupar els usos i els aprofitaments previstos en el 

Pla parcial i la Modificació de Pla parcial vigent. 

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 

Tenint en compte que el Text Refós del Pla general d’ordenació va concretar 

expressament els objectius del document, entre els que no es preveia un canvi de 

qualificacions urbanístiques en aquestes dues parcel�les del sector Sot d’en Barriques. 

Cal concloure que es tracta d’una errada material en la transcripció del Pla General, i 

per tant, cal corregir aquesta errada tot qualificant la parcel�la D i la parcel�la F com a 

zona d’ordenació especial, clau OE, tot remetent-se al planejament ja aprovat. 
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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 definit en els plànols 

d’emplaçament 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 del present projecte. 

Article 3 Contingut 

La present modificació puntual del pla general està composada de la 

documentació següent: 

• Memòria: 

ANTECEDENTS 

INFORME AMBIENTAL 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

MEMÒRIA SOCIAL 

• Normativa urbanística 

• Plànols 

 
1. Situació 

AJUST DE LA DELIMITACIÓ DEL SECTOR PE1 

2.1. Emplaçament 
2.2. Ortofoto 
2.3. Planejament vigent / proposta 
2.4. Ordenació indicativa 

AJUST DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ UA7 DE PARETS DEL VALLÉS 
3.1. Emplaçament 
3.2. Planejament vigent 
3.3. Propietats 
3.4. Zonificació proposada 
3.5. Integració teixits urbans 

CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL AL SECTOR SOT D’EN BARRIQUES 

4.1. Emplaçament 
4.2. Planejament vigent/proposta 
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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. 

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 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. 

Article 8 Determinacions comunes a les zones i sistemes 

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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Capítol 2  Regulació del sòl 

Article 9 El polígon d’actuació UA19 sector Mollet restarà definit de la següent 
manera:  

 

 

 

La qualificació del sòl ve definida als plànols 1.2 i 1.3. 

Article 10 El polígon d’actuació UA7 can Pujol restarà definit de la següent manera:  

 

POLÍGON UA 7

DEFINICIÓ DE L'ÀMBIT Entre la UA12 i la via de ferrocarril

LOCALITZACIÓ Plànols a escala 1/2.000, núm. 0.05

SUPERFÍCIE 2.741 m2

EDIFICABILITAT BRUTA MÀX. 0,27 m2/m2

CESSIONS

sistema d'espais lliures 548,18 20,00%

sistema viari 45,9 1,60%

ús residencial

densitat 3 habitatges

sistema d'actuació compensació

OBJECTIUS

ORDENACIÓ-ZONIFICACIÓ

CONDICIONS D'ORDENACIÓ

CAN PUJOL

Edificació aïllada amb morfologia definida. 
Clau EA2.

Evitar una zona marginal, malgrat les dificultats 
topogràfiques. Cessió de sòl destinat a espai 
lliures.

Desenvolupar amb Estudi de detall. Ordenació
volumetrica que defineixi alineacions i rasants.
El desenvolupament d’aquest polígon
d’actuació queda condicionat a l’execució i
cessió de la vialitat perimetral prevista en el
polígon UA-12.

 

 

 

 

POLÍGON UA 19

DEFINICIÓ DE L'ÀMBIT

LOCALITZACIÓ Plànols a escala 1/2.000, núm. 0.05

SUPERFÍCIE 94.876 m2

EDIFICABILITAT BRUTA MÀX. 0,83 m2/m2

CESSIONS

vialitat 11,99%

verd 4,00%

ús industrial

sistema d'actuació cooperació
OBJECTIUS

ORDENACIÓ-ZONIFICACIÓ

SECTOR MOLLET

Zona industrial. Clau ZI1 i ZI2

Urbanitzar els carrers.

Entre la carretera C-17, el terme 
municipal de Mollet i la línia de 
FF.CC. De Barcelona a Puigcerdà
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Article 11 El sector urbanístic PE1 “perllongació carrer Folch i Torres” resta definit per la 
següent fitxa: 

 

SECTOR PE1

DEFINICIÓ DE L'ÀMBIT entre el sòl agrícola de can Serra i la UA1

LOCALITZACIÓ Plànols a escala 1/2.000, núm. 0.07

SUPERFÍCIE 29.825 m2

EDIFICABILITAT BRUTA MÀX. 0,35 m2/m2

CESSIONS

vialitat 21,81%

verd 32,48%

ús residencial

densitat 24 hab/ha

sistema d'actuació compensació

OBJECTIUS

ORDENACIÓ-ZONIFICACIÓ

CONDICIONS D'ORDENACIÓ

PERLLONGACIÓ CARRER FOLCH I TORRES

Clau EA2. Tipologia d'habitatges unifamiliars 
en filera de PB+1PP més l'espai sotacoberta

Ordenar la relació entre el barri del Cerdanet i 
el casc antic, potenciant la connexió viària amb 
una franja arbrada que lligui també el bosquet 
de can Serra.

Donar continuïtat a la trama viària existent amb 
el nou vial perimetral

 

 

Article 12 La normativa per als sectors industrials definida en els articles 106-111 del Pla 

General d’ordenació referent a les claus ZI1 i ZI2 és la següent: 

 

“SUBSECCIÓ SISENA 

ZONA INDUSTRIAL (ZI1) 

Art. 106. Paràmetres reguladors 

1. El sistema d'ordenació és el d'edificació aïllada, regulat pels Art. 63 i següents de les 
presents Normes. La seva ordenació en filera comporta que cada nau resolgui els 
serveis i l'accés a un espai de circulació comunitari, de manera que el conjunt 
només tingui una entrada i una sortida a la via pública i racionalitzi la connexió de 
serveis. 

 
2. Les condicions d'edificació per al tipus d'ordenació segons edificació aïllada són: 

 

a) La parcel�la mínima s'estableix en 2.500 m2 de sòl. Malgrat que s'admetran 
parcel�les més petites sempre i quan ja existissin registralment amb 
anterioritat a l'aprovació inicial del present Pla General. 

 

b) La façana mínima al carrer serà de 25,00 m. En el cas que les parcel�les ja 
existissin registralment abans de l'aprovació inicial d'aquest Pla General, no 
serà necessari que es compleixi aquest requisit. 

 

c) El percentatge màxim d'ocupació serà del 60%. En cas de parcel�les inferiors 
a 2.500 m2 aquest percentatge es reduirà fins al 50%. 

 

Per raons de necessitat industrial, en parcel�les de superfície superior a 
2.500m2, dins el sector Zeta es permetrà augmentar l’ocupació fins al 65% 
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quan el nivell d’incidència dels usos proposats siguin compatibles sobre 
l’entorn. 

 

En la resta de sectors industrials del municipi, s’autoritzarà una ocupació 
addicional del 5% en el cas de parcel�les de superfície superior a 10.000m2, 
ocupades per a una única activitat, no destinada exclusivament a logística, 
quan el nivell d’incidència dels usos proposats, siguin compatibles sobre 
l’entorn. 

 

Per la valoració del nivell d’incidència es tindrà en compte les variables 
determinades per l’article 90 mitjançant un estudi d’impacte ambiental o 
paisatgístic. 

 

d) El coeficient d'edificabilitat neta es fixa en 1 m2 de sostre per m2 de sòl.  
 

e) El perímetres regulador de l'edificació es separarà 10,00 m de les 
alineacions oficials del carrer, així com dels límits del sòl urbà, i solament 5,00 
m de la resta de límits. Els espais lliures de parcel�la se sistematitzaran amb 
jardineria i arbrat en una superfície mínima del 20%. En el polígon del Llevant 
Industrial es mantindran les separacions fixades en el seu Pla Parcial, que 
són de 10,00 m a tots els límits. 

 

f) L'alçada de l'edificació serà, com a màxim, de 15,00 m, incloent els 
elements de coberta i acabats. En parcel�les amb activitat única, aquesta 
alçada es podrà incrementar per l'existència dels elements tècnics o bè per 
activitats que, per raó de llurs característiques, requereixin ultrapassar 
aquesta alçada. Només s’acceptaran. El punt de referència de l'alçada de 
l'edifici es prendrà a partir del nivell del paviment de la planta baixa, i 
caldrà la redacció d'un estudi d'impacte paisatgístic en el cas que 
s’ultrapassi aquesta alçada reguladora. La separació al límit de parcel�la 
corresponent s’incrementarà en una proporció de 1:2 a partir dels 15 metres 
d’alçada. 

 

g) Les rampes d’accés a les plantes soterrani o pis hauran de respectar les 
distàncies a límits establertes en l’apartat e) d’aquest article i hauran de 
formar part del volum construït i integrades en la composició volumètrica de 
l’edifici. 

 

h) El volum màxim és de 12m3/m2 de l’ocupació màxima prevista pel 
planejament. 

 
3. En les Unitats d’Actuació que corresponen a les fitxes UA-12 “Iveco” i UA-25 “Costat 

riu Tenes”, en les que es defineix una zona industrial amb la clau ZI-1*, els 
paràmetres particulars d’ordenació els fixa la pròpia Unitat d’Actuació. La resta de 
determinacions seran les de la Zona industrial ZI-1. 

 
 
SUBSECCIÓ SETENA 

ZONA INDUSTRIAL (ZI2) 

Art. 109. Paràmetres reguladors 

1. Correspon a una zona industrial per a activitats de petites i mitjanes empreses. La 
seva ordenació en filera comporta que el conjunt de naus resolgui els serveis i 
l'accés  en relació al domini públic. 

 
2. Les condicions d'edificació per al tipus d'ordenació segons edificació aïllada són: 

 

a) La parcel�la mínima s'estableix en 2.500 m2 de sòl. Malgrat tot s'admetran 
parcel�les més petites sempre i quan ja existissin registralment amb 
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anterioritat a l'aprovació inicial del present Pla General. 
 

b) La façana mínima al carrer serà de 25,00 m. En el cas que les parcel�les ja 
existissin registralment abans de l'aprovació inicial d'aquest Pla General, no 
serà necessari que es compleixi això. 

 

c) El percentatge màxim d'ocupació serà del 50%. 
 

d) El coeficient d'edificabilitat neta es fixa en 1 m2 de sostre per m2 de sòl. 
 

e) El perímetre regulador de l'edificació se separarà 6,00 m de les alineacions 
oficials del carrer, així com dels límits del sòl urbà, i solament 5,00 m de la 
resta de límits. Els espais lliures de parcel�la, un cop deduïda l’ocupació, es 
sistematitzaran amb jardineria i arbrat en una superfície mínima del 20%. 

 

f) L'alçada de l'edificació serà, com a màxim, de 15,00 m, incloent els 
elements de coberta i acabats. . Aquesta alçada es podrà incrementar per  
l'existència dels elements tècnics o bè per activitats que, per raó de llurs 
característiques, requereixin ultrapassar aquesta alçada. Només 
s’acceptaran en parcel�les amb activitat única. En aquestos casos caldrà la 
redacció d'un estudi d'impacte paisatgístic. El punt de referència de 
l'alçada de l'edifici es prendrà a partir del nivell del paviment de la planta 
baixa. La separació al límit de parcel�la corresponent s’incrementarà en 
una proporció de 1:2 a partir dels 15 metres d’alçada. 

 
g) Les rampes d’accés a les plantes soterrani o pis hauran de respectar les 

distàncies a límits establertes en l’apartat e) d’aquest article i hauran de 
formar part del volum construït i integrades en la composició volumètrica de 
l’edifici. 

 

h) El volum màxim és de 12m3/m2 de l’ocupació màxima prevista pel 
planejament. 

Article 13 S’introdueix a l’article 117 de la normativa del Pla General referent als usos 

admesos en sòl destina a equipaments comunitaris, clau EC, l’ús d’heliport de 

titularitat pública  i Serveis tècnics i Transports. 

“Art. 113. Usos 

El sistema d'equipaments comunitaris comprèn els usos següents: 

a) Administratiu, de titularitat pública. 
b) Educatiu. 
c) Sanitari i assistencial. 
d) Esportiu. 
e) Cultural. 
f) Recreatiu. 
g) Religiós. 
h) Cementiri. 
i) Abastament, sempre de titularitat pública. 
j) Heliport de titularitat pública en el sector UP5 ‘Circuit’.” 
 

 

 

 

 
 

L’ARQUITECTE MUNICIPAL 
CAP D’URBANISME i HABITATGE 

Xavier Gadea i Borguñó 
Parets del Vallès, 5 de maig de 2010 
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ANNEX 1 
MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA PARCIAL SOT D’EN BARRIQUES  

(aprovat definitivament en data 18 de juliol de 2001) 
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