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Capítol I. MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 
 
 
0. Informe-justificació de les modificacions introduides en l’Avanç de 

Pla de Millora Urbana, porteriorment al període d’Informació Pública 
per a l’aprovació provisional 

 
L’examen de l’Avanç de Pla de Millora Urbana per part dels serveis tècnics 
municipals en el període d’informació pública va fer sentir els dèficits 
d’equipament escolar que generaria l’execució d’aquest creixement 
residencial i d’altres propers a curt termini. Aquesta avaluació, també 
continguda en alguna al.legació, ha suposat una modificació de la proposta 
inicial que ha representat un augment del sòl destinat a equipaments. Així, 
els edificis I i V corresponents a 16 habitatges en filera per sota del carrer 
Prat de la Riba s’han suprimit, i part d’aquest sòl es destina a una parcel.la 
de 5000 m² en el subsector Sud, per assegurar la correcta previsió de sòl 
per aquesta classe d’equipament ja en la 1ra. fase del procés de 
construcció de la nova centralitat. Part del sostre corresponent a aquells 
edificis s’ha reassignat a la resta d’edificis residencials del subsector Sud. 
El resultat final d’aquesta acció projectual és una ordenació 
morfològicament molt més clara sense contigüitats tipològiques dubtoses 
amb una més clara definició del sòl destinat a sistemes i al destinat al teixit 
central. Aquest augment del sòl destinat a sistemes, sobretot a 
equipaments, representa una disminució de l’aprofitament del subsector 
Sud de 0,05 m²sostre/m²sòl, que s’equilibra amb mínim excreix de 
càrregues urbanitzades del subsector Nord i ha estat assumida per la 
propietat del 1er. subsector. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1 Justificació de la necessitat i conveniència de la redacció d’un Avanç 
de Pla de Millora Urbana de remodelació i transformació d’usos per a 
l’ordenació del sòl i l’edificació en l’àmbit afectat per aquesta actuació 

 
El sòl afectat per aquesta ordenació és sòl urbà ocupat per velles 
instal.lacions industrials, en bona part fora d’ús. La Revisió del Pla General 
vigent proposa el reciclatge urbanístic d’aquest teixit urbà obsolet en 
situació privilegiada. De fet, l’àmbit està situat entre el Casc Antic i 
l’Eixample, ben recolzat en el marge esquerre de l’Avinguda de Catalunya. 
La transformació de les instal.lacions industrials en teixit central és 
prioritària, per tal de cohesionar a la ciutat de Parets del Vallès, que fins ara 
s’interpretava inevitablement des de la dualitat Casc Antic – Eixample. La 
Revisió del Pla General puntualitza que aquest és el lloc oportú per a 
l’establiment d’una nova centralitat, funcionalment complexa, que cohesioni 
definitivament l’eixample i el nucli històric. I afegeix que serien idònies unes 
edificabilitats relativament altes, adjacents a l’Avinguda de Catalunya. Fins i 
tot, per tal de facilitar l’inici i desenvolupament del sector, bona prova de la 
seva urgència, es proposa la gestió per cooperació. 
De fet, la zona industrial de Parets, en la realitat i el planejament, s’ha 
configurat en l’àmplia franja de topografia plana continguda entre el riu 
Tenes i el límit a Llevant. Aquesta vella zona industrial ha quedat isolada al 
bell mig de l’àmplia banda, prioritàriament residencial, disposada a les 
carenes entre el riu i la Riera Seca. Amb raó el Pla General ha previst la 
seva transformació en una nova Centralitat. Es tracta d’una determinació 
d’ordre funcional-morfològic que resol alhora el problema de la necessària 
cohesió entre les dues parts diferenciades de la ciutat i treu del mig 
circulacions incompatibles amb el caràcter residencial de l’Avinguda de 
Catalunya. 
L’avanç de Pla de Millora Urbana permetrà endegar la transformació d’usos 
i la remodelació urbana prevista en el Pla General. El nou document 
previsor de la forma urbana futura haurà de definir: 
 
a) L’ordre precís pel nou ús residencial-central. 
b) Les dotacions que aquest sector requereix per resoldre adequadament 

la transició amb el parc previst a la vora del riu Tenes, i satisfer les 
necessitats pròpies dels habitatges que se situaran en aquest sector. 

 
El planejament d’escala superior de referència és el Pla General de Parets 
del Vallès, aprovat definitivament per la C.P.U.B., que revisava el text 
anterior. 
El Pla General de Parets defineix l’àmbit com a sector de sòl urbà. El 
sistema d’ordenació l’estableix el corresponent Pla Especial (ara Pla de 
Millora Urbana), segons volumetria específica coherent amb els criteris 
volumètrics que s’expliciten gràficament en els plànols d’ordenació del Pla 
General. Aquests criteris poden interpretar-se en el plànol P.3 d’aquest Pla 
de Millora Urbana, que reprodueix la informació gràfica del Pla General de 
Parets. 
S’aprecia amb claredat la voluntat  de facilitar la transició entre l’Avinguda 
de Catalunya i el Parc del Riu Tenes, a través d’un sistema d’edificacions 
lineals i paral.leles de caràcter residencial. 



El front a l’Avinguda de Catalunya es resol mitjançant edificacions de 
caràcter comercial que vinculen parelles dels anteriors edificis d’habitatge. 
Les determinacions del Pla General es poden trobar en l’epígraf 1.3.6 de la 
memòria del Pla General i en la fitxa corresponent al sector P.E.4. 
La reproducció textual de l’establert en el Pla General de Parets és el 
següent: 
 
“La Revisió del Pla opta per un model no expansiu ni intensiu d’ocupació del 
sòl. En aquest sentit, el reciclatge urbanístic d’un teixit urbà obsolet com 
aquest, sembla una bona solució. Amb unes edificabilitats relativament  
altes i adjacents a l’avinguda de Catalunya, en una posició privilegiada, es 
planteja una nova centralitat, funcionalment complexa, que cohesioni 
definitivament l’eixample i el nucli històric. La gestió per cooperació haurà 
de facilitar l’inici i desenvolupament d’aquest sector.” 
 
 
Sector P.E. 4 “Zona Central” 
 
 
DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT: Propietat de les antigues fàbriques del mateix 
nom. 
 
 
LOCALITZACIÓ: Plànols a escala 1/2.000, núm. 0,06 
____________________________________________________________ 
 
SUPERFÍCIE:    91.273 m² 
EDIFICABILITAT BRUTA MÀX.: 0,90 m²st/ m²sòl 
 
CESSIONS MÍNIMES 
 VIAL:     13,30 % 
 VERD:    20,24 % 
 EQUIPAMENT:   12,00 % 
 
ÚS: Residencial i tots els altres, llevat dels industrials de 2na., 3ra. i 4ta. 
categoria. 
DENSITAT: 76 Hab./Ha 
SISTEMA D’ACTUACIÓ: Cooperació 
_____________________________________________________________ 
 
OBJECTIUS: Localitzar una zona d’important centralitat al tram mig de 
l’Avinguda Catalunya. 
 
ORDENACIÓ-ZONIFICACIÓ: Edificació aïllada amb morfologia definida. 
Clau EA2. 
 
CONDICIONS D’ORDENACIÓ: Els edificis plurifamiliars hauran de 
formalitzar-se seguint els criteris volumètrics que es dibuixen a punts en els 
plànols d’ordenació. L’ús de les plantes baixes serà preferentment de 
comercial. 



L’Avanç de Pla de Millora Urbana de la Zona Central es divideix en dos 
subsectors amb uns aprofitaments urbanístics totalment equilibrats, ja que a 
ambdós subsectors els hi correspon en la proposta final un aprofitament 
urbanístic lleugerament diferent  (0,85 m²/m² al subsector Sud i 0,90 m²/m² 
al subsector Nord), perfectament compensat per les cessions i càrregues 
que s’assignen a cada subsector. Ambdós subsectors es desenvolupen 
mitjançant tipologies semblants. Pel que fa a les càrregues al subsector 
Sud, li corresponen cessions de sòl per a sistemes (vialitat, espais lliures 
d’ús públic i equipaments públics) corresponents al 66,51% de la totalitat del 
sòl, i al subsector Nord corresponents al 64,65%. El percentatge de 
cessions corresponent als sistemes de vialitat i espais lliures aplicats a la 
totalitat de la zona central és de 46.369 m², equivalents al 47,57% de la 
totalitat del sòl. Cal dir que el sòl destinat a equipaments als dos sectors no 
representa despeses d’obra d’urbanització. El l’epígraf 1.5.3 es verifica en el 
corresponent anàlisi comparatiu d’aprofitament urbanístic, cessions i 
càrregues, que ambdós subsectors estan exactament equilibrats. 
La divisió en 2 subsectors està perfectament justificada si es consideren les 
característiques del seu estat actual i la seva disposició en la totalitat de 
l’àmbit. L’article 91 de la Llei 2/2002 de 14 de març d’Urbanisme preveu el 
desenvolupament en subsectors dels àmbits objecte d’un Pla de Millora 
Urbana, sempre que es justifiqui la conveniència i oportunitat de la 
promoció. En aquest sentit l’àmbit delimitat pel subsector Sud afecta només 
a dues propietats amb edificacions obsoletes completament desocupades. 
Per altra banda, es troba en la cruïlla inicial del sector més ben comunicada 
amb el sistema viari general: l’Avinguda Catalunya i el carrer Pau Casals. 
L’inici de les obres en aquest subsector no interfereix en el funcionament de 
la resta de les edificacions de la Zona Central actualment ocupades i en 
marxa segons règims diferents. De fet, no hi ha res més raonable que 
començar pel principi, és a dir, pel cap del sector, on no hi ha cap problema 
de propietat del sòl, o bé edificis ocupats, i a més, decidida voluntat 
promotora. Amb aquest inici, la totalitat del sostre edificable del subsector 
Sud tindrà accés sense influències en el subsector Nord. 
Per altra banda, el subsector Nord està dividit en 6 propietats de naturalesa 
i superfície molt diferents (la menor té 2532 m² aproximadament i la major 
15.809 m²), conté edificacions industrials amb funcionament i a més una 
part del sòl de la parcel.la de l’empresa Honeywell Aftermarket, S.A. exigeix 
una estratègia de sanejament de part del seus subsòls, per tal de reduir els 
riscos hipotètics que puguin representar per als futurs residents. Es disposa 
del corresponent estudi realitzat per l’empresa especialitzada E.R.M., en el 
que s’expliciten les recomanacions que cal seguir per tal d’assegurar un 
desenvolupament urbanístic segur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La urgència per activar la transformació urbanística d’aquesta àrea central, 
que constitueix el potencial d’habitatges més important i ben situat de la 
ciutat, aconsella la divisió en subsectors prevista en la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya. 

 

 
1.2 Àmbit d’actuació 

 
El sòl afectat per aquest Avanç de Pla de Millora Urbana es defineix amb 
precisió en els plànols P.1 i P.3. Es tracta d’un àmbit discontinu format per 
dos peces de sòls diferents, perfectament delimitades en el plànol P.3. La 
peça de sòl major està continguda entre l’Avinguda de Catalunya, el carrer 
Pau Casals, l’escarpat a Llevant que separa la plataforma superior de la 
inferior vinculada al riu Tenes i el perllongament del carrer de Lepant. La 
segona peça de sòl es troba adjacent al col.legi Lluís Piquer i l’Avinguda de 
Catalunya i és d’una extensió manifestament menor. La totalitat del sòl del 
polígon d’actuació té una superfície de 91273 m². 
 

1.3 Informació urbanística 
 

1.3.1 La topografia del sòl objecte d’ordenació es descriu en el plànol P.2. La 
cota màxima és aproximadament a +99,80 i la cota inferior 
aproximadament a +84,00, en el bell mig del límit inferior de l’àmbit on hi 
va a parar el carrer que divideix en dos parts aproximadament iguals el 
sector. 

 
1.3.2 El sòl afectat per aquest Avanç de Pla pertany a 8 propietaris diferents 

amb extensions de sòl que oscil.len entre 15809 m² la major i 2532 m² la 
menor. L’annex 1 d’aquest document especifica la superfície i situació de 
cada propietat afectada. 

 
1.3.3 Edificacions i infraestructures existents 
 

A l’interior de l’àmbit podem comprovar la presència de 5 instal.lacions 
industrials, tres d’elles sense activitat i les dues restants encara en 
funcionament avui dia. Complementàriament, al Nord una agrupació 
d’edificacions d’habitatge i activitat agrícola dita de Can Cabassa. 

 



1.3.4 El promotor d’aquest Avanç de Pla de Millora Urbana de transformació 
d’usos en el sector central del municipi és l’Ajuntament de Parets del 
Vallès, en representació del qual actua l’Il.lustre Alcalde Sr. Joan Seguer 
i Tomàs, amb adreça social a Parets del Vallès, c/ Major, nº 2 i N.I.F. 
P.0815800H. Tot en coherència amb l’establert en el Pla General vigent 
que assignava a aquest sector el sistema d’actuació per Cooperació. 

 
1.4 Objectius, criteris i justificació de l’ordenació que proposa l’Avanç de 

Pla de Millora Urbana de la “Zona Central” 
 
El propòsit d’aquest Avanç de Pla de Millora Urbana és el de definir 
l’ordenació de la totalitat de la Zona Central. 
L’objectiu primer d’ordre morfològic és el d’avançar una proposta de nova 
centralitat que contribueixi física i funcionalment a la vinculació entre el 
Casc Històric i l’Eixample. 
El propi Pla General convida al reciclatge urbanístic d’un teixit urbà de 
natura industrial manifestament obsolet. La seva posició privilegiada 
suggereix la transformació funcional, un tema freqüent a la regió 
metropolitana de Barcelona. 
La ciutat contemporània desplega circumstancialment la seva vitalitat a 
l’interior dels teixits urbans més consolidats. Les operacions de reforma en 
àrees centrals constitueixen un capítol principal, antic i present, de la nostra 
història urbana. Sens dubte, l’espai natural en el que les ciutats despleguen 
els seus creixements és la perifèria, on acceleradament han configurat 
aquesta forma global i difosa que tant ens costa definir. Eventualment, però, 
es presenta l’oportunitat, i un àmbit privilegiat en l’ordre general urbà es 
revela expectant d’una intervenció transformadora. La bona forma de la 
ciutat central depèn, en bona part, de l’aprofitament d’aquestes oportunitats. 
Aquestes intervencions en àrees centrals representen alhora un doble 
problema estratègic i estilístic. Afer estratègic innegable, ja que el centre no 
és un lloc freqüent, sinó un punt crucial en la regulació del sistema urbà. 
Cavall de batalla estilístic perquè l’acció projectual en els àmbits centrals 
pressuposa, inevitablement, la reinvenció d’una nova forma. A desgrat de 
reconèixer que les raons més sòlides per a una intervenció forta en certs 
sectors centrals de les nostres ciutats són d’ordre estratègic, no podem 
evadir el problema morfològic que immediatament es presenta a l’hora de 
decidir l’arquitectura de la nova ciutat que correspon a àmbits tan 
compromesos. El problema és el següent: els caràcters de la centralitat els 
coneixem, no cal invertar-los. Cal reinventar-los. El tema, doncs, és recrear 
el que ja existeix i el temps ha fet caduc. 
 
Les formes del nou centre reinventat han de perseguir els atributs de 
continuïtat, densitat, cohesió, complexitat formal i funcional, identitat... que 
posseïen els antics, però els han d’atrapar des de la consciència lúdica de 
les noves característiques de la societat urbana contemporània. 
 
Vull dir que el centre reinventat ha de ser fill del nostre temps i l’àmbit en el 
que els ciutadans s’expressen i viuen en tant que comunitat. 
 
 



L’anomenada Zona Central es caracteritza essencialment per la seva 
amplària i centralitat. Un cop més, a la Regió Metropolitana una ciutat pot 
replantejar de bell nou el seu centre i adequar-lo a l’amplària que el 
creixement darrer exigeix. No cal insistir, per altra banda, en la prudència i 
bon criteri implícit en la reconducció dels creixements residencials a les 
àrees obsoletes dels centres urbans. Els geògrafs més atents als nostres 
creixements han formulat els darrers anys tesis diverses en aquest sentit. 
 
El projecte urbà es desenvolupa sobre tres idees-base: 
 

1. Elaborar una forma urbana fonamentada en els principis de 
l’espai obert, configurant un espai central permeable als densos 
barris de Ponent i l’Eixample des de l’Avinguda de Catalunya. 

 
2. L’espai central com a lloc propi de la barreja entre residència i 

activitats compatibles amb la inclusió d’arquitectures importants 
amb les que constitueixen una unitat compositiva. 

 
3. L’espai central com a porta i trànsit al gran parc urbà del Tenes, 

amb el que es vincula morfològicament, perllongant la seva 
disposició a la plataforma superior fins a les boques del laberint 
de circulacions peatonals que articulen les activitats i els 
accessos als habitatges. 

 
En aquesta nova centralitat hi coincideixen habitatge i activitats compatibles 
segons una disposició perfectament delimitada en el P.M.U. Així, el conjunt 
urbà s’ha d’entendre com l’integral d’un conjunt d’edificis d’habitatge amb un 
sistema menor d’activitats associades al passeig interior i, sobretot, a 
l’Avinguda de Catalunya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els espais lliures d’ús públic 
 
Els espais lliures d’aquest P.M.U. conformen un sistema unitari. Des 
d’aquesta perspectiva i com a complement urbà del gran parc equipat, lineal 
i l’extensió del Parc del Tenes, s’ha d’interpretar el laberint regular de 
circulacions peatonals que connecten amb l’Avinguda de Catalunya. 



 
Les activitats 
 
Les activitats s’emplacen segons un eix transversal perpendicular als 
edificis d’habitatges bàsicament en planta baixa i, eventualment, en 1ra. 
planta, segons estableixen les condicions topogràfiques. La façana de 
l’Avda. de Catalunya es resol mitjançant un altre subsistema d’edificacions 
menors que contribueixen a vincular els edificis entre sí, també destinats a 
activitats compatibles amb la residència. 
 
L’edificació residencial 
 
El gruix de l’edificació residencial s’orienta segons bandes paral.leles que 
prioritzen l’orientació sud per als habitatges. L’aparent elementalitat 
geomètrica del traçat en planta contrasta amb la complexa concepció 
volumètrica dels diferents edificis que concentren la seva major altura en 
l’eix central peatonal i baixen progressivament envers al carrer Prat de la 
Riba i en menor mida envers l’Avinguda de Catalunya. 
 
D’aquesta manera s’aconsegueix una millor transició des del paisatge urbà 
dens d’activitat i sostre en el bellmig de la centralitat fins al Parc a Llevant, 
on les façanes al carrer Prat de la Riba es resolen amb PB+2P. 

      La peculiar configuració de la topografía amb un assenyalat pendent en el          
sentit Est-Oest, la voluntat de controlar amb precaució el “Sky Line” 
d’aquests edificis mitjançant un gàlib constant, el propòsit de preservar la 
privacitat dels habitatges amb jardí frontal orientats als passatges interiors, 
han generat aquest alçament del pla de la planta baixa en el cap dels 
referits edificis. Per sota d’aquesta planta només es permetran els usos 
admesos en les plantes soterrani d’acord amb l’establert en l’epígraf 3 de 
l’article 49 de la Normativa Urbanística del P.G. de Parets del Vallès.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5 Quadre de característiques generals  i anàlisi comparatiu dels dos 
subsectors 
 

 
1.5.1  
 
Superfície sector P.E.4 “Zona Central” 91.273,00 m²

Sostre potencial total 81.048,39 m²

Superfície de sòl privat 31.891,33 m²

 
SISTEMES 

 

Espais lliures d’ús públic 24.054,08 m² 

Equipaments públics 15.951,11 m²

Vialitat 19.376,48 m²

 
Total Sistemes 59.381,67 m²

 
 
 
 
 
1.5.2 Quadre comparatiu determinacions P.G. de Parets del Vallès i Avanç de 

Pla de Millora Urbana “Zona Central” 
 

 Revisió P.G.M.O. 
Parets Text Refós

Des 2001 

A.P.M.U. “Zona Central” 
Parets del Vallès 

  P.G.M.O. A.P.M.U. 
Superfície 91.273,00 m² 91.273,00 m² 91.273,00 m² 
Edificabilitat bruta 
màxima 

 
0,90 m²st/m² sòl 

 
82.145,70 m² 

 
81.048,39 m² 

Densitat 76 hab/Ha 693,67 habitatges 687 habitatges 
 
  

Cessions Mínimes 
Vialitat 13,30% 12.139,00 m² 19.376,48 m² 

(21,22%) 
Espàis lliures d’ús 
públic 

20,24% 18.473,65 m² 24.054,08 m² 
(26,35%) 

Equipament 12,00% 10.952,76 m² 15.951,11 m² 
(17,47%) 

 
 
 
 
 
 
 



 
QUADRE COMPARATIU APROFITAMENTS I CESSIONS PER A SISTEMES 

P.G. DE PARETS DEL VALLÈS I SUBSECTORS NORD I SUD 
 
 

 Revisió P.G.M.O 

Parets 

Text Refós 

desembre 2001 

  

“Zona Central, Subsector Sud” 

Parets del Vallès 

  

“Zona Central, Subsector Nord” 

Parets del Vallès 

 

  P.G.M.O. A.P.M.U. P.G.M.O. A.P.M.U. 

Superfície 91.273 m² --- 22.841,27 m² --- 68.431,73 m²

Edificabilitat 

bruta màxima 

0,90 m²st/m²sòl 20.557,14 m² 19.459,84 m²

(0,85 m²/m²)  

61.588,55 m² 61.588,55 m²

(0,90 m²/m²)

Densitat 76 hab/Ha 173,59 habitatges 173 habitatges 520 habitatges 520 habitatges

 

 

  

Cessions 

mínimes 

  

Vialitat 13,30% 3.037,88 m² 5.217,76 m²
(22,84%)

9.101,42 m² 14.158,72 m²
(20,69%)

Espais lliures 
d’ús públic 

20,24% 4.623,07 m² 4.841,50 m²
(21,19%)

13.850,58 m² 19.212,58 m²
(28,07%)

Equipament 12,00% 2.740,95 m² 5.135,87 m²
(22,48%)

8.211,80 m² 10.815,24 m²
(15,80%)

 

Sòl privat   7.646,14 m²  24.245,19 m²

    

    



1.5.3 Comprovació de l’equilibri entre aprofitament urbanístic, cessions i 
càrregues entre el subsector Sud i Nord de l’Avanç de Pla de Millora 
Urbana, Sector P.E.4 “Zona Central” 

 
 

SUBSECTOR SUD 
 

SUBSECTOR NORD 

Aprofitament urbanístic Aprofitament urbanístic 
 
Sostre total 19.459,84 m²

 
Sostre total 61.588,55 m²

Edificabilitat 0,85 m²/m² Edificabilitat 0,90 m²/m²
Cessions per a Sistemes Cessions per a Sistemes 

 
Vialitat 5.217,76 m² 

(22,84%)

 
Vialitat 14.158,72 m²

(20,69%)
Espais lliures ús públic 4.841,50 m²

(21,19%)  
Espais lliures ús públic 19.212,58 m²

(28,07%)  
Equipament públic 5.135,87 m²

(22,48%)
Equipament públic 10.815,24 m²

(15,80%)
 15.195,13 m²

(66,51%)
 44.186,54 m²

(64,56%)
Càrregues 

Cost obra urbanitzadora 
Càrregues 

Cost obra urbanitzadora 
 

P1 Vialitat = 
= 5.217,76 m² x 111 euros/m² = 
= 579.087 euros 

 
P2 Espais lliures públics = 
= 4.841,50 m² x  93 euros/m² = 
= 454.581 euros 
 
TOTAL P1+ P2 = 1.033.668 euros 
 
Repercussió per m²/sostre = 53,10 euros

 
P1 Vialitat = 
= 14.158,72 m² x 111 euros/m² = 
= 1.571.618 euros 

 
P2 Espais lliures públics = 
= 19.212,58 ² x 93 euros/m² = 
= 1.786.770 euros 
 
TOTAL P1+ P2 = 3.358.388 euros 
 
Repercussió per m²/sostre = 54,53 euros

 
 
D’acord amb aquests càlculs, representa que el subsector Nord té un cost per 
obra urbanitzadora de 1,43 euros/m², superior al subsector Sud que, aplicats 
als 33.371 m² que sumen els sistemes viaris i espais lliures del sector, 
representen un excreix diferencial total de 47.720  euros. 
Ara bé, cal considerar que l’aprofitament del subsector Sud té un aprofitament 
inferior en 0,05 m²/m² al que s’assigna al subsector Nord, equivalents a 973 m² 
de sostre potencial, que nivellen perfectament la sobrecàrrega per a l’execució 
de sistemes que s’assigna al subsector Nord. 
 
 
 
 
 
 



Capítol II. PLÀNOLS 
 
 

P.1 Perímetre de l’Avanç de Pla de Millora Urbana “Zona 
Central” i situació relativa a l’estructura urbana de Parets 
del Vallès 

P.2 Estat actual del sòl i topografia 

P.3 Relació de la proposta respecte l’estructura urbana i 
territorial de Parets del Vallès 

P.4 Ordenació general del sòl i l’edificació 

P.5 Règim del sòl edificable. Qualificació zonal i sistemes 

P.6.1 Seccions transversals 

P.6.2 Seccions transversals 

P.6.3 Seccions transversals 

P.7 Xarxes de serveis 

P.8 Desenvolupament per subsectors 

Annex 1 Propietat del sòl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex 1. Mesures preventives de compliment obligat per part del Pla de 
Millora Urbana i del Projecte d’Urbanització del Subsector Nord. 

 
 

1. El Pla de Millora Urbana Subsector Nord en l’àmbit de la parcel·la propietat 
de Honeywell Aftermarket Europe, S.A. haurà de fixar les següents 
determinacions preventives a més de les que estableixin en el corresponent 
estudi previ de riscos ambientals que es realitzarà prèviament a la redacció 
d’aquest document. 
 

a) Els sistemes d’espais lliures d’ús públic i jardins privats es 
localitzaran  en les zones menys contaminades. 

b) La topografia modificada s’hauria d’executar. 
1- Sota rasant mitjançant noves capes de terreny nou del 

gruix adequat. 
2- Sobre rasant el terreny es situarà sobre membrana 

geotextil. 
c) No es permetrà l’ús de les aigües soterrànies, ni l’apertura de 

pous i extraccions en cap punt de la parcel·la adjacent. 
d) Es recomana fonamentacions tipus llosa de formigó o similar, 

evitant els pilotatges. 
e) Els edificis d’habitatges i comercials estaran previstos de 

barreres per a gasos i els pertinents sistemes de ventilació. 
f) Els serveis generals (aigua, llum, gas...) s’impermeabilitzaran 

per tal de prevenir contactes possibles amb sols contaminants 
residuals. 

g) Totes les instal·lacions soterranies es construiran amb 
materials resistents a compostos organoclorats. 

h) Els treballs soterranis es realitzaran d’acord amb un Pla de 
seguretat e higiene que consideri les característiques 
especials del lloc. 

 
2. En les parcel·les adjacents s’haurà de considerar la conveniència de: 
 

i) No permetre la construcció de pous, ni extracció d’aigües 
soterrànies per a usos domèstics i/o comercials. 

j) Preveure en els edificis d’habitatges les barreres per a gasos i 
incorporar els pertinents sistemes de ventilació. 

k) No es podran extreure àrids. 
l) S’impermeabilitzaran degudament els serveis generals. 

 
 


