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1. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
_______________________________________________________________ 
 

El sòl afectat pel present Pla de Millora Urbana ve definit en el plànol P.2 
d’aquest document. El perímetre delimita una figura extensa ben dibuixada 
a Sud i Ponent per les traces del carrer Pau Casals i l’Avinguda de 
Catalunya, a Nord pel límit de la propietat de Granges Castelló, ocupada per 
naus industrials en funcionament, i a Llevant per l’escarpat d’entre 6 i 9 m 
de salt de cota que separa la plana inferior vinculada al Tenes i la 
plataforma superior amb accés des de l’Avinguda de Catalunya. 
Tot plegat representa una superfície de 22.841 m². Aquests límits defineixen 
una forma relativament regular que pertany únicament a 2 propietaris, la 
qual cosa facilita el procés de gestió i execució. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. NORMES I ORDENANCES DE L’EDIFICACIÓ 
_______________________________________________________________ 
 
Les normes i ordenances d’edificació d’aquest Pla de Millora Urbana per a 
l’ordenació del sòl i l’edificació es refereixen exclusivament als sistemes i 
edificacions a l’interior de l’àmbit del subsector Sud del sector P.E.4 denominat 
“Zona Central”, del Pla General de Parets del Vallès. 
En tots aquells aspectes que no s’especifiquen en aquest document seran 
d’aplicació les disposicions que s’estableixen en el Títol II Secció 7ª, subsecció 
quarta (articles 80 a 84) de la Normativa Urbanística del Pla General de Parets 
del Vallès. 
 
I - GENERALITATS 
 
Art. 1 Naturalesa i objecte 
 

Aquest P.M.U. té per objecte el desenvolupament del subsector Sud del 
sector P.E.4 “Zona Central del Pla General de Parets del Vallès”, en 
coherència amb l’establert en la legislació urbanística vigent i amb 
l’Avanç de Pla del sector P.E.4 “Zona Central”. 

 
Art. 2 Àmbit territorial 
 

- L’àmbit territorial d’aquest P.M.U. és el delimitat en els plànols P.1 i P.2 
d’aquest document. 
 
- Aquest àmbit és un subsector del sector definit en la fitxa normativa, 
Sector P.E.4 del Pla General de Parets del Vallès, i la seva superfície és 
de 22.841,27 m². 

 
Art. 3 Vigència 
 

- Aquest Pla entrarà en vigor el dia següent de la publicació de la seva 
aprovació definitiva. 

  
- D’acord amb l’establert a la legislació vigent, la seva vigència serà 
indefinida. 

 
Art. 4 Vincles 
 

Les determinacions d’aquest P.M.U. vinculen tant a l’Administració com 
als particulars. 

 
Art. 5 Documentació 
 
 El P.M.U. està integrat pels documents següents: 
 
 1. Memòria 
 2. Normes i Ordenances 

3. Plànols 



 4. Pla d’Etapes i sistema d’actuació 
 5. Pressupost de les obres d’urbanització i compromisos econòmics 
 6. Determinacions sobre mobilitat sostenible 
 

II – RÈGIM DEL SÒL 
 
Art. 6 Qualificació del sòl 
 

- Aquest P.M.U. qualifica el sòl inclòs en el seu àmbit en sistemes i una 
sola zona d’ordenació segons volumetria específica. 
 
- La delimitació precisa dels sòls destinats a sistemes i zona apareix en 
el plànol P.7. 

 
Art. 7 Sistemes 

 
- Els sistemes inclosos en aquest sector de planejament es delimiten en 
els plànols P.12 i P.13. 
 
- Comprenen la totalitat dels espais lliures d’ús públic i vialitat. 

 
- Les cessions de sòl destinades a aquests sistemes seran obligatòries i 
gratuïtes. Les cessions es realitzaran mitjançant la corresponent 
reparcel.lació, un cop aprovada definitivament. 

 
Art. 8 Zona 
 

Aquest P.M.U. defineix una sola zona. Correspon a aquesta zona la 
totalitat del sòl de caràcter privat definit en el P.M.U. Zona: tipus 
d’ordenació segons volumetria específica. 
El plànol P.7 referencia amb precisió l’àmbit de sòl corresponent a 
aquesta zona. 

 
Art. 9 Desenvolupament i execució del P.M.U. 
 

Aquest P.M.U. desenvoluparà les seves determinacions tècniques 
mitjançant la corresponent reparcel.lació per compensació bàsica. Les 
determinacions definitives referents a la urbanització de l’espai lliure 
públic i vialitat es precisaran en el corresponent projecte d’obres 
d’urbanització posterior a aquest document, que completarà les que 
s’expliciten en el P.M.U. 

  
Art. 10 Sistema d’Actuació 
 

Es delimita un únic polígon d’actuació, a executar pel sistema de 
reparcel.lació, modalitat de Compensació Bàsica. 

 
 
 
 



 
Art. 11 Projecte d’edificació 
 

L’exercici de la facultat d’edificar en el sòl urbà, mentre no s’executin les 
obres d’urbanització pendents, es regula per les disposicions establertes 
en la legislació vigent. 

 
III – NORMES D’EDIFICACIÓ 
 
Art. 12 Definicions 
 

Les definicions relatives als paràmetres que regulen la forma de 
l’edificació en tot allò que no resulta especificat de forma expressa en 
aquest P.M.U. són les que apareixen en el Pla General de Parets del 
Vallès, en les disposicions aplicables a tots els tipus d’ordenació. 

 
Art. 13 Tipus d’Ordenació 
 

Aquest P.M.U. preveu un sol tipus d’ordenació: edificació segons 
volumetria específica de configuració precisa. Corresponen a aquest 
tipus d’ordenació les determinacions establertes en el Pla General de 
Parets del Vallès per al sistema d’ordenació segons volumetria 
específica. 

 
Art. 14 Edificabilitat màxima de l’àmbit 
 

El quadre general de característiques estableix el sostre construïble 
màxim. A la zona d’aquest P.M.U. corresponen 19.459,8 m² de sostre 
màxim per sobre del pla del terra de la planta baixa. 
Les superfícies computables a efectes de superfície màxima edificable 
s’estableixen en els plànols P.8 i P.9 per a cadascú dels 7 edificis 
susceptibles d’ésser construïts. 
 

Art. 15 Parcel.lació 
 

La totalitat del sòl inclòs en la zona edificable d’aquest P.M.U. constitueix 
una sola entitat subdividida en 2 parcel.les de sòl privat, identificables en 
el plànol P.7 d’aquest document. 

  
Art. 16 Posició relativa de l’edificació 
 

El sòl ocupat pel volum edificable de cada edifici s’estableix de manera 
unívoca per a cada edifici en els plànols P.8 i P.9 d’aquest document. 

 
 
 
 
 
 
 



Art. 17 Planta baixa 
 

La planta baixa de cada edifici (A, B, C, D, E, F, G) es disposarà d’acord 
amb el que s’estableix en els plànols P.7, P.8, P.9 i P.10. La planta baixa 
és un pla horitzontal que es defineix d’acord amb les especificacions 
gràfiques establertes en aquests plànols. 
Les cotes de referència de la planta baixa en relació a les rasants dels 
vials i espais públics es defineixen per a cada edifici en els plànols P.8, 
P.9 i P.10. 
Tindrà la consideració de Planta Baixa en cada edifici, tota planta 
disposada en l’interval ± 30 cm per sota o per sobre del punt d’aplicació 
de l’alçada reguladora màxima definida en els plànols P.8, P.9 i P.10.  
La planta baixa dels edificis longitudinals A, B, C, F i G en els seus finals 
de trovada amb el carrer Prat de la Riba, estan situats per sobre de 
60cmts respecte la rasant d’aquest carrer i només en aquests testers. 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.  

 
Art. 18 Planta soterrani 
 

Es considera planta soterrani a tota planta soterrada o semi-soterrada, 
situada per sota de la planta baixa. Es podrà ocupar el 100% de l’àmbit 
qualificat de sòl privat, segons plànol P.7. La superfície edificada en les 
plantes soterrani no computa a efectes de l’edificabilitat màxima. 
Tindran la consideració de Planta soterrani totes les plantes per sota 
d’aquestes  definides com a planta baixa. En aquestes plantes 
s’admetran exclusivament l’ús d’aparcament, instal.lacions tècniques de 
l’edifici i cambres cuirassades o similars. 
La ventilació d’aquestes plantes es podrà realitzar mitjançant lames 
metàl.liques en la part de façana que sobresurt de la rasant del carrer. 
El sitema de forats destinats a ventilació i protegit per lames metàl.liques 
dels aparcaments serà l’únic permès en les façanes de la planta 
soterrani sobresurtint de la rasant del carrer. 

 
Art. 19 Determinació de l’altura de les edificacions. Cotes de referència 
 

El sistema de referents a partir del qual s’estableix l’altura màxima de 
cada edifici o part d’edifici es descriu amb total precisió en els plànols 
P.8, P.9 i P.10. Correspon a cada edifici una sèrie de punts d’aplicació 
que determinen l’altura reguladora màxima de cada part d’edifici amb 
total precisió. Per sobre de l’altura reguladora màxim en els edificis A, B, 
C, D, F i G, només s’admetran els següents elements: 

 



- Cambres d’aire i elements de cobertura propis de la coberta plana. 
 - Baranes i elements de protecció fins a una altura d’1 m. 

- Elements tècnics de les instal.lacions de l’edifici, motivades per la 
calefacció, captació d’energia solar, distribució d’aigua, condicionament, 
antenes vàries, badalots d’escala i instal.lacions ascensor. 

 
 
Art. 20 Altura mínima lliure de la planta baixa 
 

L’altura lliure mínima de la planta baixa varia en cadascú dels 7 edificis 
previstos per tal d’adaptar-se a la pendent dels espais peatonals i la 
vialitat. Els plànols P.8, P.9 i P.10 determinen l’altura mínima lliure de la 
planta baixa de cada edifici, que serà vinculant. 

 
Art. 21 Condicions volumètriques i d’imatge pública 
 

- Són d’obligat compliments totes les determinacions volumètriques 
establertes en els plànols d’ordenances P.8 i P.9. 

 
 - Les cobertes seran planes en els 7 edificis prefigurats. 
 

- En els edificis A, B, C, D, E, F i G s’admetran cossos oberts d’1,5 m en 
les façanes orientades a Sud. 

 
- Les terrasses interiors a la volumetria computaran el 50% com a sostre 
edificable si es plantegen com alternativa als cossos sortints. 

 
Art. 22 Usos 
 



Els usos admesos seran els definits en el Pla General de Parets del 
Vallès. 
En les plantes pis l’ús principal serà el d’habitatge i els compatibles amb 
l’habitatge tal com sanitari i oficines. 
En les plantes baixes i plantes vinculades a aquestes s’admetran tots els 
usos compatibles amb l’habitatge, tal com comerç al detall, comerç a 
l’engròs, oficines i serveis, restauració, indústria artesanal, magatzem, 
sanitari i assistencial, associatiu religiós i cultural. 
En les plantes soterranis només s’admetran els usos d’aparcament de 
vehicles, magatzems domèstics i instal.lacions de l’habitatge. 
En les plantes soterranis per sota de les plantes baixes destinades a 
activitats compatibles amb l’habitatge serà admissible l’ús de magatzem 
específic, d’acord amb la normativa del P.G. de Parets del Vallès. 

 
 

 
IV – SISTEMES 
 
Art. 23 Sistema viari 
 

- El sistema viari inclou el sòl d’ús i domini públic destinat exclusivament 
a circulació de vehicles i vianants. En el seu subsòl s’instal.laran les 
xarxes d’infraestructura i instal.lacions dels serveis públics. Els sòls 
inclosos en el sistema viari apareixen delilmitats en el plànol d’ordenació 
P.12. 

  
- Els espais qualificats com a sistema viari seran de titularitat i ús públic i 
es regiran per la seva legislació específica. 

 
Art. 24 Sistema d’espais lliures 
 

- Aquest sistema inclou el sòl d’ús i domini públic destinat a ordres 
d’activitat com repòs, passeig i oci en general. 

  



 - Aquest sistema no admet cap edificació, a excepció de les auxiliars per 
al manteniment del sistema d’espais lliures públics.   

 
 - El sòl d’aquest sistema es delimita en el plànol P.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. FITXA DE CARACTERÍSTIQUES 
_______________________________________________________________ 
 

Quadre de característiques generals del P.M.U. “Zona Central. 
Subsector Sud” 
 
Superfície total de l’àmbit afectat pel P.M.U. 22.841,27 m²

Sostre edificable sobre rasant ús predominant 
residencial 16.520,73 m²
Sostre edificable sobre rasant ús complementari 
compatible amb el residencial 2.939,11 m²
Sostre edificable sobre rasant total 19.459,84 m²

Nombre màxim d’habitatges 173 habitatges

Coeficient d’edificabilitat bruta 0,85 m²sostre/m²sòl

Sòl privat 7.646,14 m²

Sòl ocupat per l’edificació sobre rasant 5.143,14 m²

 
 
SISTEMES 

 

Espais lliures d’ús públic 4.841,50 m² 

Equipaments 5.135,87 m²

Vialitat 5.217,76 m²

 
Total 15.195,13 m²
 
 


