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PLA DE MILLORA URBANA D ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DE L INSTITUT UNIVERSITARI

    
ÀMBIT  

El municipi de Parets del Vallès es caracteritza per l existència de dos nuclis urbans 
diferenciats, el Nucli Antic on se situa l Ajuntament i l església de Sant Esteve, i el barri de 
l Eixample sorgit al voltant de l estació de tren. Aquests dos barris tenen com a nexe 
d unió l eix nord-sud que configura l avinguda Catalunya. Aquest vial se situa a la part alta 
dels contraforts del riu Tenes, element configurador de la geografia de Parets del Vallès. Al 
voltant del riu Tenes es defineix una topografia peculiar que configura el paisatge del 
municipi. En la seva vessant oest,  es dibuixa un perfil del municipi definit pel talús del riu 
que es fusiona amb el terreny ondulat propi de la comarca del Vallès. 

Els sòls on s ha de situar aquest institut universitari es troben al peu d aquest talús dintre 
del Parc Fluvial entre la prolongació de l avinguda de Josep Tarradellas fins més enllà del 
camp de futbol.   

     

ANTECEDENTS: PLANEJAMENT VIGENT  

1.- El Pla general d ordenació de Parets del Vallès aprovat definitivament per la Comissió 
d urbanisme de Barcelona en data 14 de novembre de 2001 i acordada la seva 
executivitat en data 12 de desembre de 2001. Aquest planejament classifica en el règim 
de sòl urbà aquests sòls tot delimitant la unitat d actuació UA29 amb una edificabilitat 
bruta màxima de 0,85m2/m2, establint com a usos admesos l educatiu i usos 
complementaris vinculats a l ús docent. L ordenació d aquests sòls ve regulada segons el 
tipus d ordenació d edificació aïllada amb morfologia definida,

 

clau EA2 i estableix una 
cessió de vialitat del 5% i zona verda del 15% 

Entre els objectius d aquesta unitat d actuació es

 

proposa l afavoriment de la permeabilitat 
i la continuïtat del parc fluvial.  
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El Pla General proposa la connexió entre el barri de l Eixample i el nucli antic del 
municipi a través d un gran parc equipat estructurador del municipi

 
que integri els teixits 

urbans que hi concorren. 

Així, la memòria de la Revisió del Pla General diu expressament:   

Es tracta d'una part de la franja en la qual el riu és l'element estructurador d'un parc equipat, bàsicament 
esportiu --partint dels equipaments ja existents--, que conforma un sòcol del poble i regenera la imatge de 
l'accés a Parets des de la carretera C-17...

  

...Aquesta zona, a més ha de resoldre les entregues del barri de l'Escorxador, i també del sector de 
l'antiga zona industrial, s'ha d'enfilar amunt per relacionar-se adequadament amb el gran parc equipat.  

Aquesta zona agrícola, ja reservada en l'anterior Pla (que a més preveu en la part propera al Patronat una 
gran zona per a sistemes d'equipaments) ha de ser, en conjunció amb la del parc fluvial, l'element 
estructurant principal de les trames urbanes centrals. Un espai en el qual les activitats cíviques serveixin 
d'unió entre els dos nuclis habitats per poblacions que, hores d'ara, quasi es consideren de pobles 
diferents: l'una té l'orgull de la història, però l'altra té l'arrogància de ser nova i actual.  

Preservar la topografia, els camins, la memòria, al mateix temps que s'equipa per a usos cívics i es resol 
la relació amb el perímetre. Connectar malles amb tractaments tous, tot respectant l'amfiteatre natural, al 
temps que es preserva el caràcter d'espai lliure i equipat. Aspectes contradictoris que cal resoldre amb 
l'objectiu d aconseguir lligar sense recórrer a sistemes molt edificats. Lligar nuclis i connectar espais 
lliures: lligar en direcció nord-sud i connectar en direcció est-oest...

  

Així mateix, el Pla General d Ordenació  preveu, pel sector Central, un desenvolupament clau, de 
frontissa entre el dos nuclis importants de població de l Eixample i del Nucli Antic, i en concret, es 
descriu de la següent manera:  

1.3.6. Nova centralitat a l'Avinguda Catalunya  

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...

  

...És especialment important l establiment d una ordenació conjunta per l àrea de nova centralitat, 
constituïda pel P.E.4, que conjuntament amb el sector de Can Roget, constituiran un Pla Especial 
d ordenació unitari, amb l objectiu de configurar la nova centralitat de Parets del Vallès, adjacent a 
l avinguda de Catalunya. Aquest creixement actuarà sistèmicament amb les extensions dels darrers anys, 
recolzades a l avinguda de la Pedra del Diable. El seu caràcter de nova centralitat justifica les 
edificabilitats altes i la necessitat d afegir activitats a l específicament residencial. El fet de que s estableixi 
una ordenació conjunta no implica que aquesta s hagi de realitzar unitàriament...   

... La creació d aquesta àrea de Nova Centralitat és una de les idees força determinants del model urbà, 
que rau en aquesta Revisió del Pla General de Parets. Per una banda, permet enllaçar el Casc Antic i 
l Eixample en el lloc més pertinent, el centre geomètric de l àmbit urbà, i per altra, racionalitza 
formalment la transició entre els àmbits urbanitzats de cotes superiors amb l àmplia banda de 
dotacions i espais lliures del marge dret del riu Tenes...

  

2.- En virtut de la Modificació del Pla General número 3, aprovada definitivament pel 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 16 de maig de 2006, es va 
suprimir el polígon d actuació tot i fixar un sòl d aprofitament privat situat a l oest de 
l àmbit, i qualificant com a sistema d espais lliures, clau EL2, els sòls més propers al riu 
Tenes.  

El sostre edificable previst és de 19.791,4 m2. Tanmateix, l ordenació volumètrica 
planteja una edificació lineal de planta baixa i tres plantes pis arrambat al talús del riu 
Tenes i que suposa una barrera tan física com visual de relació entre les cotes baixes 
d aquest talús i les cotes més altes.

 

Aquesta ordenació contradiu l esperit del Pla General 
de connectar el teixit urbà existent i el Parc fluvial proposat. En aquest ordre de coses, 



 

PLA DE MILLORA URBANA D ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DE L INSTITUT UNIVERSITARI 5

 
aquestes edificacions, que estan arrambades al talús, malmeten un element natural tant 
singular en el paisatge del municipi. 

D altra banda, per sobre del talús del riu Tenes s està desenvolupant el sector central, on 
es preveu, per sobre d aquest institut universitari, una zona verda de cessió i un sòl 
destinat a equipament on es preveu situar una escola de primària i una escola de 
secundària. La posició i alçada de l edifici proposat en planta baixa i tres plantes pis de 
l institut universitari tanca completament la visual des d aquests edificis educatius cap a 
l est.  

En un altre ordre de coses, mentre que la Revisió de Pla General va establir com a ús 
principal l educatiu, i altres usos complementaris a l educatiu, el document de 
Modificació va suprimir erròniament la possibilitat d implantar usos complementaris 
vinculats al docent, aquesta incidència va ser arrossegada en el Text Refós del Pla General 
d ordenació aprovat definitivament en data 22 de febrer de 2007.

  

PROPOSTA   

Amb aquests antecedents, la proposta consisteix en reordenar la volumetria prevista en el 
planejament vigent amb l objectiu d emfatitzar els talussos del riu Tenes, preveure la 
connexió entre els sòls de verd equipat situats a les cotes més altes i el Parc Fluvial, i en 
un segon aspecte, admetre els usos ja previstos en aquest àmbit pel Pla General vigent. 

D aquells primers estudis d ordenació volumètrica

 

en l àmbit de l institut universitari, s ha 
reflexionat en un àmbit més ampli abastant els treballs d estudi del parc fluvial on se 
situarà aquest equipament, així com la interrelació del parc amb el nucli urbà del 
municipi que fa palesa la necessitat d estudiar amb més cura la implantació d aquest 
institut universitari.   

 

Ordenació general del Parc fluvial  

En aquest sentit, l edifici de l institut universitari suposa un element que configura el seu 
accés al sud i la seva connexió amb el barri de l Eixample

 

i amb el nou sector residencial 
Sector Central. 

En concret, es proposa una ordenació volumètrica amb volums situats transversalment als 
talussos existents separats d aquest talús per tal de preservar la seva imatge. En l edifici 
situat més al nord es proposa un edifici pont que garanteix la imatge paisatgística del talús, 
la permeabilitat i integració dintre del Parc Fluvial de l edificació de l institut universitari, 
donant continuïtat als sòls situats a dalt i a baix del talús, amb els criteris descrits a la 
memòria del Pla General del municipi.  
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Es proposen edificacions amb una alçada amb una alçada màxima de planta baixa i quatre 
plantes pis en l edifici pont.  

Pel que fa als usos admesos, es precisen els usos complementaris al docent i es concreten 
d acord a les necessitats d aquest establiment universitari. En concret, l ús residencial 
especial vinculat a l ús educatiu, descrit en l article 88.g) de la normativa del Pla general 
d ordenació vigent que comprèn aquells elements constitutius per una pluralitat de 
persones per a llur utilització col·lectiva sense trobar-se adscrits a l ús hoteler ni tampoc 
al sanitari assistencial.

  

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 legislatiu 1/2007, de 16 
d octubre, de mesures urgents en matèria urbanística.  

INFORME AMBIENTAL 

El riu Tenes en el seu recorregut en el terme municipal de Parets del Vallès està configurat 
geogràficament per la seva traça, una franja de més de 50 metres d amplada en tot el seu 
recorregut. Aquesta traça ve reforçada per un talús d alçada variable que, de forma 
sinuosa, va acompanyant el recorregut del riu. 

Aquest talús està vegetat de forma irregular en alguns trams del seu recorregut tot 
configurant la imatge paisatgística del nucli residencial de Parets del Vallès en el seu front 
est.  

El talús natural delimita la zona inundable corresponent al període de retorn QT500 de la 
ribera oest del riu Tenes (veure l estudi d inundabilitat de l annex 1).

 

Aquest talús es 
desenvolupa en direcció Nord 

 

Sud en tota la banda oest del Tenes al seu pas pel 
municipi de Parets del Vallès, presentant una discontinuïtat, des de l àmbit d estudi, en 
sentit sud atès l existència d edificacions de caire industrial implantades a la zona. Si bé 
s ha conservat el talús en gran part del seu recorregut ha desaparegut en altres. 

 

El talús presenta una vegetació arbòria formada principalment per un conjunt de 
pollancres (populus nigra) i alzines (quercus ilex), amb absència d estrat herbaci i arbustiu, 
que suposa la continuïtat natural de la vegetació de la zona sud del Parc Fluvial.  

D altra banda, la comunitat vegetal conforma un nínxol on diverses espècies d ocells 
troben refugi, amb un alt nivell de connectivitat amb la zona del Parc Fluvial. 

El planejament vigent en aquest àmbit ubica els edificis de la universitat sobre el límit del 
talús, desenvolupant-se en direcció nord 

 

sud, suposant l alteració d aquest talús. La 
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proposta de reordenació volumètrica, preveu la desafectació d aquest, ubicant els edificis 
en direcció est 

 
oest, separats del talús per un vial de servei i afectant-lo únicament pel 

volum de l edifici que connecta amb la plataforma superior destinat a espais lliures i 
equipaments; fomentant així la preservació del talús i dels seus valors. 

La protecció del talús manté la geomorfologia de l entorn del riu Tenes en aquesta zona, 
retenint la imatge del territori modelat durant anys pels processos geològics i l activitat 
humana a l entorn, preservant la seva identitat. Alhora, la lectura de la seva empremta, 
permet la reconstrucció dels processos, que han configurat la topografia i la qualitat dels 
sòls actuals, per entendre millor el territori i el seu paisatge associat. 

Aquest indret posseeix alhora una sèrie de valors socials, com a espai de trobada i repòs, 
essent un espai de transició entre la plataforma on se situa el parc infantil i la zona 
universitària. 

D altra banda, la vegetació no és menyspreable per la seva qualitat per a configurar el 
paisatge, reduir l impacte visual de les edificacions, i al mateix temps millorar la 
resistència a l erosió i la capacitat de retenció de les aigües d escorrentia procedents de la 
plataforma superior. Així mateix té capacitat per atenuar l impacte acústic que 
previsiblement tindrà el parc infantil i l escola de primària confrontants, i aïllar la zona del 
soroll dispers de la ciutat, millorant el seu valor com a espai de repòs. 

En conclusió, la proposta permet mantenir una sèrie de valors socials, paisatgístics, 
ambientals i de protecció enfront el risc, que es podrien emfasitzar realitzant actuacions 
de recuperació de l estrat arbustiu, i protegint la connectivitat amb el futur Parc Fluvial, 
que faci viable el manteniment de la fauna i la flora, emprant les zones més alterades per 
a crear espais de transició.  

MOBILITAT SOSTENIBLE  

La posició de l institut universitari en un punt

 

central geogràficament ja que està a 10 
minuts caminant des de l estació de tren de Parets del Vallès, i a 15 minuts a peu des del 
nucli antic de Parets. D altra banda, existeix la possibilitat d accedir a l àmbit en bicicleta 
a través dels trams existents en el municipi.     
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NORMATIVA 

  
Art. 1.- Disposició general 

En tot allò no previst en aquest document s estarà al que disposa la pròpia normativa del 
Pla general d ordenació vigent a Parets del Vallès.

  

Art. 2.- Condicions de parcel·la  

2.1.- Edificabilitat: 19.791,4 m2.  

2.2.- Alineacions i rasants: (segons plànol d ordenació número O.3).  

Art. 3.- Condició d edificació

 

3.1.- Sistema d ordenació: Volumetria específica.

 

3.2.- Profunditat edificable: (segons gàlibs) 

3.3.- Nombre màxim de plantes: Segons plànol O.3 

3.4.- Alçada reguladora màxima:    

Nombre de 
plantes 

alçada 

B+2 10,00 m. 

B+3 13,00 m. 

B+4 16,00 m.  

3.5.- Planta baixa: Situada per damunt de la planta soterrani. Amb una alçada 
mínima de 3 metres. Poden realitzar-se porxos en planta baixa: en cas de ser 
oberts només per un costat compten el 100% a efectes d edificabilitat i si és obert 
a tres costats no computen a efectes d edificabilitat.

 

3.6.- Planta soterrani: Situada sota la planta baixa. Els usos admesos en aquesta 
planta són el d aparcament, serveis tècnics així com els usos complementaris al 
docent exceptuant l ús residencial.

 

3.7.- Planta pis: La situada per sobre la planta baixa. 

3.8.- Planta coberta: La coberta és plana no transitable. Els badalots s han 
d integrar en la composició de l edifici. Aquesta planta pot ser utilitzada per usos 
comunitaris de serveis tècnics i privatius resguardats de vistes des de les cotes altes 
del talús del riu Tenes. 

3.9.- Cossos volats: Saccepten els cossos volats, computant el 100% a efectes 
d edificabilitat en el cas que siguin tancats. 

3.10.- Elements volats: Saccepten els elements volats, amb un vol màxim de 1 5 
metres. 
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3.11.- Aparcament: En parcel·la privada, es reservarà una plaça d aparcament per 
cada 100m2 construïts destinats a l ús docent i una plaça per cada apartament de 
la residència d estudiants

 
en sòl privat. La reserva mínima d aparcaments global 

serà de 250 places. 

3.12.- Caldrà garantir l accessibilitat per a la intervenció de bombers i evacuació 
de persones que preveu el DB-SI 5 del Codi tècnic d edificació.

  

Art. 4.- Condicions d ús:

 

4.1.- Ús dominant: Educatiu i usos complementaris vinculats: investigació-
desenvolupament-innovació, spin-off tecnològiques, residencial especial, i en 
concret, residència  i apartaments per estudiants, serveis associats als estudiants,... 

4.2.- Usos incompatibles: Recreatiu, habitatge, així com tot aquell que pot incidir 
amb una merma del benestar de la població de l entorn en contaminació acústica, 
d olors, lumínica, etc.

 

4.3.- En l ús complementari de residència i apartaments per a estudiants vinculat a 
l ús educatiu, segons el descrit com a ús residencial especial (descrit en l article 
88.g) del Pla General d ordenació vigent), s estableix:

 

4.3.1.- Limitació de sostre en 5.000m2. 

4.3.2.- Aquest ús complementari se situarà en l edifici D, situat més al nord amb 
un nombre màxim de 100 apartaments. 

4.3.3.- Per  a la concessió de la llicència s haurà de presentar un programa

 

funcional  de l edifici de residència i/o apartaments que contempli: les diferents 
modalitats de lloguer, característiques dels llogaters i la distribució dels 
apartaments.  

4.3.4.- Els apartaments, considerats individualment, sempre seran de lloguer, 
considerant-se l edifici que els conté un conjunt unitari i indivisible prohibint-se 
expressament els règims de propietat horitzontal i/o similars en tota la parcel.la. 

4.3.5.- Aquests apartaments estan destinats als estudiants i altres col·lectius de la 
comunitat universitària i formativa. 

4.3.6.- El seguiment del compliment de la normativa i del programa funcional de 
l edifici de residència i apartaments per a estudiants, serà realitzat pel Consell 
Social Local que, d acord amb el conveni aprovat per l Ajuntament de Parets del 
Vallès en sessió de 26 de gener de 2006, es composa de set membres, i serà 
presidit per l alcalde de l Ajuntament de Parets del Vallès. En aquest Consell hi 
estaran representats tant l Ajuntament com l Institut Universitari, el gestor de la 
residència.  

Art. 5.- Condicions d imatge

 

5.1.- Composició: Haurà d ajustar-se a uns criteris d unitarietat, composició i 
materials en tot el seu àmbit, tenint en compte la seva integració dintre d un gran 
parc. La coberta haurà de ser tractada com una façana més la qual cosa obligarà a 
un estudi unitari, inclosa la posició de les instal·lacions com les plaques solars i 
altres aparells. 
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5.2.- Materials de façana: En coherència amb el punt 5.1, la façana tindrà un 
revestiment adequat amb criteris de sostenibilitat ambiental i d imatge 
paisatgística.  

Art.6.- Condicions ambientals 

6.1.- Paisatge: Es preservaran les condicions ambientals del talús del riu Tenes, tot 
reforçant la seva traça geogràfica.         

Xavier Gadea i Borguñó, arquitecte municipal Enric Acero i Casas, Cap de territori  

Parets del Vallès, 18 de juny de 2008   
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