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A.  MEMÒRIA 
 
0. Antecedents 
 
El Pla Parcial industrial del Sector UP-5 Circuït de Parets del Vallès va ser aprovat inicialment 
pel Ple de l’Ajuntament en sessió del 5 de juny de 2008 i publicat al BOP el 16 de juny de 
2008.  
 
Durant la seva exposició pública, van ser presentades dos al·legacions, l’informe resposta de 
les quals resta recollit a l’Annex 5 que acompanya aquest document. Per altra banda, es 
van demanar informes als organismes afectats, les determinacions dels quals i la resposta 
resten recollits a l’Annex 6 que acompanya a aquest document. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 18 de juny de 2009, va 
adoptar, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, un acord en el qual, 
entre d’altres esmenes al contingut, es requeria l’anàlisi i justificació de la compatibilitat de la 
proposta amb les previsions del Pla Territorial Metropolità aprovat inicialment el 22 de maig 
de 2009. 
 
Com a resum, i pel que fa a les previsions viàries, l’aprovació inicial del Pla Territorial 
Metropolità proposa una reordenació de l’estructura general viària de l’entorn al sector, les 
determinacions del qual, s’han resolt tal i com s’expliquen en el propi capítol d’antecedents 
del Pla Especial d’Infraestructures que es tramita en paral.lel. 
 
El Pla Territorial Metropolità planteja la potenciació d’un nou eix viari – Via Estructurant 
Primària- que connecta l’autopista AP7 i el quart cinturó, també considerat com a Via 
estructurant Primària. El vial discorre entre l’eix històric del Tenes i el del Congost i utilitza part 
del traçat actual de la via interpolar (a ponent del Circuït de Catalunya) com a base per a 
la implantació d’aquesta nova estructura. 
 
Aquestes noves propostes viàries a nivell territorial suposen una reconsideració del model del 
sistema viari local dels sectors industrials situats entre la C17 i aquest nou eix estructurant, 
model que ja ha estat recollit pel Pla Especial d’Infraestructures i que no varia 
substancialment el model urbanístic d’implantació industrial del sector aprovat inicialment, 
tot i que necessàriament aquest s’ha hagut d’ajustar formalment al model viari sobrevingut.  
 
Així, pel que fa a la solució viària del nou eix estructurant al seu pas pel sector UP-5 Circuït, i 
especialment al seu esquema de doble rotonda amb vies col·lectores per garantir les 
connexions amb l’actual C-35 i els accessos al Circuït de Catalunya, el Pla parcial proposa la 
reserva necessària de sòls, com a protecció de sistemes, clau PS, per garantir la seva 
correcta implantació. Efectivament, atenent a les rasants de l’actual C-35 en relació al 
sector, als accessos al Circuït de Catalunya, al pas del polígon de Can Volart sota la 
carretera i a la informació sobre l’estudi d’implantació del nou eix territorial fruit de les 
converses amb els serveis tècnics de la Direcció General de Carreteres, la proposta de 
vialitat del Pla parcial en la part confrontant amb l’actual via interpolar fixa les seves rasants 



PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ SECTOR UP-5 CIRCUIT. 
TEXT REFÓS PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA. 
PARETS DEL VALLÈS setembre 2010 
 

 6

coincidents amb la de la col·lectora d’aquesta via en projecte i, alhora, explana els terrenys 
entre el vial perimetral de planejament parcial i la carretera, garantint, mitjançant la 
definició dels sòls de protecció de sistema viari de cessió gratuïta necessaris, la possibilitat de 
la concreció dels sòls de domini públic que generarà en un futur la construcció d’aquest eix 
territorial. 
 
Tot i això, per tal de garantir l’adequació de l’ordenació i les determinacions viàries del Pla 
Parcial a la reserva que el Pla Territorial Metropolità estableix per a la via C-35., i en previsió 
de possibles variacions de rasants del nou eix territorial en relació als estudis actuals, l’article 
13.3 de la normativa del Pla parcial determina que el projecte d’urbanització podrà ajustar 
les rasants del vial confrontant amb la C-35 per tal de donar compliment a la normativa 
sectorial. 
 
Evidentment, aquests ajustos formals són coherents també amb les determinacions del 
document de Modificació puntual del planejament general aprovat definitivament per 
l’àmbit del Pla parcial. Els resultat final ha estat la reducció, per unificació, de claus 
d’ordenació de les zones edificables, amb canvis no substancials de l’ordenació del sector. 
 
El text refós presentat, en compliment a l’informe de la DGU, va ser objecte d’un nou acord 
per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 22 de juliol de 2010, 
que emetia informe favorable tot indicant que calia incorporar les prescripcions de l’informe 
de la Direcció General de Carreteres emès en data 16 de juliol de 2010. 
 
L’informe de la Direcció General de Carreteres determina que, “un cop complertes totes 
aquestes prescripcions, pel que fa a matèria viària, res no s’oposa a l’aprovació del present 
Text refós del Pla parcial del sector UP-5”. Entre les prescripcions descrites, quatre d’elles fan 
referència a aspectes a tenir en compte en el projecte d’urbanització, pel que s’han recollit 
a la normativa (article 18.3), altres tres reiteren conceptes anteriorment ja recollits en el 
document i no s’han introduït de nou per evitar redundàncies, dos més fan referència a 
aspectes normatius concrets que ja han estat introduïts en el document (articles 13.3 i 15.1) i 
una fa referència a l’exercici de les competències de la Direcció General de Carreteres, 
aspecte que no afecta al contingut del document.   
 
Vist això i al marge del compliment de les determinacions viaries establertes pel Pla territorial, 
i els informes de la Direcció General d’Urbanisme, l’informe de la DGC estableix una sèrie de 
prescripcions a les quals es dóna resposta a l’Annex 6 que acompanya a aquest document. 
 
 
1. Promotor i iniciativa. Participació de les persones propietàries. 
 
El Pla general d’ordenació urbana de Parets del Vallès delimita un sector de sòl urbanitzable 
d’ús industrial anomenat Circuit a desenvolupar mitjançant el sistema de reparcel·lació 
modalitat cooperació. En aquesta modalitat, els propietaris aporten el sòl de cessió 
obligatòria i gratuïta i l’Administració actuant -l'Ajuntament de Parets del Vallès-, executa les 
obres d’urbanització amb càrrec als dits propietaris. 
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La revisió del Programa d’actuació del Pla general d’ordenació urbana preveia el 
desenvolupament de l’esmentat sector dins el primer sexenni de la seva vigència. 
 
La Llei d’urbanisme de Catalunya i, posteriorment el seu Text refós 1/2005, de 26 de juliol, 
preveu que la modalitat de cooperació es pot desenvolupar mitjançant la concessió de 
l’execució urbanística integrada. 
 
Vist el procediment establert en els articles 135 en relació amb l’article 130 del Text refós 
1/2005, de 26 de juliol, de la Llei d’urbanisme, i l’article 26 del Decret 287/2003, de 4 de 
novembre, del Reglament parcial, en data 29 de setembre de 2005 , la Junta de govern de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès, va aprovar les Bases que havien de regir la gestió 
urbanística integrada del Sector UP-5 Circuit del Pla general d’ordenació, i en conseqüència 
el desenvolupament del Sector UP-5 Circuit, mitjançant la concessió de la gestió urbanística 
integral en la modalitat de cooperació. 
 
L’adjudicatari de la concessió de la gestió va ser : 
 
UP5 SECTOR CIRCUIT C DEUMAL BARNASFALT UTE. 
 
Av. Francesc Macià, s/núm. 08150 PARETS DEL VALLÈS. 
CIF. G64242597 
Tel. 93 562 0998–Fax 93 573 50 39 
 
La concessió de la gestió urbanística integrada comporta la redacció del planejament 
derivat. 
 
 
2. Estructura de la propietat. 
 
Els propietaris afectats es relacionen en el quadre següent: 
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PROPIETARI CADASTRE
Nº Nom Referència
1a GRUPO INVERGON, SA 7326401DG3072N0001OF 6.019,51  m²
1b GRUPO INVERGON, SA 7326402DG3072N0001KF 7.844,21  m²
2 JOSÉ PARERA ESPINASA 7525201DG3072N0001EF 66.359,00  m²
3 JORGE FARNÉS SARAROLS 7726501DG3072N0001RF 10.916,36  m²

JOSÉ MARIA FARNÉS SARAROLS
MONTSERRAT FARNÉS SARAROLS

4 MARIA DOLORS JUNCOSA PAÑELLA 7525206DG3072N0001WF 49.720,98  m²
ANA Mª PAL JUNCOSA
Mª DOLORES PAL JUNCOSA

5 FRANCISCO CARRERAS MONTASELL 7525202DG3072N0001SF 9.828,00  m²
6 FRANCISCA SOL FONTANET 7525205DG3072N0001HF 9.088,00  m²
7 SQUALO BNF, SL 7525204DG3072N0001UF 5.194,00  m²
8 BARNASFALT, SA 7525203DG3072N0001ZF 2.140,88  m²
9a ANTONIO PALLARES DAVO 7525209DG3072N0001YF 1.141,64  m²
9b ANTONIO PALLARES DAVO 7525207DG3072N0001AF 7.788,86  m²
10a CIRCUIT PERMANENT DE VELOCITAT, SA 1.235,69  m²
10b CIRCUIT PERMANENT DE VELOCITAT, SA 1.237,00  m²
11 MARTA BUSQUETS PAL 06000750000XQ /08158A006000750001MW 6.276,77  m²

total parcel·les 184.790,90  m²
vials 2.624,46  m²

TOTAL SECTOR 187.415,36  m²

CARTOGRAFIA
Sup.

 
En el plànol I5-Estructura de la propietat, s’identifiquen gràficament les propietats afectades. 
 
 
3. Delimitació del sector de planejament. 
 
L’àmbit que es desenvolupa amb el Pla Parcial coincideix amb el definit amb la vigent 
Modificació puntual de Pla General d’Ordenació de Parets del Vallès a l’Entorn del Sector 
UP-5 Circuit, tant gràficament com en la seva documentació escrita.  
 
L’àmbit d’aquest Pla parcial d’ordenació es defineix gràficament en els plànols d’informació 
i d’ordenació. 
 
Al Pla Especial d’Infrastructures que es tramita en paral.lel i per tal de garantir la correcta 
accessibilitat del sector i els condicionants de la mobilitat generada com a conseqüència 
del seu desenvolupament urbanístic, es concreten les operacions considerades com a 
càrrega externa. 
 
El sector està clarament delimitat per elements de forta presència: 
− al nord-oest per la carretera C-17. 
− al sud i a l’est amb la carretera C-35. 
− a l’oest amb el nus de comunicacions de la C-17 amb la C-35, direcció Granollers, i amb 

el pas sota la C-35 que comunica amb el sector industrial de Can Volart a través del 
Carrer del Garbí. 

L’àmbit així descrit té una superfície cartogràfica de 187.415m². 
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4. Planejament vigent. Paràmetres d’aplicació. 
 
El marc urbanístic vigent és el que ve determinat pels documents següents:  
 
− Revisió del Pla General d’Ordenació de Parets del Vallès, aprovat definitivament per la 

Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 14 de novembre de 2001. 
− Modificació puntual de Pla General d’Ordenació de Parets del Vallès a l’Entorn del 

Sector UP-5 Circuit, aprovada definitivament per l’Ajuntament de Parets i amb 
conformitat de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 29 de gener 
de 2009. Els paràmetres i condicions de desenvolupament definits per la Modificació 
puntual en tràmit són: 

 
SECTOR: U.P.5  DENOMINACIÓ: “Circuit” 

SUPERFÍCIE:     187.545 m2  
EDIFICABILITAT BRUTA MÀX.:    0,52 m²st/m²sòl  
 
CESSIONS MÍNIMES:  

VIAL     (V):  20,00 %  
PROTECCIÓ DE SISTEMES  (PS):    
VERD     (EL):  14,22 %  
EQUIPAMENT:    (EC):  8,85 %  

  (VERD+EQUIPAMENT)    23,07% 
total cessions mínimes:    43,07 %  
sòl màxim amb aprofitament:   56,93 %  

 
ÚS:       Industrial  
SISTEMA D’ACTUACIÓ:   Cooperació  
 
− Pla Especial d’Infrastructures dels sectors industrials de Llevant (UP5, UP6 i UP9), que es 

tramita simultàniament amb aquest Pla Parcial i que compleix amb la finalitat d’establir 
un model viari capaç de fer front a l’accessibilitat dels sectors industrials i establir les 
càrregues necessàries per garantir el funcionament de la xarxa general i local. 

 
 
5. Estat actual 
 
L’estructura urbana de Parets es caracteritza per l’heterogeneïtat del creixement de la ciutat 
en relació als teixits residencials i industrials. Efectivament, si bé el nucli residencial se situa 
sobre els eixos històrics d’enllaç amb la resta de poblacions del Vallès (Lliça, Palau, 
Granollers, i Mollet) a ponent del Tenes, el teixit industrial se situat als dos marges de l’antiga 
carretera N-152 actual C-17 a llevant del nucli i del Tenes.  
 
Aquesta situació de creixement al llarg de les vies de comunicació de capacitat territorial, 
molt comuns a les ciutats del Vallès, han generat amb el pas del temps  dificultats de relació 
amb les xarxes viàries de major trànsit tant per l’increment del trànsit de les vies com per la 
manca d’estructura dels creixements industrials històrics. En aquest territori aquest fet s’ha vist 
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encara més agreujat per la construcció de la via interpolar i la segregació urbana entre el 
municipi i els esmentats àmbits. 
 
L’increment del trànsit de les vies territorials es contraposa amb la necessitat d’enllaços entre 
les instal·lacions existents i les infraestructures. En aquest sentit, el traçat des de l’enllaç entre 
la C-17 i C-35 i la corba cap a Granollers, la carretera C-35 té tres entroncaments més, un 
cap el sector de Can Volart i a diferent nivell amb la carretera cap al propi sector del Circuït, 
un altre al sud del Circuït i un altre al nord. Aquests enllaços garanteixen avui per avui el 
funcionament de la xarxa en vers els sectors confrontants. 
 
El sector Circuit forma part de l’esmentada estructura industrial de llevant de la C17, 
conjuntament amb sectors com UA-26, Sector Nutrexpa, o el Sector urbanitzable UP-6 Sector 
Nord-Est han de permetre relligar un teixit només suportat per la C-17 i la previsió històrica del 
carrils laterals. Aquest àmbit s’articula seguint el traçat de la carretera C-17, a l’alçada del 
Pla de Can Volart. La seva connectivitat amb la carretera C-25, en direcció Granollers i al veí 
Circuit de Catalunya al terme municipal de Montmeló, li confereix un tret distintiu dins el 
conjunt de polígons industrials que ocupen aquest àmbit. 
 
El territori concret d’aquest àmbit es caracteritza per una vessant suau orientada a l’oest, 
cap al Tenes. L’àmbit està ocupat per vegetació de pastura, edificacions de caràcter 
agropecuari, en desús (parcel·la 6), com industrial-comercial (parcel·les 2 i 11), tot i que es 
pot afirmar que en conjunt el sector té una ocupació amb edificació molt baixa, inferior al 
5%. 
 
Topogràficament, l’àmbit està comprés entre les cotes +90 i +125, resultant un pendent mig 
del 7%, en direcció est-oest, cap a la carretera C-17. 
 
El sector està delimitat per  la carretera C-17, al nord-oest, la carretera C-35 al sud i a l’est, 
abraçant amb l’àmbit amb el seu traçat corbat,  al nord, queda delimitat per la parcel·la 
actualment ocupada per la societat Nutrexpa i inclosa dins la UA-26. 
 
En relació al nucli de Parets del Vallès, el sector està directament vinculat a través de la 
carretera C-35, prolongació de l’Avinguda Francesc Macià, que condueix fins a la Plaça de 
la Vila. 
 
El Circuit de Catalunya forma una línia de carener que posa el límit visual a la vessant on 
s’ubica l’àmbit que ara es desenvolupa, com a base sobre la qual es retalla, més enllà, la 
serralada litoral. 
 
Pel que fa a infraestructures i serveis trobem dins l’àmbit depressió a la banda sud de l’àmbit 
que conforma una mena de canal de desguàs d’aigües superficials i diverses línies 
elèctriques baixa tensió i una de mitja tensió que travessa el sector en sentit nord-sud. 
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El projecte d’urbanització contemplarà com a serveis afectats i determinarà el seu 
tractament, tot i que el present Pla parcial incorpora uns esquemes generals de serveis 
proposats i predimensionat pel que fa a la xarxa de clavegueram i pluvials. 
 
 
6. Objectius del Pla 
 
Els objectius principals de l’actuació són: 
 
a) Ordenar l’àmbit del Pla parcial Sector UP-5 Circuit per tal de permetre una correcta 
integració amb la topografia del territori, una connexió amb les infraestructures viàries 
existents i una correcta integració amb la resta de la ciutat. 
 
b) Concretar i establir la gestió capaç de definir i executar una estructura viària general que 
més enllà de resoldre la xarxa viària pròpia del sector permeti integrar el sector amb 
l’estructura viària bàsica del seu entorn, i consegüentment garantir l’accés amb els sectors 
industrials a llevant de la carretera C-17, tot això inscrit dins del que estableix el Pla Especial 
d’Infrastructures dels sectors de llevant (UP5-UP6 i UP9) que es tramita en paral·lel. 
 
c) estructurar les cessions corresponents a sistemes, zones verdes i espais lliures i per a 
equipaments de titularitat pública, de manera  que permetin una correcte integració del 
sector amb la resta del conjunt urbà, donant resposta a les especials condicionants 
topogràfics del sector. 
 
d) Reforçar la continuïtat de  l’espai destinat a zona verda com a veritable eix vertebrador 
de l’ordenació, de manera que relligui els diversos sòls edificables del Pla parcial. D’aquesta 
manera pot configurar-se com a filtre visual de les edificacions situades a les cotes més altes 
en relació a la visual des del nucli de Parets, alhora que dóna continuïtat a l’ordenació de 
tots els espais verds situats al llarg de l’Avinguda Francesc Macià, que condueixen fins a la 
Plaça de la Vila. 
 
e) Ordenar l’àmbit del Pla parcial Sector UP-5 Circuït per tal de permetre una correcta 
disposició dels sistemes públics i una connexió amb la resta de infraestructures de serveis  
existents, a més de garantir aquells espais de reserva necessaris (protecció de sistemes) per a 
la futura ampliació de les infraestructures viàries existents. 
 
f) Ordenar l’àmbit del Pla parcial Sector UP-5 Circuit de manera coherent amb les condicions 
topogràfiques de l’àmbit, tenint en compte que aquest té un pendent promig del 7%, tot 
establint les plataformes on situar el sòls d’aprofitament amb criteris de implantació 
paisatgística. 
 
g) Regular les condicions d’edificació i de compatibilitat dels diversos usos de sòl per a 
garantir la qualitat de la nova implantació industrial a establir en el sector. 
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h) Permetre una ordenació i tipologies industrials que garanteixin la viabilitat econòmica de 
la proposta.  
 
 
7. Descripció de l’ordenació del Pla parcial. Justificació de la proposta. Necessitat i 

conveniència.  
 
7.1 Estructura Viària  
 
L’ordenació del sector industrial Sector UP-5 Circuit ha de concretar l’objectiu 
d’entroncament amb la xarxa viària de l’entorn establert pel PGO vigent.  En aquest sentit, 
s’està tramitant en paral.lel el PLA ESPECIAL D’INFRAESTRUCTURES DELS SECTORS INDUSTRIALS 
DE LLEVANT (UP5 – UP6 i UP9), que ha de resoldre la connectivitat i l’enllaç dels sectors 
industrials amb la xarxa viària general, i estableix el pla d’etapes per la seva execució. 
Efectivament l’entroncament amb les carreteres C-17 i C-35 ha de permetre l’entroncament 
dels sectors  amb les vies de la xarxa territorial. 
 
El present Pla Parcial a partir de l’estudi de mobilitat realitzat i l’anàlisi de l’estructura urbana i 
de les infraestructures, dins del marc que estableix el Pla Especial d’Infrastructures, proposa a 
fi de resoldre de forma general els enllaços amb les infraestructures territorials, el següent: 
 
a) el manteniment dels enllaços actuals per a fer front a la connexió del sector amb les 

infraestructures de caràcter general, tot millorant i dimensionant els ramals en funció 
de les previsions de trànsit estudiades. Conseqüentment, aquest criteri suposa 
l’establiment de càrregues externes al sector capaces de garantir en una primera fase 
els enllaços provisionals del sector però, alhora coherents amb les infraestructures 
d’ordre territorial. 

b) Un esquema viari en forma de 8 o “doble anella” on els elements de la xarxa el 
conformen dues anelles viàries connectades a l’estructura general en dos punts 
existents (connexió nord al circuït i el bucle de Can Volart): 

 
Anella 1.- formada pel carrer Garbí  dins del sòl urbà consolidat industrial de Can 
Volart i la prolongació del carrer Torre de Cellers dins del sector UP9. Aquesta 
anella ha de comportar la connexió del vial estructurant del sector UP9 amb el 
carrer Garbí i construcció d’una nova rotonda, de major capacitat, en 
l’encreuament entre els carrers de Can Gurri i Garbí. Els enllaços es preveuen 
sobre l’actual bucle amb la Via interpolar.  
 
Aquesta solució transcriu la condició de la Resolució del Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de data 16 de maig de 2006, d’aprovació definitiva 
de l’expedient de la tercera modificació del Pla general d’ordenació urbana 
relativa a l’alteració de sistemes urbanístics, de Parets del Vallès, on s’indicava 
que el Pla parcial urbanístic de desenvolupament del sector d’ampliació de Can 
Volart havia d’incloure la prolongació del carrer del can Guerí fins enllaçar amb 
la vialitat interna del sector per tal de garantir la seva funcionalitat viària. 
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Anella 2.- formada d’una banda pel lateral de la C17, l’eix viari de ponent del 
sector UP5 i per altra banda per l’eix llevant del sector UP 5 i la seva prolongació 
dins del sector UP6. Aquesta anella ha de permetre l’enllaç amb la via interpolar 
tot reajustant l’actual enllaç al Circuït mitjançant una doble peça i la connexió 
amb els sectors situats a ponent de la C17 mitjançant un pas a diferent nivell. 

 
Els enllaços previstos d’aquesta estructura amb la xarxa general, es preveuen tot completant 
els enllaços ja existents sobre la C-35. 
 
La resta de previsió viària és molt més local i exclusivament de servei a les diferents 
edificacions previstes. Així es proposa un vial de cornisa, que transcorre bàsicament paral·lel 
a la C-35 i de servei a la indústria-apardor, un vial de tancament del sector, situat al límit nord 
i que pot servir també de nou accés Nutrexpa i una vial que conforma el front de la nova 
peça industrial confrontant amb la zona verda equipada. 
 
El pla preveu, en coherència amb la Modificació puntual de la qual porta causa, una 
reserva de sòls destinats a protecció de sistemes que seran de cessió pública, amb l’objectiu 
de donar cabuda a les futures ampliacions previstes en relació a la xarxa viària existent com 
és el desdoblament de la C-35. Així mateix, es preveu el desmunt de terres de la reserva 
viària a executar fora del sector. Tot això, garantint els mínims d’espais lliures i equipaments 
previstos pel planejament vigent. 
 
Per al cas de l’ampliació de la C35 i els sòls implicats tenen una clau de protecció de 
sistemes que dóna resposta a les determinacions recollides al Pla Territorial i que qualifica els 
sòls corresponents a l’ampliació viària i fins i tot als corresponents als 8 metres de domini 
públic. Aquests 8 metres de domini públic s’han comptabilitzat des del final de la plataforma 
de l’ampliació prevista per a la C35 i tenint en compte que com a obra externa al Pla 
parcial es realitzen el moviments de terra necessaris per deixar tota la reserva proposada a  
la mateixa rasant actual de la C-35 en el àmbit confrontant amb el sector. D’aquesta 
manera s’ha definit un escenari prou flexible com per acollir aquesta previsió d’ampliació, 
sense que calgui preveure per a Carreteres cap moviment de terres ni talussos en la seva 
construcció i sense que vagi en detriment de les cessions que s’han de destinar a espais 
lliures.  
 
Tant els criteris de disseny com el diferents tipus de vies estan exhaustivament justificats al 
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Pla Parcial Sector UP-5 Circuit, que forma 
part de la documentació del present Pla parcial. 
 
L’ordenació proposada ha estudiat una solució de rasants viàries per donar una correcta 
solució de continuïtat amb al resta de la trama preexistent. Així mateix s’ha estudiat els 
sistemes d’evacuació d’aigües pluvials i fecals, en xarxes separades, i que plantegen una 
proposta de connexió cap a l’EDAR existent, per tal de poder salvar les condicions 
topogràfiques i de connexió amb els servis existents. Tot i això, serà en l’elaboració del 
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corresponent Projecte d’urbanització on es definiran tots els aspectes tècnics i 
d’instal·lacions necessaris. 
 
7.2 Sistemes d’espais lliures i equipaments. 
 
El sector El Circuït té una posició prominent en les visuals i l’estructura urbana de Parets. Tant 
per la seva posició elevada en la orografia de la població com per situar-se en la 
prolongació dels espais lliures dels sectors, també industrials, situats a ponent de la C-17. 
Efectivament, les visuals des d’espais tant remots com el parc central de l’eixample o la 
plaça de l’ajuntament reforcen la importància paisatgística d’aquest sector.  
 
En desenvolupament dels objectius d’ordenació previstos i de la continuïtat del parc existent 
a llevant de la C-17, el present PP preveu l’agrupació de la reserva de sistemes d’espais 
lliures a l’extrem sud com a continuïtat dels espais lliure ja consolidats a l’altre banda de la 
carretera  i a mitja vessant del sector a fi de garantir un encaix de l’edificació amb 
l’orografia i eliminar la superposició de fronts industrials de gran impacte en altres àmbits.  
 
La reserva d’equipaments previstes se situen a l’entorn dels espais lliure amb la voluntat de 
completar les reserves de sistemes d’espais lliure i dotar los de centralitat i activitat. 
 
7.3 Ordenació 
 
La topografia ha marcat de manera rellevant l’ordenació del sector, de tal manera que les 
diverses plataformes edificables s’adapten al màxim a les condicions del terrenys i es 
defineixen els seus nivells per tal de minimitzar els moviments de terres i poder-hi adaptar 
l’ordenació proposada. 
 
Així la proposta planteja bàsicament tres nivells d’implantació de l’edificació: 
 
1- Edificació situada al llarg de la carretera C-35, com a activitat aparador. Aquesta és situa 
a la cota més elevada del sector, per la qual cosa es fa necessari un control de la seva 
alçada màxima, que es fixa en 10,00 m d’edifici acabat respecte la plataforma superior de 
PB, i es planteja com una disposició ordenada dels diversos volums adaptats a les rasants 
que va determinant la carretera, servits pel nou vial de coronament previst. 
 
Aquesta ordenació de volums ritmada es completa amb la disposició de l’altra part de 
l’dificació a la banda oest que, adossant-se al volum aparador salven el desnivell entre el 
vial de coronament i el nou eix de connecta amb la C-35, el qual dóna servei a aquestes 
edificacions. L’alçada màxima prevista per aquestes edificacions és de 12,00 m d’edifici 
acabat. 
 
2.- Edificació situada al llarg del nou eix nord-sud, amb connexió amb la C-17 sentit 
Granollers. Es preveu la implantació d’activitat d’indústria mitjana, amb nous de volums 
endreçats, de similars característiques i amb una alçada màxima prevista per aquestes 
edificacions de 12,00 m d’edifici acabat. El criteri formal d’ordenació d’aquestes 
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edificacions és de potenciació de l’important eix viari que suposa la creació del nou accés 
cap a la C-17. 
 
Aquestes edificacions s’estructuren també per tal de poder salvar el desnivell topogràfic 
existent entre el vial de connexió amb la C-17 i el paral·lel a aquest a una cota superior. A tal 
efecte l’alçada màxima del volum cap a aquest vial és de 10,00 m. Aquest volum es repeteix 
a l’altra banda de carrer, però plantejant-se com un volum encastat al terreny per salvar el 
salt amb la zona verda i d’equipaments central del sector. Aquesta edificació es recula a la 
seva planta pis a la façana cap a  l’espai de verd equipat per tal de poder concretar, si és 
el cas, uns accessos, amb vocació  principal per a vianants, a la zona de les naus on 
previsiblement es situarien les oficines i administració de les mateixes. 
 
A l’encreuament amb rotonda dels dos eixos estructurants de l’ordenació es planteja situar-
hi la peça confrontant d’equipaments públics amb una alçada màxima de PB+6PP que ha 
de servir de contrapunt a l’actual edifici de Nutrexpa, situat confrontant amb el límit nord del 
sector. 
 
3.- Per últim, trobem les edificacions situades més en relació amb els nivells definits per la 
carretera C-17 i que són: 
 

- L’actual nau industrial preexistent, situada a la parcel·la 1 del pla parcial, i que es 
manté en la ordenació. 
- Les edificació corresponents a la previsió d’indústria mitjana/gran en parcel·la 
mínima de 10.000 m², l’ordenació de les quals bascula entre aquest nivell i el superior, 
definit pel nou eix nord-sud, per on es plantegen els seus accessos. Per a cadascuna 
de les parcel·les, es tracta d’un edificació unitària, amb una ordenació fixada a 
través d’un gàlib d’ocupació, una alçada màxima per al cos principal i una altra 
específica per a elements tècnics propis de l’activitat que s’hi desenvoluparà. Es 
planteja la possibilitat d’agrupació de les dues parcel·les en una única, amb unes 
condicions específiques d’ordenació.  

 
Tota aquesta ordenació incorpora, a més, com a part fonamental de la seva gènesi, la 
necessitat d’efectuar unes reserves importants de sòl per a zones verdes i espais lliures i per a 
equipaments de titularitat pública, que permetin una major integració de la zona amb la 
resta del conjunt urbà, donant resposta a les especials condicionants topogràfics del sector. 
La proposa de nova zona verda es defineix com a eix vertebrador de l’ordenació del 
conjunt, com a nexe d’unió dels diversos sòls edificables del Pla parcial, fent de filtre visual 
de les edificacions situades a les cotes més altes del Pla parcial respecte la visual des del 
nucli de Parets i d’element de continuïtat de tots els espais verds situats al llarg de l’Avinguda 
Francesc Macià que condueixen fins a la Plaça de la Vila. 
 
 
8. Determinacions 
 
El Pla parcial concreta l’ordenació detallada de l’àmbit que abasta, mitjançant:  
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− la divisió del sòl en sistemes i zones. 

− la definició de les condicions de parcel·lació i pel desenvolupament de les edificacions 
en les diferents zones. 

− l’establiment de les condicions de gestió i el pla d’etapes del sector. 
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9. Justificació numèrica 
 

            

Superfície del sector 187.415

APROFITAMENTS

sostre 97.456

EL espais lliures 23.509

EC equipament 4.581
PS protecció sistemes - viari 11.919

ELEC equipament en espai lliure 15.147
EL  23% 3.142

EC  77% 12.005

SV sistema viari 33.974
ST serveis tècnics 320

total 47,73% 89.450

ZI-C1 10,67% 20.000
ZI-C2 12,71% 23.828
ZI-C3 5,55% 10.400
ZI-C4 19,21% 36.000
ZI-C5 0,00% 0
ZI-Ce 4,13% 7.737

total 52,27% 97.965

RESUM DE SÒLS
Superfície del sector 187.415

EL espais lliures (mínim) 14,22% 26.651
EC equipament 8,85% 16.586
PS protecció sistemes - viari (màxim) 6,36% 11.919
SV sistema viari 18,13% 33.974
ST serveis tècnics 0,21% 400

TOTAL 47,77% 89.450

TOTAL 52,27% 97.965

ZONES

SISTEMES

ZONES

edif. bruta: 0,52 m²st/m²s  

SISTEMES
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De la mateixa manera, el quadre d’aprofitaments del Pla parcial és el que segueix: 

 
sòl privat ocupació edificabilitat

m² m² % m² m²st/m²s

20.000 10.287 51% 20.635 1,03
ZI-C1.1 10.000 5.160 10.320
ZI-C1.2 10.000 5.127 10.255

ZI-C2 12.110 8.477 70% 12.110 1,00
22.118 15.483 70% 22.118 1,00

ZI-C2*1 11.718 8.203 11.718
ZI-C2*2 10.400 7.280 10.400

36.000 18.000 50% 36.000 1,00
ZI-C3.1 6.000 3.000 6.000
ZI-C3.2 6.000 3.000 6.000
ZI-C3.3 6.000 3.000 6.000
ZI-C3.4 6.000 3.000 6.000
ZI-C3.5 6.000 3.000 6.000
ZI-C3.6 6.000 3.000 6.000

ZI-Ce 7.737 3.718 48% 6.593 0,85

total 97.965 55.965 57% 97.456 0,99

ZI-C3

ZI-C1

ZI-C2*
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10. Fonament legal 
 
L’objecte del Pla parcial s’ajusta a les finalitats expressades en l’article 65 del Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme).  
 
Quant a la documentació, el Pla Parcial d’ordenació conté les determinacions pròpies de la 
seva naturalesa i finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els estudis, plànols i 
normes corresponents. 
 
El Pla parcial conté la documentació que requereix l’article 66 del Decret legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol: memòria i estudis justificatius i complementaris; plànols d’informació i 
d’ordenació; normes reguladores dels paràmetres d’ús i d’edificació del sòl; avaluació 
econòmica de la promoció. Fa també referència pertinent a la informació mediambiental i 
a la sostenibilitat de la promoció. 
 
 
11. Relació de plànols i documents annexos. 
 
La documentació que integra el present planejament és la que segueix: 
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PLÀNOLS INFORMACIÓ
I1 Situació 1: 20.000

I2 Emplaçament 1: 5.000

I3 Ortofoto 1: 5.000

I4 Topogràfic 1: 2.000

I5 Estructura de la propietat 1: 2.000

I6 Planejament vigent 1: 2.000

I7 Serveis existents 1: 2.000

I8 Pla territorial 1: 2.000

PLÀNOLS ORDENACIÓ
O1 Zonificació 1: 2.000

O2 Ordenació. Planta 1: 2.000

O3a Ordenació. Seccions 1: 1.000

O4 Alineacions i rasants. Plataformes 1: 2.000

O5 Unitats d'edificació 1: 2.000

O6a Perfils 1: 2.000

O6b Perfils 1: 2.000

O7a Serveis proposats. Enllumenat 1: 2.000

O7b Serveis proposats. Mitja tensió 1: 2.000

O7c Serveis proposats. Aigua potable 1: 2.000

O7d Serveis proposats. Sanejament 1: 2.000

O7e Serveis proposats. Telecomunicacions 1: 2.000

O8 Proposta general indicativa 1: 2.000  
 
Annex 1: Fitxes de condicions d’edificació per illes. 
Annex 2: Tanques i tractament de límits. 
Annex 3: Càlcul cabals aigües pluvials i residuals. 
Annex 4: Càlcul consum d’aigua. 
Annex 5: Informe de les al.legacions presentades. 
Annex 6: Resposta als informes sectorials. 
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B. NORMES 
 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte i marc legal. 
 
1. Les normes presents són part integrant del Pla Parcial d’Ordenació UP-5 del municipi de 
Parets del Vallès. 
 
2. El Pla parcial té per objecte definir la regulació de l’ordenació del sector. 
 
3. Aquest Pla parcial d’ordenació s’empara en la normativa urbanística vigent, en concret: 
la Modificació puntual de PGO al sector UP-5, que es tramita en paral·lel, el PGO del 
municipi de Parets del Vallés, el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desenvolupa, el Decret 1/2007, de 16 
d’octubre, de mesures urgents, i altres disposicions d’aplicació.  
 
4. En tot allò que no estigui previst en aquest Pla Parcial d’Ordenació, seran d’aplicació 
supletòria les normes urbanístiques del PGO de Parets del Vallés i altres normatives vigents 
sobre edificació, habitatge, indústria, estètica i mediambient.  
 
Article 2. Contingut. 
 
1. El contingut d’aquest Pla Parcial d’ordenació dóna compliment a allò previst en l’article 
66 i concordants del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, així com a l’article 77 i següents 
del Reglament de Planejament, a la fitxa corresponent al sector UP-5 del PGO de Parets del 
Vallés i la seva Modificació puntual en tràmit, i està format pels documents següents: 
 
A. Memòria 
B. Normes 
C. Gestió 
D. Estudi econòmic i financer  
E. Pla d’etapes 
F. Justificació mediambiental  
G. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Pla parcial sector SUD-5, de Tàrrega 
H. Plànols 
I. Annexes 

Annex 1: Fitxes de condicions d’edificació per illes. 
Annex 2: Tanques i tractament de límits. 
Annex 3: Càlcul cabals aigües pluvials i residuals. 
Annex 4: Càlcul consum d’aigua. 
Annex 5: Informe de les al·legacions presentades. 
Annex 6: Resposta als informes sectorials. 
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2. La present Normativa es desenvolupa segons l’índex de contingut que segueix a 
continuació: 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte i marc legal. 
Article 2. Contingut. 
Article 3. Obligatorietat. 
Article 4. Interpretació. 
Article 5. Modificació. 
 
TÍTOL II. GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT 
 
Article 6. Definició i delimitació dels polígons d’actuació 
Article 7. Sistema d’actuació i pla d’etapes 
Article 8. Normes generals de les construccions 
Article 9. Deure de cessió del sòl amb aprofitament 
Article 10. Concreció de l’ordenació de volums. 
 
TÍTOL III . NORMES REGULADORES 

 
CAPÍTOL 1. SISTEMES I ZONES D’APROFITAMENT PRIVAT. 
Article 11. Divisió en Sistemes i Zones 
Article 12. Definició de conceptes 
Article 13. Determinacions comuns a zones i sistemes 
Article 14. Classificació dels usos 
Article 15. Definició dels usos 

 
CAPÍTOL 2. REGULACIÓ DELS SISTEMES. 
Article 16. Normes generals dels sistemes 
Article 17. Regulació dels sistemes  
Article 18. Urbanització  

 
CAPÍTOL 3. REGULACIÓ DE LES ZONES. 
Article 19. Identificació i localització 
Article 20. Definició i objectius  
Article 21. Condicions d’ordenació i d’edificació 
Article 22. Aparcament 

 
CAPÍTOL 4. REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 
Article 23. Unitats d’edificació 
Article 24. Composició 
Article 25. Materials 
 
CAPÍTOL 5. REGULACIÓ DELS ESPAIS LLIURES DE DOMINI PRIVAT 
Article 26. Determinacions de caràcter general 
Article 27. Tanques i tractament de límits 
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Article 3. Obligatorietat. 
 
Les determinacions d’aquest Pla parcial d’Ordenació obliguen per igual a l’administració i 
els particulars, i totes les actuacions i intervencions en el seu àmbit, públiques o privades, 
provisionals o definitives, han de subjectar-se al mateix. 
 
Article 4. Interpretació. 
 
1. Aquestes normes s’interpreten atenent al seu contingut i amb subjecció als objectius i 
finalitats  expressats en la Memòria. 
 
2. En cas de discrepància entre les determinacions gràfiques i les escrites prevaldran les 
primeres. En cas de discrepància entre diferents determinacions gràfiques, prevaldran primer 
les que es donin acotades i, si no és així, les que figurin a escala gràfica més detallada.  
 
Article 5. Modificació. 
 
Les previsions d’aquest Pla parcial d’Ordenació podran ser modificades, prèvia motivació i 
justificació, seguint els mateixos tràmits que per la seva formulació i aprovació, d’ofici o a 
petició dels interessats, segons que preveu la legislació vigent. 



PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ SECTOR UP-5 CIRCUIT. 
TEXT REFÓS PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA. 
PARETS DEL VALLÈS setembre 2010 
 

 24

TÍTOL II. GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT 
 
Article 6. Definició i delimitació dels polígons d’actuació 
 
L’àmbit d’aquest Pla parcial d’Ordenació es constitueix en un únic polígon d’actuació 
urbanística on dur a terme una gestió urbanística integrada d’acord amb els conceptes 
establerts en els articles 111, 112 i següents de la Llei d’urbanisme: 
 
El Polígon d’actuació urbanística de l’àrea UP-5 exclou els sòls de domini públic de les 
carreteres C-17, C-35 i el seu enllaç, resultant-ne una superfície total de polígon de 
187.415m². 
 
Article 7. Sistema d’actuació i pla d’etapes 
 
1. El sistema d’actuació previst per a la gestió del polígon d’actuació urbanística delimitat, 
d’acord amb el que estableix l’article 115 de la Llei d’urbanisme, és el de reparcel·lació 
modalitat de cooperació mitjançant la concessió de la gestió urbanística integrada, regulat 
per l’article 133 i següents de la mateixa Llei. 

 
2. El desenvolupament del polígon d’actuació urbanística es determina en una única etapa. 
 
Article 8. Normes generals de les construccions 
 
1. Les normes generals d’edificació, quant a llicències i condicions mínimes de les 
construccions es regulen segons el que disposa el PGO vigent i, en el seu defecte, per les 
determinacions de la Llei d’urbanisme. 

 
2. Les condicions tècniques de les obres, en relació a les vies públiques, es regiran segons el 
que determinen les ordenances municipals vigents, en tot allò que no contradigui el PGO 
vigent. 

 
Article 9. Deure de cessió del sòl amb aprofitament 
 
En l’àmbit del Polígon d’actuació urbanística del sector UP-5 cal preveure la cessió del 10% 
de l’aprofitament urbanístic d’acord amb el que disposa l’article 43 de la Llei d’urbanisme. 

 
Article 10. Concreció de l’ordenació de volums. 
 
La concreció de l’ordenació volumètrica és la que apareix grafiada als plànols normatius, i/o 
completada amb l’aplicació dels paràmetres definits en aquestes normes. 
Tanmateix, en el cas de propietari únic o per mutu acord de tots els propietaris d’una illa es 
poden ajustar les alineacions per mitjà de la reparcel·lació o bé en el moment d’atorgar-se 
la llicència d’edificació, sempre dins dels paràmetres de l’edificació mínims i màxims prescrits 
per aquestes Normes i sense augmentar l’aprofitament urbanístic de l’illa, d’acord amb 
l’article 252 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
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TÍTOL III . NORMES REGULADORES 
 
CAPÍTOL 1. SISTEMES I ZONES D’APROFITAMENT PRIVAT. 
 
Article 11. Divisió en Sistemes i Zones 
 
1. Aquest Pla parcial d’Ordenació, ateses les preexistències i els objectius a assolir expressats 
en la Memòria, concreta l’ordenació física detallada del sòl de l’àmbit que abasta, 
mitjançant la seva divisió en sistemes i zones, tal i com segueix: 
 
Sistemes: 
− Sistema viari         (clau SV) 
− Espais lliures        (clau EL) 
− Equipaments comunitaris       (clau EC)  
− Espais lliures equipats       (clau ELEC)  
− Protecció de sistemes - viari      (clau PS) 
− Serveis tècnics        (clau ST)  
 
Zones : 
− Industrial existent         (clau ZI-Ce) 
− Industrial d’implantació unitària      (clau ZI-C1) 
− Industrial aïllada        (clau ZI-C2) 

− Industrial aïllada    (subclau ZI-C2*) 
− Industrial d’alineació a vial/ús mixte     (clau ZI-C3) 
 
2. S’estableixen com a normatives les superfícies de sòl expressades al quadre que segueix: 

 

Superfície del sector 187.415

EL espais lliures (mínim) 14,22% 26.651
EC equipament 8,85% 16.586
PS protecció sistemes - viari (màxim) 6,36% 11.919
SV sistema viari 18,13% 33.974
ST serveis tècnics 0,21% 400

TOTAL 47,77% 89.450

TOTAL 52,27% 97.965

ZONES

SISTEMES
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Article 12. Definició de conceptes 
 
1. Alineació obligatòria: línia sobre la qual s’ha d’alçar obligatòriament la façana davantera 
o posterior, si és el cas, de l’edificació. 
 
2. Alineació màxima: línia que limita l’ocupació màxima del cos edificable sobre la parcel.la. 
 
3. Fondària màxima edificable: és la distància màxima, que s’amida a partir de l’alineació 
obligatòria, dins de la qual s’ha d’inscriure l’edificació. 
 
4. Plataforma de referència: són les recollides en el plànol O4-Alineacions i rasants. Plans de 
referència i a l’Annex 1. Són aquelles a partir de les quals s’amidarà l’ARM de l’edificació o 
de part de l’edificació. El sistema de definició geomètrica en planta i les seves cotes relatives 
associades té caràcter normatiu i es basa en un sistema de punts de referència: 
− Punt mig. La cota de la rasant del carrer en el punt mig del front de la parcel·la. 
− Punt de referència de la plataforma. La cota de la plataforma en el punt de referència 

correspon a la cota del Punt mig ± 1 m o coincident amb aquest, i es situa en el punt 
d’intersecció de la plaforma amb la rasant del carrer. En els casos on no es determina 
variació de cota entre el punt mig i el referenciat, aquests dos són coincidents. 

− Com a cas particular, es defineix per a les parcel·les amb front a la C-17 la “cota límit de 
plataforma”, que correspon a la cota d’aplicació de l’ARM de l’edificació. Aquesta 
“cota líimit de plataforma” ve referenciada al punt de la rasant del carrer 2 d’igual valor 
de cota. Aquesta relació es mantindrà tot i plantejar-se els ajustos de rasants viàries 
normativament admesos. Així mateix es mantindrà el salt relatiu entre les diferents “cotes 
límits de plataforma” definides per a cada parcel·la. 

 
5. Alçada reguladora màxima: és l’alçada que poden assolir les edificacions. S’amidarà des 
de la plataforma de referència, fins a la cara superior del darrer sostre o element estructural 
de coberta. La cota de referència de la plataforma es correspon amb la cota del Punt de 
referenciat o del Punt mig, segons les diferents situacions normatives.  
 
6. Nombre màxim de plantes: és el nombre màxim de plantes permeses dins de l’alçada 
reguladora. S’amidarà des de la plataforma de referència. 
 
7. Planta baixa: és la planta o part de planta que llur paviment queda situat a la cota de la 
plataforma de referència.  
 
8. Planta soterrani: és la situada per sota de la planta que tingui la consideració de planta 
baixa. 
 
9. Planta pis: tota planta edificada situada per damunt de la planta baixa. 
 
10. Gàlib edificatori: perímetre màxim dins del qual s’ha d’inscriure obligatòriament 
l’edificació; la línia que el defineix no pot ser ultrapassada, en cap cas, per l’edificació. 
 



PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ SECTOR UP-5 CIRCUIT. 
TEXT REFÓS PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA. 
PARETS DEL VALLÈS setembre 2010 
 

 27

11. Cossos volats: els que sobresurten de la línia de façana i ténen el caràcter d’ocupables, 
siguin tancats, semitancats o oberts. 
 
12. Mitgeres: és el mur emplaçat sobre la partió de parcel·la que va des dels fonaments fins 
a la coberta sense interrupció de continuïtat i sobre el que recauen les servituds de 
mitjaneria, ús mancomunat i impediment d’obertura. 
 
13. Alçada lliure o útil: és la distància que hi ha del terra al sostre a l’interior d’un local 
construït. 
 
14. Pati privat: és el sòl lliure destinat a aparcament o jardins, que envolta edificacions i la 
titularitat del qual és privada. 
 
15. Unitats d’edificació (UE): són aquelles entitats edificables, més o menys complexes, que 
precisen d’un projecte únic tant de la part edificada, com de l’ordenació del seu espai 
privat, per tal de poder ser executades. Resten definides en el plànol O5-Unitats d’edificació.  
 
Quan normativament s’agrupin diverses unitats d’edificació als efectes del seu tractament 
compositiu unitari, la condició de projecte únic serà complementada per l’obligatorietat de 
presentar un avant-pojecte unitari de definició volumètria i tractament de façana a nivell de 
materials i composició. 
 
16. Cos principal/cos secundari: cos d’edificació és una part de la unitat d’edificació que té 
una volumetria/funcionalitat diferenciada de la resta. Serà un cos principal o secundari en 
funció del paper que tingui dins de la unitat edificatòria. En el present Pla Parcial, es 
considera que els cossos edificatoris es defineixen pel seu coronament continu.  
 
17. Reculades de l’edificació: quan part o parts de les façanes dels edificis es retiren un 
màxim de 0,50m de l’alineació obligatòria o l’alineació màxima. 
 
Article 13. Determinacions comuns a zones i sistemes 
 
1. Per tot el no estigui especificat en aquestes Normes particulars, és d’aplicació el que figura 
al PGO de Parets del Vallés. 
 
2. Les plataformes de referència definides en el plànol O4-Alineacions i rasants. Plans de 
referència i a l’Annex 1 poden ser objecte de variacions per ajustos a les rasants definitives 
de la vialitat. 
 
Per al cas en que les rasants dels vials resultants donin lloc a variacions absolutes superiors als 
50cm, les cotes de les plataformes es determinaran segons el sistema de punts de referència 
que es defineix en el punt 4 de l’article anterior.  
 
Les plataformes de referència s’entreguen contra els espais lliures adjacents, siguin públics 
com privats, segons els criteris establerts a l’article 27 de les presents normes i a l’Annex 2. 
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Tanques i tractament de límits d’aquest Pla Parcial. 
 
3. Per tal de garantir l’adequació de l’ordenació i les determinacions viàries del Pla parcial a 
la reserva que el Pla territorial metropolità estableix per al conjunt viari format per la nova C-
17 i la C-35, el projecte d’urbanització haurà d’ajustar les rasants del vial confrontant amb la 
C-35 d’acord amb la calçada lateral adjacent que defineixi el projecte corresponent de la 
Direcció General de Carreteres que desenvolupi l’estudi previ AE-NB-06162. 
 
4. En tot el referent a les tanques i el tractament de límits del Sector UP-5, tindrà caràcter 
normatiu el document Annex 2 que acompanya aquest Pla Parcial. 
 
5. Es permet l’agrupament de parcel·les. L’edificació sobre la nova parcel·la es regularà 
segons les determinacions que corresponguin a la superfície que en resulti com a sumatori 
de cadascuna de les parcel.les. En aquest cas no serà d’aplicació la separació a llindars 
comuns, però caldrà respectar la relació entre les diverses plataformes definides. Com a cas 
particular, i exclusivament pel que fa a l’ocupació màxima de parcel·la resultant que serà 
del 65%, s’exceptua la clau ZI-C1 en cas d’agrupació de les dues parcel·les possibles. 
 
6. Les reculades de l’edificació només es pot donar a les façanes afectades pel grafisme 
“alineació obligatòria/ màxima lliscant” al plànol O2-Ordenació. Planta. 
 
7. A la indústria entre mitgeres, la reculada de l’edificació es permet a totes les façanes amb 
l’única obligatorietat de mantenir la línia d’edificació en els 90 cm, adjacents a la mitgera. 
 
8. L’alçada lliure mínima en locals que hagin d’estar ocupats per persones, serà de tres amb 
trenta metres (3,30 m). 
 
9. L’ús permès a la planta soterrani, serà el determinat amb caràcter general al PGO de 
Parets del Vallés. 
 
10. Les plantes soterrani no es computaran en l’edificabilitat permesa per a cada parcel·la. 
 
11. Espais no edificables: 
− Els espais lliures de les parcel·les podran ser utilitzats per a estacionaments i molls de 

càrrega i descàrrega, sistematitzant-se amb arbrat i jardineria. 
− Es prohibeix l’emmagatzematge de deixalles i residus dins d’aquest espai. 
− El projecte d’edificació contindrà la definició i disseny dels espais exteriors. 
 
Article 14. Classificació dels usos 
 
En virtut de llur funció urbanística, els usos es classifiquen en: 
 
1. Ús global: aquell que defineix una zona general (tant en sòl urbà, com en sòl urbanitzable 
o no urbanitzable) o un sistema. 
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2. Ús dominant: aquell específic que caracteritza una zona, subzona o sistema, que el PGO 
estableix com a majoritari respecte als altres usos específics que puguin establir-se. 
 
3. Ús compatible: aquell ús específic que s’admet de conformitat amb les disposicions i 
situacions específiques per a cada zona o subzona. 
 
4. Ús incompatible: aquell ús específic el qual es prohibeix explícitament en una zona, 
subzona o sistema, per ser contradictori amb l’ús dominant. 
 
5. Ús complementari: aquell que, sense entrar en contradicció amb els usos dominants o 
compatibles de la zona o sistema, els complementa en una proporció minoritària. 
 
Article 15. Definició d’usos 
 
1. Industrial: és l’ús global del sector UP-5, segons determina el planejament general. En 
aquest ús hi són compresos els que resten definits a l’article 88 del PGO de Parets del Vallès: 
− Indústria artesanal 
− Indústria urbana 
− Indústria agrupada 
− Indústria separada 
− Magatzem 
− Tallers de reparació de vehicles 

 
Tots aquests usos són admesos sempre que per les característiques de l’activitat o material i 
productes utilitzats, es garanteixi que no es produeixen situacions de perill per a la salut i la 
seguretat públiques i que els efectes perjudicials al medi siguin degudament corregits. 
 
No es permetran activitats en les diferents zones adjacents a les carreteres C-17 i C-35 que 
generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu que afecti a la seguretat viària. Totes les 
activitats hauran de complir amb tot allò que estableix la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l’Administració Ambiental i el seu reglament, Decret 136/1999 de 18 
de maig. 

 
2. Comercial: és un ús principal en algunes zones del sector, amb les limitacions que estableix 
l’article 14.2 del PTSEC o regulació que el substitueixi,  i compatible en d’altres, tal i com es 
regula més endavant per cada cas. Recull els usos comercials que resten definits a l’article 
88 del PGO de Parets del Vallès: 
− Comerç al detall 
− Comerç a l’engròs 
 
S’admet quan els establiments industrials veïns siguin de naturalesa i efectes que no ho 
impedeixin per causa d’incompatibilitat entre usos, atesa la prioritat de l’ús industrial. En tot 
cas, serà prescriptiva l’obtenció de la llicència municipal abans d’establir qualsevol 
equipament comercial.  
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Amb caràcter general, pel que fa a l’ús comercial s’estarà al que defineix la Llei 18/2005, de 
27 de desembre, d’equipaments comercials, i el Pla Territorial Sectorial d’Equipaments 
Comercials, especialment al seu article 14.2, que li és d’aplicació per tractar-se d’un sector 
estrictament industrial. Tot això sens perjudici de les futures revisions i altres legislacions 
sectorials que s’aprovin. 
 
3. Oficines: és un ús compatible o complementari en algunes zones del sector, tal i com es 
regula més endavant per cada cas. Recull l’ús d’oficines i serveis que resta definit a l’article 
88 del PGO de Parets del Vallès. 

 
4. Associatiu/Cultural: s’admeten només els dedicats a la formació professional relacionats 
amb l’activitat industrial de la zona. S’admeten els centres socials i de caràcter associatiu i 
de reunió al servei del personal adscrit a la indústria. 
 
5. Esportiu: s’admeten només les instal·lacions esportives per al personal de les empreses del 
sector. 
 
6. Restauració: resta definit a l’article 88 del PGO de Parets del Vallès. S’admet només al 
servei del personal de les empreses del sector. 
 
7. Altres usos: 
− Cada zona podrà preveure l’ampliació puntual dels usos a altres serveis sempre i quan 

els establiments industrials veïns siguin de naturalesa i efectes que no ho impedeixin per 
causa d’incompatibilitats entre usos, atesa la prioritat de l’ús industrial. 

− Es prohibeix l’ús residencial, en totes les seves definicions, per considerar-se incompatible 
amb l’ús global del sector. 

− Es prohibeixen tots els usos no expressament admesos a les condicions anteriors. 
 

 
CAPÍTOL 2. REGULACIÓ DELS SISTEMES. 
 
Article 16. Normes generals dels sistemes 
 
1. Els sòls adscrits a algun dels sistemes assenyalats en aquest Pla Parcial, tenen caràcter i 
titularitat pública.  

 
2. La regulació dels sistemes, restarà subjecta a les determinacions del PGO de Parets del 
Vallés, recollits al Títol Tercer. Regulació dels sistemes, en tot el que no sigui objecte de 
regulació a les presents Normes. 
 
Article 17. Regulació dels sistemes  
 
Sistema viari (clau SV) 
 
1. Comprèn els espais reservats per el traçat de la xarxa viària dedicats exclusivament a l’ús 
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de vialitat, els quals han de permetre l’accessibilitat al sector i assegurar un nivell de mobilitat 
interna adequat. Aquests espais s’identifiquen en el plànol O1-Zonificació. 
 
2. Tots els espais que no es prevegin per l’estricte ús circulatori i tinguin mides suficients, 
hauran de condicionar-se adequadament amb arbrat i mobiliari urbà. 
 
3. No s’admet cap tipus d’edificació en aquest sistema. 
 
4. Per norma general, no s’admet l’aparcament de vehicles en els vials pròpiament dits, 
excepte en aquelles àrees específicament definides amb aquesta finalitat pel projecte 
d’urbanització. 
 
5. Les instal·lacions i serveis públics transcorreran a l’interior dels terrenys del sistema viari. 
Totes les conduccions de les instal·lacions esmentades es faran soterrades. 
 
6. No s’admet la ubicació, dintre d’aquest sistema, de subcentrals de recepció ni estacions 
transformadores d’electricitat, estacions reguladores de gas, unitats de bombeig d’aigua ni 
depuradores d’aigües residuals ni similars. 
 
Espais lliures (clau EL) 
 
1. Compren els sòls de titularitat pública ordenats com espais lliures o zones verdes amb 

arbrat o jardineria, que poden admetre usos complementaris de la via pública i esportius, 
segons la definició establerta per al tipus 2 a l’article 163 del PGO de Parets del Vallès. 
Aquests espais s’identifiquen en el plànol O1-Zonificació. 

 
2. Seran d’aplicació, pel sistema d’espais lliures, les condicions i els usos establerts als articles 

166, 167, 168 i 169 del PGO de Parets del Vallés per al tipus 2. 
 
3. Aquests Pla Parcial delimita dos zones qualificades amb la doble clau EL/PS, situades al 

sud-oest del sector, tal com s’identifica en el plànol O1-Zonificació. La seva destinació és 
la de complir amb una doble funció, on resta definit el mínim de zona verda que cal 
destinar dins d’aquesta doble clau, i que és de 19.971m². 

 
Equipaments comunitaris (clau EC) 
 
1. Compren els sòls de titularitat pública destinats a equipaments i dotacions de caràcter 

públic. Correspon a un sòl de forma trapezoïdal, situat al sud-est del sector, que  
s’identifica en el plànol O1-Zonificació. 

 
2. Els usos admesos són: administratiu, educatiu, sanitari i assistencial, esportiu, cultural, 

recreatiu i abastament. 
 
3. Els paràmetres urbanístics aplicables a la clau EC són: 

- Edificabilitat neta:   1,80m²st/m²s  
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- Ocupació neta:   40% 
- Nombre màxim de plantes:  Pb+ 6 
- Alçada reguladora màxima:  30m 
 

4. Els usos i els paràmetres urbanístics definits en la present Normativa, es poden modificar 
mitjançant la redacció d’un Pla Especial. 

 
Espais lliures equipats (clau ELEC) 
 
1. Compren els sòls de titularitat pública ordenats com espais lliures o zones verdes amb 

arbrat o jardineria, que poden admetre usos complementaris de la via pública i un ús 
d’equipament de baixa intensitat. Aquests espais s’identifiquen en el plànol O1-
Zonificació en una gran peça de forma bàsicament rectangular situada al nord-est del 
sector. 

 
2. Els sòls destinats a ús d’equipament no superaran el 79% del sòl total qualificat amb la 

clau ELEC, i els seran d’aplicació les determinacions que segueixen: 
- Usos admesos:    educatiu, esportiu, cultural i serveis 

municipals d’obra. 
- Edificabilitat neta:   0,05m²st/m²s 
- Ocupació neta:   20% 
- Nombre màxim de plantes:  Pb 
- Alçada reguladora màxima:  5m 

 
Per tot el que no estigui determinat a les presents Normes i, amb caràcter general, seran 
d’aplicació les determinacions del PGO de Parets del Vallès. 
 
3. Seran d’aplicació, pels sòls qualificats de ELEC destinats a espais lliures, les condicions i els 

usos establerts als articles 166, 167, 168 i 169 del PGO de Parets del Vallès per al tipus 2. 
 
Protecció de sistemes (PS) 
 
1. Compren els sòls de titularitat pública amb funció de reserva de sòl per a la protecció, 

implantació o servituds imposades per la legislació vigent en matèria de carreteres. 
Aquests espais s’identifiquen en el plànol O1-Zonificació.  

2. Els sòls qualificats de protecció de sistemes, no podran ésser edificats, i hauran de 
mantenir el seu aspecte natural. 

3. Per l’existència de normativa sectorial, hauran d’atenir-se a allò que en ella es disposa. 
 
Serveis tècnics (ST) 
 
1. Seran d’aplicació, pels sòls qualificats de ST, les determinacions de caràcter general 

establertes pel PGO de Parets del Vallès. 
2. Compren els sòls de titularitat pública destinats a acollir les instal·lacions que determini el 

projecte d’urbanització. 
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Article 18. Urbanització  
 
1. D’acord amb l’article 114 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’Urbanisme, les despeses d’urbanització aplicables als sòls qualificats 
d’espai lliure (EL i  ELEC) i de sistema viari (SV) correran a càrrec de les persones propietàries 
del Polígon d’actuació urbanística de l’àrea UP-5. 
 
2. Les càrregues externes es repercutiran entre els diversos sectors industrials, segons les 
determinacions del Pla Especial d’Infrastructures dels sectors industrials de llevant (UP5 – UP6 i 
UP9) que es tramita en paral·lel. A aquests efectes, el Sector UP5 tindrà com a càrrega 
externa l’execució de la remodelació de l’enllaç d’accés al circuït des de la C35 i el vial de 
connexió d’aquest enllaç amb el sector. 
 
3. S’estableixen les següents consideracions al projecte d’urbanització: 
− La remodelació de l’enllaç existent a la carretera C-35, s’haurà d’ajustar a allò que 

estableix la instrucció de traçat de carreteres 3.1-IC i la instrucció de disseny i projecte de 
rotondes de la Generalitat de Catalunya. La rotonda haurà de tenir un diàmetre mínim 
de 40 metres i el centre s’haurà de situar a una separació  mínima de l’eix de la carretera 
C-35 actual de 60 metres, i de manera que es disposi de la visibilitat requerida en tot el 
recorregut i entroncaments. 

− El projecte d’urbanització haurà d’incloure l’obligació per part del promotor, del 
compliment de la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat per a 
la protecció del medi nocturn. Si es produís enlluernament sobre la via, el promotor haurà 
d’executar al seu càrrec, les mesures de protecció pertinents. 

− La xarxa de drenatge dels sectors serà totalment independent de la xarxa de carreteres 
inclosa la de pluvials. No s’admetrà el pas de cap servei a través de les franges amb 
qualificació PS. 

− El projecte d’urbanització haurà d’obtenir l’informe favorable vinculant de la Direcció 
General de Carreteres 

 
 
CAPÍTOL 3. REGULACIÓ DE LES ZONES. 
 
Article 19. Identificació i localització 
 
Clau ZI-C1. Zona industrial d’implantació unitària, definida per aquestes Normes, que 
s’identifica en el plànol O1-Zonificació i respon als requeriments específics per la instal·lació 
d’una indústria mitja/gran a l’oest del sector. 
 
Clau ZI-C2 (i subclau ZI-C2*). Zona industrial aïllada, definida per aquestes Normes, que 
s’identifica en el plànol O1-Zonificació i correspon a les noves activitats d’indústria mitjana en 
naus independents sobre volums aïllats, situades amb relació al nou eix nord-sud de 
connexió amb la C-17 i al vial superior, paral·lel a aquest. 
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Clau ZI-C3. Zona industrial d’alineació a vial d’ús mixte, definida per aquestes Normes, que 
s’identifica en el plànol O1-Zonificació i correspon als sòls situats al nord-est del sector que 
donen front a la interpolar, amb un marcat caràcter d’aparador i tenen un segon front al 
vial interior que va a buscar la connexió nord amb la C-35, amb un caràcter menys públic, 
destinat a activitats productives i logístiques. 
 
Clau ZI-Ce. Zona d’ordenació existent, definida per aquestes Normes, que s’identifica en el 
plànol O1-Zonificació i correspon a la pastilla situada a l’extrem nord-oest del sector. El pla 
permet el manteniment de l’edificació i l’ús existent i defineix les condicions d’edificació i 
usos en cas de substitució. 
 
Article 20. Definició i objectius  
 
Clau ZI-C1 
 
L’àrea en sòl urbanitzable qualificada de zona d’indústria d’implantació unitària, respon a 
part de la regulació dels extrems urbanístics del sector de l’àrea del UP-5, objecte d’aquest 
Pla parcial d’Ordenació. 
 
El tipus d’edificació en aquesta zona requereix d’una ordenació específica, en forma 
d’edificació única amb una alta ocupació o d’un conjunt semi-tancat de naus al voltant 
d’un únic accés rodat.  
 
Els trets més notoris de l’ordenació són: 
 
− Determinació d’un gàlib màxim d’edificació. 
− Determinació dels paràmetres urbanístics bàsics de la parcel.la: edificabilitat i ocupació. 
− Determinació dels paràmetres edificatoris: alçada màxima i definició de plataformes de 

planta baixa, entre d’altres. 
 
Claus ZI-C2 
 
Les àrees en sòl urbanitzable qualificades de zona d’ordenació aïllada i d’ordenació aïllada 
d’ús mixte, responen a part de la regulació dels extrems urbanístics del sector de l’àrea del 
UP-5, objecte d’aquest Pla parcial d’Ordenació. 
 
El tipus d’edificació en aquestes subzones requereix tipologies edificatòries en edificació 
sobre volum aïllat, definides en l’ordenació, donant front a les vies principals.  
 
Els trets més notoris de l’ordenació són: 
 
− Determinació d’un gàlib màxim d’edificació.  
− Determinació dels paràmetres urbanístics bàsics de la parcel.la: edificabilitat, ocupació i 

parcel·la mínima. 
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− Determinació dels paràmetres edificatoris: alçada màxima, definició de plataformes de 
planta baixa. 

 
Clau ZI-C3 
 
L’àrea en sòl urbanitzable qualificada de zona d’ordenació d’alineació a vial d’ús mixte, 
respon a part de la regulació dels extrems urbanístics del sector de l’àrea del UP-5, objecte 
d’aquest Pla parcial d’Ordenació. 
 
El tipus d’edificació en aquesta zona requereix tipologies híbrides de naus amb una forta 
presència al nou vial paral.lel a la interpolar i, per la banda del carrer 1, una ordenació que 
s’adapti al salt topogràfic respecte el vial superior i a la rasant del vial 1. 
 
Els trets més notoris de l’ordenació són: 
 
− Determinació d’un gàlib màxim d’edificació.  
− Determinació dels paràmetres urbanístics bàsics de la parcel.la: edificabilitat, ocupació i 

parcel·la mínima. 
− Determinació dels paràmetres edificatoris: alçada màxima i plataformes de planta baixa. 
 
Clau ZI-Ce 
 
L’àrea en sòl urbanitzable qualificada de zona d’ordenació industrial existent, respon a part 
de la regulació dels extrems urbanístics del sector de l’àrea del UP-5, objecte d’aquest Pla 
parcial d’Ordenació. 
 
El tipus d’edificació en aquesta zona es la de manteniment del volum existent i, per al cas de 
substitució, el de volum aïllat que respecti l’afectació viària de la C-17. 
 
Per al cas de substitució de l’ordenació, els trets més notoris són: 
 
− Determinació d’un gàlib màxim d’edificació.  
− Determinació dels paràmetres urbanístics bàsics de la parcel.la: edificabilitat, ocupació i 

parcel·la mínima. 
− Determinació dels paràmetres edificatoris: alçada màxima i plataformes de planta baixa. 
 
Article 21. Condicions d’ordenació i d’edificació 
 
1. S’estableixen com a normatius els paràmetres d’ocupació i edificabilitat que es 

determinen al quadre que segueix: 
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sòl privat ocupació edificabilitat
m² m² % m² m²st/m²s

20.000 10.287 51% 20.635 1,03
ZI-C1.1 10.000 5.160 10.320
ZI-C1.2 10.000 5.127 10.255

ZI-C2 12.110 8.477 70% 12.110 1,00
22.118 15.483 70% 22.118 1,00

ZI-C2*1 11.718 8.203 11.718
ZI-C2*2 10.400 7.280 10.400

36.000 18.000 50% 36.000 1,00
ZI-C3.1 6.000 3.000 6.000
ZI-C3.2 6.000 3.000 6.000
ZI-C3.3 6.000 3.000 6.000
ZI-C3.4 6.000 3.000 6.000
ZI-C3.5 6.000 3.000 6.000
ZI-C3.6 6.000 3.000 6.000

ZI-Ce 7.737 3.718 48% 6.593 0,85

total 97.965 55.965 57% 97.456 0,99

ZI-C3

ZI-C1

ZI-C2*

 
 
2. S’estableix per a cada clau, les següents determinacions específiques: 
 
 
Clau ZI-C1 
 
1. La forma de l’edificació serà de configuració flexible, a través de la definició dels 
paràmetres específics que delimitaran el perímetre general i l’alçada reguladora màxima. 
 
2. La regulació de l’edificació restarà subjecta a les determinacions del PGO de Parets del 
Vallés, en tot el que no sigui objecte de regulació a les presents Normes. 
 
3. El sòl qualificat amb la clau ZI-C1 es desenvolupa mitjançant dues unitats edificatòries 
(UE16 i UE17) tal i com es determina al plànol O5-Unitats d’edificació. S’estableix l’accés des 
del carrer 2. 
 
4. Edificabilitat neta de parcel·la:     1,03 m²st/m²s 
 
5. Ocupació neta de parcel.la:    51% 

*veure condició 13 d’agrupació de parcel·la. 
 
6. Parcel.la mínima:      10.000 m² 
 
7. Separacions mínimes:   segons gàlib grafiat al plànol O2-

Ordenació. Planta i Annex1.2 
 
8. Nombre màxim de plantes:  Pb+1 

*des de plataforma de referència 
9. Alçada reguladora màxima:  15 m per al cos principal 
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*des de plataforma de referència  13 m per al cos secundari 
 
10. Ocupació sota rasant:      100% del gàlib màxim d’ocupació 
 
11. Usos admesos.   
 ús dominant:      Indústria agrupada 
 usos compatibles:    Oficines i serveis, comerç al detall/engròs 

usos complementaris:    Associatiu/cultural, esportiu, restauració 
 
12. Intensitat d’usos:     1establiment/parcel·la 
   
13. Agrupació de parcel·les. En cas d’agrupació de les  dues 

parcel·les possibles per tal d’emplaçar 
una gran indústria, l’ocupació màxima de 
la parcel·la resultant serà del 65%. 

 
14. En cas d’agrupació de les dues parcel·les amb la parcel·la existent (clau ZI-Ce) 
l’ocupació màxima de la parcel·la resultant serà del 65%, mentre que la resta de paràmetres 
seran la suma dels corresponents per a cada parcel·la. 
 
Clau ZI-C2 
 
1. La forma de l’edificació serà de naus de gra mitjà. La subclau ZI-C2* es defineix 
exclusivament per l’admissió també de naus de gra petit en les condicions establertes en la 
present normativa. La regulació de la forma de l’edificació es realitza a través de la definició 
dels paràmetres específics que delimitaran el gàlib, les alineacions màximes i l’alçada 
reguladora màxima. 
 
2. La regulació de l’edificació restarà subjecta a les determinacions del PGO de Parets del 
Vallés, en tot el que no sigui objecte de regulació a les presents Normes. 
 
3. Edificabilitat neta de parcel·la:     1,0 m²st/m²s 
   
4. Ocupació neta de parcel·la:    70% 
      
5. Parcel·la mínima:      5.000 m² 
 
6. Les naus de gra mitjà podran situar-se amb front a tots els carrers, respectant en tot cas les 
separacions mínimes establertes.  
 
Per a la ZI-C2*, les naus de gra petit només es podran situar amb front al carrer 4 i es defineix 
la façana mínima edificable en 14m. 
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7. Separacions mínimes:   Segons gàlib grafiat al plànol O2-
Ordenació. Planta i Annex 1.3, 1.4, 
1.5 i 1.6 
 

8. Nombre màxim de plantes:  Pb+1 (segons determinacions a  
*des de plataforma de referència  O2-Ordenació) 

9. Alçada reguladora màxima:  15 m des del carrer 2 
*des de plataforma de referència 10 m des del carrer 4 

  
10.Fondària edificable màxima:          40 m 

 
11. Ocupació sota rasant:      100% del gàlib màxim d’ocupació 
 
12. Usos admesos.   
 ús dominant:      Indústria agrupada 

usos compatibles: Oficines i serveis,  
Per al cas de naus de gra petit, a banda 
dels anteriors: magatzem, indústria 
artesanal i taller de restauració de 
vehicles. 

usos complementaris:    Associatiu/cultural, esportiu, restauració 
 
13. Intensitat d’usos: S’estableix com a criteri general el 

d’1establiment/1.400m²sòl (cap per sota 
dels 600m²st). 

 En cas d’implantació de naus de gra petit 
per a la sub-clau ZI-C2*:  
tants establiments d’usos compatibles 
com naus petites resultants de l’aplicació 
dels 14m de façana mínima edificable.  

 
14. Per les unitats de zona corresponents a les subclaus ZI-C2* es farà un aparcament 
mancomunat en superfície, en les condicions que es mostra al plànol O2-Ordenació i a 
l’Annex 1. Fitxes de condicions d’edificació, i que correrà a càrrec dels propietaris de les 
unitats. 
 
15. Les Unitats d’edificació UE12 i UE14 així com les UE13 i UE15 respectivament, s’agruparan 
als efectes del seu tractament compositiu i en conseqüència serà obligatori presentar un 
avant-pojecte unitari de definició volumètrica i tractament de façana a nivell de materials i 
composició de totes quatre Unitats d’edificació. 
 
Clau ZI-C3 
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1. La forma de l’edificació serà de naus compostes per dos tipologies per tal de donar 
resposta als diferents requeriments funcionals. Es defineixen els paràmetres específics que 
delimitaran el gàlib, les alineacions màximes i l’alçada reguladora màxima. 
 
2. La regulació de l’edificació restarà subjecta a les determinacions del PGO de Parets del 
Vallés, en tot el que no sigui objecte de regulació a les presents Normes. 
 
3. El sòl qualificat amb la clau Z1-C3 es desenvolupa mitjançant 9 unitats edificatòries (UE1, 
UE2, UE3, UE4, UE5, UE6, UE7, UE8 i UE9) tal i com es determina al plànol O5-Unitats 
d’edificació. 
 
4. Edificabilitat neta de parcel·la:     1,0 m²st/m²s 
   
5. Ocupació neta de parcel.la:    50% 
 
6. Cada unitat d’edificació (UE) es constituirà en parcel.la mínima. 
 
7. Separacions mínimes:   Segons gàlib grafiat al plànol O2-

Ordenació. Planta i Annex1.7, 1.8, 
1.9, 1.10, 1.11 i 1.12 

 
8. Nombre màxim de plantes:  Pb+1 

*des de plataforma de referència  
9. Alçada reguladora màxima:  10 m per al cos principal, amb 

*des de plataforma de referència coronament continu. 
        12 m per al cos secundari 
 
10. Fondària màxima edificable: 35m per al cos principal 
 
11. Ocupació sota rasant:      100% del gàlib màxim d’ocupació 
 
12. Usos admesos.  

ús dominant:  Indústria agrupada, comerç al 
detall/engròs, tallers reparació de 
vehicles 

 usos compatibles:    Oficines i serveis 
usos complementaris:    Associatiu/cultural, esportiu, restauració 

 
13. Intensitat d’usos: 1 establiment/1.400m²sòl (cap per sota 

dels 600m²st ni els 20m lineals de façana) 
 
14. Les Unitats d’edificació UE6, UE7, UE8 i UE9 s’agruparan als efectes del seu tractament 
compositiu i en conseqüència serà obligatori presentar un avant-pojecte unitari de definició 
volumètrica i tractament de façana a nivell de materials i composició de totes quatre Unitats 
d’edificació. 
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15. En el cas d’agrupació de parcel·la per a les UE6, UE7, UE8 i UE9, es podrà proposar un 
coronament continu per igualar en alçada el volum resultant, agafant la cota d’alçada 
superior de les ARM dels edificis.  
 
Clau ZI-Ce 
 
1. La forma de l’edificació serà de nau aïllada, a través de la definició dels paràmetres 
específics que delimitaran el gàlib, les alineacions màximes i l’alçada reguladora màxima. 
 
2. La regulació de l’edificació restarà subjecta a les determinacions del PGO de Parets del 
Vallés, en tot el que no sigui objecte de regulació a les presents Normes. 
 
3. Edificabilitat neta de parcel·la:     0,85 m²st/m²s 
   
4. Ocupació neta de parcel.la:    48% 
 
5. Parcel.la mínima:      La corresponent a la unitat zonal. 
 
6. Separacions mínimes:   Segons gàlib determinat 

gràficament al plànol O2-
Ordenació i Annex1.1 

 
7. Nombre màxim de plantes:  Pb+1 

*des de plataforma de referència   
8. Alçada reguladora màxima:    12 m amb coronament continu 

*des de plataforma de referència 
9. Ocupació sota rasant:      100% del gàlib màxim d’ocupació 
 
10. Edificació existent:  A tots els efectes, la condició de 

l’edificació existent és la de volum 
disconforme. 

 
11. Usos admesos.  

ús dominant:      Indústria agrupada, comerç al detall 
usos compatibles:    Oficines i serveis 
usos complementaris:    Associatiu/cultural, esportiu, restauració 

 
12. Intensitat d’usos:     1establiment/2.500m²st 
 
13. En cas d’agrupació amb les parcel·les de la clau ZI-C1 l’ocupació màxima de la 
parcel·la resultant serà del 65%, mentre que la resta de paràmetres seran la suma dels 
corresponents per a cada parcel·la. 
 
Article 22. Aparcament 
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1. En tot allò que no estigui expressament regulat en aquestes Normes, serà d’obligat 
compliment el que disposen les Normes Urbanístiques del PGO de Parets del Vallès i les seves 
Ordenances Municipals d’Ordenació. 
 
2. L’aparcament es podrà situar en superfície i/o en plantes soterrani. 
 
3. Els projectes d’edificació hauran de preveure dins de la parcel·la edificable, el número 
suficient de places d’aparcament per donar resposta als requeriments quantitatius vinculats 
a l’ús, expressats a les Ordenances Municipals d’Ordenació de Parets del Vallés. 
 
 
CAPÍTOL 4. REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 
 
Article 23. Unitats d’edificació 
 
1. Les unitats d’edificació (UE) són aquelles entitats edificables, més o menys complexes, 

que precisen d’un projecte únic tant de la part edificada, com de l’ordenació del seu 
espai privat, per tal de poder executar-se. 
 

2. Quan es determini normativament l’agrupació als efectes del seu tractament compositiu 
unitari de varies Unitats d’edificació, la condició de projecte únic serà complementada 
per l’obligatorietat de presentar un avant-projecte unitari de definició volumètria i 
tractament de façana a nivell de materials i composició del conjunt d’Unitats 
d’edificació. 
 

3. Les unitats d’edificació resten determinades al plànol normatiu O5-Unitats d’edificació. 
 
Article 24. Composició 
 
1. Dimensió màxima:  
− Per al cas de les naus no ultrapassarà els 115 m (amb excepció del cas d’agrupació de 

parcel·les de la clau ZI-C1 per a l’emplaçament d’una gran indústria). 
 
2. Cossos sortints:  
− En tot allò que no estigui expressament regulat en aquestes Normes, serà d’obligat 

compliment el que disposen les Normes Urbanístiques del PGO de Parets del Vallès. 
− S’admeten, amb un vol màxim de 2m, en tots els fronts determinats com a tals al plànol 

O2-Ordenació i a l’Annex 1.  
 
4. Cobertes: en les edificacions sobre sòl privat, no s’admetran cobertes amb una pendent 

mitja de cada vessant superior al 10%. 
 
5. Elements de coberta:  
− Tots els elements que es situïn per sobre de la coberta de les edificacions, s’hauran 

d’integrar dins del volum de l’edificació i, cas de no ser elements de senyalització o 
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propaganda, hauran de quedar  perfectament ocults de les visuals per mitjà de 
tancaments de la mateixa qualitat que els emprats en la resta de les façanes de l’edifici. 

− Les determinacions normatives referents als volums dels elements tècnics situats a les 
cobertes dels edificis, són les recollides a l’article 52 de les normes urbanístiques del PGO 
de Parets del Vallés. Es tindrà especial cura de les condicions estètiques d’aquests 
elements. 

 
Article 25. Materials 
 
1. Elements estructurals: 
− No es posa cap tipus de limitació al material a utilitzar. 
− Es permet la seva presència a façana, sempre que no es contradigui amb la resta de 

determinacions d’aquest apartat. 
 
2. Revestiments: 
− S’admet la utilització de prefabricats de formigó, prèvia aprovació expressa dels Serveis 

Tècnics Municipals, sobre mostra dels revestiments a executar. 
− No s’admet l’obra de fàbrica de blocs de formigó, en cap tipus de les seves modalitats. 
− No s’admeten els acabats a base de morters arrebossats, morters de ciment pòrtland, 

calç o mixtos. 
− No s’admeten els estucats. 
 
3. Tancaments: 
− Els tancaments d’acer  s’admeten en les modalitats d’acer inoxidable i galvanitzat 

d’acabat lacat. 
− Els tancaments d’alumini només s’admeten en les modalitats d’oxicalats o anoditzats. 
− Els tancaments de vidre per locals habitats, només s’admeten en la modalitat de doble 

vidre amb cambra. 
 
 
CAPÍTOL 5. REGULACIÓ DELS ESPAIS LLIURES DE DOMINI PRIVAT 
 
Article 26. Determinacions de caràcter general 
 
1. En tot allò que no estigui expressament regulat en aquestes Normes, serà d’obligat 
compliment el que disposen les Normes Urbanístiques del PGO de Parets del Vallès. 
 
2. Es consideren espais lliures de domini privat, les parts de les parcel·les no ocupades per les 
edificacions principals. Aquests espais es podran destinar a jardins, àrees d’aparcament en 
superfície, accés a les edificacions (peatonal i rodat), zones esportives a l’aire lliure, elements 
d’instal·lacions (centrals de reg, estacions transformadores, centrals d’alarma...), 
instal·lacions de neteja i salubritat (contenidors d’escombraries...), senyalització i moblament 
exterior. 
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3. Els projectes distingiran clarament el sistema d’accessos per vianants del sistema 
d’accessos per vehicles i de carrega i descàrrega, reduint al màxim les interferències entre 
els tres tipus de circulació. 
 
Article 27. Tanques i tractament de límits 
 
1. En tot el referent a les tanques i el tractament de límits del Sector UP-5, tindrà caràcter 
normatiu el document Annex 2 que acompanya aquest Pla Parcial. 
 
2. En tot allò que no estigui expressament regulat en aquestes Normes, ni a l’Annex 2, serà 
d’obligat compliment el que disposen les Normes Urbanístiques del PGO de Parets del Vallès. 
 
3. L’Annex 2. Tanques i tractament de límits, defineix un model de tanca tipus que serà 
d’aplicació amb caràcter general. La posició de la tanca tipus en relació amb la plataforma 
de referència és: 
− En els punts on la plataforma es situa per sobre de la rasant del vial adjacent, l’alçada de 

la tanca tipus computa a partir de la cota de la plataforma. 
− En els punts on la plataforma es situa per sota de la rasant del vial adjacent, l’alçada de 

la tanca tipus computa en el punt de la rasant del carrer més proper a la cota de la 
plataforma. 

 
4. L’Annex 2. Tanques i tractament de límits, estableix dos variants de la tanca tipus en funció 
dels condicionants topogràfics i les necessitats d’accessibilitat: 
− La variant 1, on s’admet un mur de tanca de 0,60m de mínim fins a 1’50m, seguit d’un 

talús 2:1 en una alçada màxima de 0,75m. 
− La variant 2, pel tractament dels límits entre les plataformes de les unitats edificatòries,  on 

s’admet un mur de tanca fins a 3,00m (en el punt més desfavorable entre parcel·les 
contigües). Si l’alçada necessària és superior a 3,00m es podrà realitzar un talús 2:1 amb 
una alçada màxima de 0,75m. 
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C. GESTIÓ 
 
El sistema d’actuació previst per a la gestió del polígon d’actuació urbanística delimitat, 
d’acord amb el que estableix l’article 115 de la Llei d’urbanisme, és el de reparcel·lació 
modalitat de cooperació mitjançant la concessió de la gestió urbanística integrada, regulat 
per l’article 133 i següents de la mateixa Llei. 
 
 
D. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER 
 
Les càrregues econòmiques corresponents a aquest sector es desglossen en càrregues 
internes, les que pertanyen pròpiament al sector i que tenen a veure amb actuacions 
ubicades dins els límits de l’àmbit, i en càrregues externes, les que s’associen al sector 
perquè són necessàries per al seu desenvolupament però que tenen lloc fora de l’àmbit. 
Totes les xifres expressades tenen exclòs l’IVA. 
 
CÀRREGUES INTERNES 
 
Les despeses a càrrec de les persones propietàries del Polígon d’actuació urbanística de 
l’àrea UP-5 comprenen els conceptes següents: 
 
1. Obres d’urbanització, on s’inclouen les connexions a infraestructures de serveis exteriors. 
 
El cost de les obres d’urbanització en el sector del Polígon d’actuació urbanística de l’àrea 
UP-5 es refereix: 
 
− Al conjunt dels vials, bàsicament de nova creació 
− A la urbanització dels nous espais lliures previstos en l’ordenació i integrats en el nou teixit 

urbà. 
 
A aquests efectes, es pren el valor de les previsions de les despeses calculades pel 
concessionari en la seva proposta econòmica, de 4.968.405€. 
 
2. Costos d’enderrocs d’edificacions de les antigues instal·lacions i indemnitzacions. 
 
El valor del concepte d’enderrocs de l’edificació existent i indemnitzacions, que inclou les 
instal·lacions en desús existents dins l’àmbit del polígon, s’ha calculat entorn als 450.000€. 
 
3. Cost de redacció del projecte d’urbanització i dels instruments de gestió urbanística, 

incloses les despeses de formalització i d’inscripció en els registres públics corresponents 
dels acords i operacions jurídiques derivats dels instruments de gestió urbanística. 

 
Els costos corresponents als projectes i la gestió urbanística (treballs de topografia, redacció 
de projectes, taxes i despeses generals) són els facilitats per l’entitat concessionària de la 
gestió urbanística del sector i es valoren en 642.512€. Aquesta quantitat es desglossa en dues 
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parts, la corresponent al plans, projectes i direcció d’obres amb un valor de 443.776€, i la de 
gestió urbanística valorada en 198.736€. 
 
4. Finançament del transport públic establert per l’Estudi de mobilitat. 
 
Aquest cost, en compliment de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat i del Decret 
344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada, i segons determinacions de l’Estudi de mobilitat que s’adjunta com a Annex al Pla 
parcial, cal preveure una assignació monetària del sector de 334.067€. 
 
Així les despeses totals quantificables fins al moment, es situen a l’entorn de 6.394.984€. 
 
CÀRREGUES EXTERNES 
 
Les càrregues externes que han de ser assumides per les persones propietàries del Polígon 
d’actuació urbanística de l’àrea UP-5 comprenen els conceptes següents: 
 
1. Fecsa - Endesa 
 
El cost aproximat per donar servei al nou sector industrial, ha estat facilitat per l’Ajuntament 
de Parets del Vallés, en base a les converses mantingudes amb l’empresa subministradora, i 
és de 1.506.162€. 
 
2. Subministrament aigua potable 
 
El cost aproximat per donar servei al nou sector industrial, és de 332.166€. Aquest valor es 
desglossa en el preu del nou dipòsit d’Aigües Ter-Llobregat, 236.831,46€, i el cost de les noves 
canalitzacions, 95.334,81€. 
 
3. Infraestructura viària 
 
El cost aproximat de les obres previstes, que repercuteixen al Sector UP-5 i a la UA26 segons 
previsió del PEI que es tramita en paral.lel, és de 1.310.970€. Aquest valor es desglossa segons 
l’execució parcial de la nova rotonda, de 1.091.000€, i la connexió amb la C-17 des del nord 
del sector, 219.970€. 
Segons el càlcul dels aprofitaments ponderats dels diversos sectors, al Sector UP-5 li 
correspon assumir el 84,3% del valor total de la infraestructura viària externa, la qual cosa 
suposa una càrrega de 1.105.148€. 
 
4. ACA - Consorci Besòs 
 
El valor aproximat imputable al Sector UP-5, és de 800.000€, que es desglossa en 300.000€, de 
la construcció del dipòsit de decantació i 500.000€ del cànon d’abocament del Consorci. 
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Així les despeses totals externes quantificables fins al moment, es situen a l’entorn de 
3.743.476€. 
 
REPERCUSSIÓ DE COSTOS 
 
La justificació de la viabilitat econòmica de l’actuació es constata per les repercussions que 
suposaran les despeses a càrrec de la propietat per l’execució del planejament en relació a 
l’aprofitament que aquest atorga. Els valors que en resulten es relacionen en el quadre 
següent: 
 

TOTAL CÀRREGUES 10.138.461 €

CÀRREGUES INTERNES 6.394.984 €

Obres d'urbanització 4.968.405 €

Enderrocs i indemnitzacions 450.000 €

Gestió i projectes de les obres 642.512 €
Plans, projectes i direccions d'obra 443.776 €
Gestió urbanística 198.736 €

Finançament transport públic 334.067 €

CÀRREGUES EXTERNES 3.743.476 €

Fecsa - Endesa 1.506.162 €

Aigua potable 332.166 €
Dipòs it ATLL 236.831 €
Canalització 95.335 €

Infrastructura viària 1.105.148 €
Execució parcial + rotonda 919.713 €
Accés C-17 185.435 €

ACA - Consorci Besós 800.000 €
Dipòs it decantació 300.000 €
Cànon abocament 500.000 €

REPERCUSSIONS
Superfície de sòl brut 187.415 m²s
Superfície de sòl privat 98.170 m²s
Superfície de sostre edificable 97.456 m²st

Repercussió sobre sòl brut 54 €/m²s

Repercussió sobre sòl privat 103 €/m²s

Repercussió sobre sostre edificable 104 €/m²st

UP-5 Parets del Vallès

 
 
Informe de sostenibilitat econòmica 
 
El sostre industrial total edificable en aquest sector és de 97.456m2, els espais lliures suposen 
26.651m² i la vialitat és de 34.345 m2. 
 
Els beneficis que el desenvolupament del sector ha de repercutir al municipi, provenen de:   

- l’impost sobre construccions, que és del 3,750%,  
- l’impost de béns immobles. El valor cadastral d’aquests sòls, segons la Ponència 
cadastral, serà de 220€/m2 i el coeficient a aplicar és de 0,822. 
- l’impost d’activitats econòmiques, que no es pot determinar a hores d’ara. 
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Tenint en compte que el cost de manteniment de la vialitat i espais lliures a parets del Vallès 
té un ratio anual de 7,75 €/m2 i de 4,38 €/m2 respectivament, es conclou que la proposta és 
sostenible pels ingressos anuals obtinguts. 
 
 
E. PLA D’ETAPES 
 
Es determina una única etapa pel desenvolupament del Pla Parcial: s’estableix un termini 
d’un any, a partir de l’aprovació definitiva d’aquest Pla Parcial, per a l’aprovació del 
Projecte d’urbanització i el de Reparcel.lació i, a partir d’aquest moment, un termini de 4 
anys per a la sol·licitud de les llicències d’edificació. 
 
 
F. JUSTIFICACIÓ MEDIAMBIENTAL 
 
El desenvolupament urbanístic que projecta el present Pla Parcial, no modifica les 
condicions mediambientals que es desprenen de l’aplicació del planejament vigent, a més 
de seguir les pautes de sostenibilitat que propugnen els articles 3 i 9 de la Llei d’urbanisme. 
 
En el disseny de les naus s’aplicarà, en la mida del possible, els requeriments de sostenibilitat 
de les legislacions recents. Les solucions han d’anar encaminades a la disminució de les 
demandes energètiques, l’estalvi d’aigua, el control d’emissions i de residus, etc. 
 
Tot i aixó, i d’acord amb les determinacions de l’article 66 de la Llei d’urbanisme, el present 
Pla Parcial incorpora com a annex, l’informe mediambiental elaborat per l’enginyera 
agrícola Marta Gómez Pons, de l’empresa ADEDMA. 
 
 
G. MOBILITAT SOSTENIBLE 
 
L’article 66.1.h) de la Llei d’urbanisme estableix que els plans hauran de contemplar la 
justificació sobre el compliment del planejament urbanístic general sobre mobilitat 
sostenible. En aquest sentit, el Pla Parcial incorpora l’Estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada del Pla Parcial UP-5, de Parets del Vallès, amb el contingut que determina el 
decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada, elaborat per l’enginyer Joan Segura de l’empresa TECH. 
 
A Barcelona, setembre 2010. 
El promotor L’equip redactor 

  
 



PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ SECTOR UP-5 CIRCUIT. 
TEXT REFÓS PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA. 
PARETS DEL VALLÈS setembre 2010 
 

 48



PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ SECTOR UP-5 CIRCUIT. 
TEXT REFÓS PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA. 
PARETS DEL VALLÈS setembre 2010 
 

 49

H.  PLÀNOLS 



PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ SECTOR UP-5 CIRCUIT. 
TEXT REFÓS PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA. 
PARETS DEL VALLÈS setembre 2010 
 

 50



PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ SECTOR UP-5 CIRCUIT. 
TEXT REFÓS PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA. 
PARETS DEL VALLÈS setembre 2010 
 

 51

ANNEX 1: FITXES DE CONDICIONS D’EDIFICACIÓ PER ILLES. 
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ANNEX 2: TANQUES I TRACTAMENT DE LÍMITS 
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ANNEX 3: CÀLCUL CABALS AIGÜES PLUVIALS I RESIDUALS. 
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càlculs hidraulics pluvials T10

SECTOR "CIRCUIT"
CÀLCUL DE LA XARXA DE SANEJAMENT.

Tipus de clavegueram: aigües pluvials
Material del col.lector: Formigó en bon estat

CARACTERÍSTIQUES DEL TRAM AIGÜES PLUVIALS EN CARRER Q Pluja AIGUES PLUVIALS EN PARCEL.LA Q Pluja Q TOTAL QMAX Coeficient
TRAM NOTACIÓ LONGITUD PENDENT ØTUB N Qmax SUPERFÍCIE C I (24h, T) Tc I1/Id I (Tc) Tram Anterior I Anterior II Anterior III Total SUPERFÍCIE C I (24h, T) Tc I1/Id I (Tc) Tram Anterior I Anterior II Anterior III Total

ABANS P15 6.600,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,306 m³/s 0,306m³/s 0,00 m² 0,7 107 0,1 11 163,76 0,000 m³/s 0,000m³/s
P15-P14 PROJ 50,00 ml. 1,20% 54 cm. 0,011 0,6083 m³/s 1.000,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,046 m³/s 0,306 m³/s 0,353m³/s 6.650,00 m² 0,7 107 0,1 11 163,76 0,254 m³/s 0,000 m³/s 0,254m³/s 0,6067 m³/s 0,6083 m³/s 1,00
P14-P13 PROJ 50,00 ml. 6,00% 54 cm. 0,011 1,3601 m³/s 1.000,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,046 m³/s 0,353 m³/s 0,399m³/s 0,00 m² 0,7 107 0,1 11 163,76 0,000 m³/s 0,254 m³/s 0,254m³/s 0,6531 m³/s 1,3601 m³/s 2,08
P13-P12 PROJ 50,00 ml. 6,00% 54 cm. 0,011 1,3601 m³/s 1.000,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,046 m³/s 0,399 m³/s 0,445m³/s 6.500,00 m² 0,7 107 0,1 11 163,76 0,248 m³/s 0,254 m³/s 0,502m³/s 0,9479 m³/s 1,3601 m³/s 1,43
P12-P11 PROJ 60,00 ml. 6,00% 54 cm. 0,011 1,3601 m³/s 1.200,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,056 m³/s 0,445 m³/s 0,501m³/s 8.000,00 m² 0,7 107 0,1 11 163,76 0,306 m³/s 0,502 m³/s 0,808m³/s 1,3092 m³/s 1,3601 m³/s 1,04
P11-P10 PROJ 55,00 ml. 6,00% 62 cm. 0,011 1,9642 m³/s 1.100,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,051 m³/s 0,501 m³/s 0,552m³/s 13.500,00 m² 0,3 107 0,1 11 163,76 0,221 m³/s 0,808 m³/s 1,029m³/s 1,5813 m³/s 1,9642 m³/s 1,24
ABANS P44 600,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,028 m³/s 0,028m³/s 0,00 m² 0,7 107 0,1 11 163,76 0,000 m³/s 0,000m³/s
P44-P43 PROJ 35,00 ml. 0,60% 33 cm. 0,011 0,1161 m³/s 500,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,023 m³/s 0,028 m³/s 0,051m³/s 0,00 m² 0,7 107 0,1 11 163,76 0,000 m³/s 0,000 m³/s 0,000m³/s 0,0510 m³/s 0,1161 m³/s 2,27
P43-P42 PROJ 50,00 ml. 0,60% 42 cm. 0,011 0,2204 m³/s 1.000,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,046 m³/s 0,051 m³/s 0,097m³/s 0,00 m² 0,7 107 0,1 11 163,76 0,000 m³/s 0,000 m³/s 0,000m³/s 0,0974 m³/s 0,2204 m³/s 2,26
P42-P10 PROJ 50,00 ml. 7,00% 54 cm. 0,011 1,4691 m³/s 1.000,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,046 m³/s 0,501 m³/s 0,547m³/s 4.425,00 m² 0,5 107 0,1 11 163,76 0,121 m³/s 0,808 m³/s 0,929m³/s 1,4764 m³/s 1,4691 m³/s 1,00
P10-P9 PROJ 48,00 ml. 7,00% 71 cm. 0,011 3,0425 m³/s 3.350,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,155 m³/s 0,552 m³/s 0,547 m³/s 1,255m³/s 0,00 m² 0,7 107 0,1 11 163,76 0,000 m³/s 1,029 m³/s 0,929 m³/s 1,958m³/s 3,2131 m³/s 3,0425 m³/s 0,95
P9-P8 PROJ 42,00 ml. 7,00% 71 cm. 0,011 3,0425 m³/s 840,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,039 m³/s 1,255 m³/s 1,294m³/s 3.000,00 m² 0,3 107 0,1 11 163,76 0,049 m³/s 1,958 m³/s 2,007m³/s 3,3012 m³/s 3,0425 m³/s 0,92
ABANS P31 3.800,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,176 m³/s 0,176m³/s 0,00 m² 0,7 107 0,1 11 163,76 0,000 m³/s 0,000m³/s
P31-P28 PROJ 150,00 ml. 4,80% 33 cm. 0,011 0,3283 m³/s 2.250,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,104 m³/s 0,176 m³/s 0,281m³/s 0,00 m² 0,7 107 0,1 11 163,76 0,000 m³/s 0,000 m³/s 0,000m³/s 0,2807 m³/s 0,3283 m³/s 1,17
P28-P25 PROJ 150,00 ml. 4,80% 42 cm. 0,011 0,6234 m³/s 2.250,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,104 m³/s 0,281 m³/s 0,385m³/s 0,00 m² 0,7 107 0,1 11 163,76 0,000 m³/s 0,000 m³/s 0,000m³/s 0,3851 m³/s 0,6234 m³/s 1,62
P25-P22 PROJ 150,00 ml. 4,80% 54 cm. 0,011 1,2165 m³/s 2.250,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,104 m³/s 0,385 m³/s 0,489m³/s 10.000,00 m² 0,7 107 0,1 11 163,76 0,382 m³/s 0,000 m³/s 0,382m³/s 0,8716 m³/s 1,2165 m³/s 1,40
P22-P19 PROJ 110,00 ml. 1,70% 62 cm. 0,011 1,0455 m³/s 1.650,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,077 m³/s 0,489 m³/s 0,566m³/s 5.000,00 m² 0,3 107 0,1 11 163,76 0,082 m³/s 0,382 m³/s 0,464m³/s 1,0300 m³/s 1,0455 m³/s 1,02
P19-P17 PROJ 70,00 ml. 2,80% 62 cm. 0,011 1,3418 m³/s 1.400,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,065 m³/s 0,566 m³/s 0,631m³/s 5.850,00 m² 0,7 107 0,1 11 163,76 0,224 m³/s 0,464 m³/s 0,687m³/s 1,3185 m³/s 1,3418 m³/s 1,02
P17-P8 PROJ 100,00 ml. 2,80% 71 cm. 0,011 1,9243 m³/s 2.000,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,093 m³/s 0,631 m³/s 0,724m³/s 10.250,00 m² 0,7 107 0,1 11 163,76 0,392 m³/s 0,687 m³/s 1,079m³/s 1,8029 m³/s 1,9243 m³/s 1,07
ABANS P41 325,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,015 m³/s 0,015m³/s 0,00 m² 0,7 107 0,1 11 163,76 0,000 m³/s 0,000m³/s
P41-P39 PROJ 100,00 ml. 6,60% 33 cm. 0,011 0,3849 m³/s 1.300,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,060 m³/s 0,015 m³/s 0,075m³/s 0,00 m² 0,5 107 0,1 11 163,76 0,000 m³/s 0,000 m³/s 0,000m³/s 0,0754 m³/s 0,3849 m³/s 5,11
P39-P37 PROJ 100,00 ml. 6,60% 33 cm. 0,011 0,3849 m³/s 1.300,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,060 m³/s 0,075 m³/s 0,136m³/s 0,00 m² 0,7 107 0,1 11 163,76 0,000 m³/s 0,000 m³/s 0,000m³/s 0,1357 m³/s 0,3849 m³/s 2,84
P37-P36 PROJ 12,00 ml. 0,50% 62 cm. 0,011 0,5670 m³/s 400,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,019 m³/s 0,136 m³/s 0,154m³/s 7.300,00 m² 0,7 107 0,1 11 163,76 0,279 m³/s 0,000 m³/s 0,279m³/s 0,4332 m³/s 0,5670 m³/s 1,31
P36-P34 PROJ 95,00 ml. 0,50% 62 cm. 0,011 0,5670 m³/s 2.375,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,110 m³/s 0,154 m³/s 0,264m³/s 0,00 m² 0,7 107 0,1 11 163,76 0,000 m³/s 0,279 m³/s 0,279m³/s 0,5434 m³/s 0,5670 m³/s 1,04
P34-P32 PROJ 100,00 ml. 0,50% 82 cm. 0,011 1,1928 m³/s 2.500,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,116 m³/s 0,264 m³/s 0,380m³/s 7.000,00 m² 0,7 107 0,1 11 163,76 0,267 m³/s 0,279 m³/s 0,546m³/s 0,9269 m³/s 1,1928 m³/s 1,29
P32-P8 PROJ 40,00 ml. 0,50% 110 cm. 0,011 2,6057 m³/s 1.000,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,046 m³/s 0,380 m³/s 0,427m³/s 38.500,00 m² 0,7 107 0,1 11 163,76 1,471 m³/s 0,546 m³/s 2,017m³/s 2,4443 m³/s 2,6057 m³/s 1,07
P8-P6 PROJ 100,00 ml. 7,00% 110 cm. 0,011 9,7497 m³/s 1.750,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,081 m³/s 0,427 m³/s 1,294 m³/s 0,724 m³/s 2,526m³/s 900,00 m² 0,3 107 0,1 11 163,76 0,015 m³/s 2,017 m³/s 2,007 m³/s 1,079 m³/s 5,119m³/s 7,6444 m³/s 9,7497 m³/s 1,28
P6-P4 PROJ 100,00 ml. 7,00% 110 cm. 0,011 9,7497 m³/s 1.750,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,081 m³/s 2,526 m³/s 2,607m³/s 18.200,00 m² 0,3 107 0,1 11 163,76 0,298 m³/s 5,119 m³/s 5,417m³/s 8,0237 m³/s 9,7497 m³/s 1,22
P4-P2 PROJ 97,00 ml. 2,00% 130 cm. 0,011 8,1272 m³/s 1.500,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,070 m³/s 2,607 m³/s 2,677m³/s 4.500,00 m² 0,3 107 0,1 11 163,76 0,074 m³/s 5,417 m³/s 5,490m³/s 8,1670 m³/s 8,1272 m³/s 1,00
P2-P1 PROJ 50,00 ml. 2,10% 130 cm. 0,011 8,3279 m³/s 500,00 m² 0,85 107 0,1 11 163,76 0,023 m³/s 2,677 m³/s 2,700m³/s 0,00 m² 0,7 107 0,1 11 163,76 0,000 m³/s 5,490 m³/s 5,490m³/s 8,1902 m³/s 8,3279 m³/s 1,02

LLEGENDA LLEGENDA DE CÀLCUL DE LES AIGÜES PLUVIALS LLEGENDA DEL CÀLCUL DEL CABAL D'AIGÜES RESIDUALS LLEGENDA RESUM DEL CÀLCUL
Notació: Explicació de les característiques del tram   Superficie: Superficie expresada en m² del sector a estudi   Nº vivendes: Nº de vivendes pertanyents al sector Qtotal: Expressat en m³/s, és la suma del cabals pluvials i residuals
Longitud: Longitud de la canonada   C: Coeficient d'escorrentia del sector   Nº persones: Persones promig per vivenda Qmax: Es el cabal màxim desaiguat per el tram objecte del estudi
Pendent: De la canonada, expressat en %, cm per metre   I (24h,T): Intensitat de precipitació en mm/m en 24 hores i per al periode de retorn estudiat   Dotació: Consum mig d'aigua potable per habitant i dia Coficient: És el coeficient de seguretat resultant de Qmax/Qtotal
Øtub: Diàmetre interior de la canonada   Tc: Temps de concentració de la conca objecte de l'estudi   Tram: Cabal d'aigues residuals resultant del tram objecte de l'estudi
N: Coeficient de rugostitat de Maining. (Nº adimensional)   I1/Id : Factor d'intensitat de precipitació en funció de la zona estudiada   Anterior I: Cabals aportats per els trams anteriors en el mateix fil dàigües que l'actual
Qmax: Capacitat de desguàs de la canonada a secció plena, amb coeficient de seguretat: 1,1   I (Tc): Intensitat de precipitació en funció de Id y del temps de concentració   Anterior II: Cabals aportats per els trams anteriors en el mateix fil dàigües que l'actual

  Tram: Cabal aportat a la xarxa por el tram analitzat
  Anterior I: Cabals aportats per els trams anteriors en el mateix fil d'aigües que l'actual

PE o PVC FOR   Anterior II: Cabals aportats per els trams anteriors en el mateix fil d'aigües que l'actual
Di De Di (Øn)

33 cm. 40 cm. 40 cm.
42 cm. 50 cm. 50 cm.
54 cm. 63 cm. 60 cm.
62 cm. 70 cm.
71 cm. 80 cm.

Cabal de pluja en l'episodi de pluja màxima per T=10 anys: 8,1902 m³/s

Nota: Cal tenir en compte que aquest càlcul es fa sense tenir present que quan la xarxa entri en càrrega hi haurà 
derivació de part de l'aigua de pluvials cap a la de residuals

full 1
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ANNEX 4: CÀLCUL CONSUM D’AIGUA. 
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SECTOR "CIRCUIT"
CÀLCUL DE LA DEMANDA D'AIGUA POTABLE I ESTIMACIÓ DE CABAL PER SANEJAMENT

Nota: No es consideren aigües de procés, doncs es desconeix el tipus d'industria que s'hi ubicarà

Calcul aigua potable

l/dia
Consum industrial: 1,0  l/m²/dia 119.710 m² 119.710
Consum zones verdes : 0,1  l/s/Ha 16.876 m² 14.581

0,2  l/s/Ha 17.941 m² 31.002
10% perdues: 16.529

181.822

Calcul aigua residual
l/dia

Consum industrial: 1,0  l/m²/dia 119.710 m² 119.710
Consum zones verdes : 0,1  l/s/Ha 0 m² 0

0,2  l/s/Ha 17.941 m² 31.002

150.712

Cabal xarxa de residuals 5,23 l/s

Cabal xarxa de pluvials 8,1902 m³/s

Consum zona equipaments : 

Consum zona equipaments : 



 



PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ SECTOR UP-5 CIRCUIT 
PARETS DEL VALLÈS març 2010 
 

 1

ANNEX 5: INFORME DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES. 
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Durant el període d’exposició pública es van presentar dos al.legacions, el contingut i la 
valoració de les quals resta recollit en el present informe: 
 
 
1. Marta Busquets Pal 

Entrada:  30/07/2008 
Núm: 8521 

 
1.1. La finca propietat de l’al·legant (num.11 al plànol I5-Estructura de la propietat) té 
referència cadastral i aquesta dada hauria d’aparèixer a la documentació del Pla Parcial.  
El text refós del document per a la seva aprovació definitiva ja recull les referències 
cadastrals corresponents a la finca 11. 
 
Per altra banda, la superfície que apareix al quadre de propietats, no correspon amb la 
superfície cadastral ni amb la superfície topogràfica que li consta a la propietat.  
El Reglament de la Llei d’urbanisme en el seu article132, determina 

“132.2 En cas de discrepància entre els títols i la realitat física de les finques, s’ha d’estar a la realitat física, 
essent d’aplicació el què estableix la legislació aplicable sobre inscripció en el Registre de la propietat 
d’actes de naturalesa urbanística.” 

 
La superfície que apareix en el quadre de propietats és la cartogràfica, obtinguda a partir de 
les bases digitals facilitades per a la redacció del document i que ha servit com a criteri per 
a totes les finques, per la qual cosa i en base a l’article esmentat, es considera que les 
superfícies de les finques inicials obtingudes són legítimes. No obstant, les superfícies 
expressades en el present Pla Parcial, no són vinculants per al repartiment de beneficis i 
càrregues, ja que serà el projecte de reparcel·lació el que definirà la dimensió definitiva de 
les finques aportades.  
 

S’admet parcialment. 
 
1.2. La mida de les finques no permet la participació dels petits propietaris a menys que sigui 
en règim de proindivís o per la via de redactar un PMU, amb les complicacions que totes 
dues opcions comporten.  
El dimensionament de les finques és resultat d’un dels criteris de partida del projecte: naus de 
gra mig o mig/gran amb una fort component d’indústria-aparador, i dotades d’uns espais 
lliures privats funcionals i de qualitat, per donar resposta a un tipus de mercat que no té 
oferta en d’altres polígons industrials del municipi. 
 
Per altra banda, es considera que, tot i que la proposta aprovada inicialment sí admet la 
participació dels petits propietaris, encara que sigui en proindivís, en base a les 
determinacions de l’article 120.1.d de la Llei d’urbanisme i l’article 139.5 del seu Reglament, 
per tal de simplificar el desenvolupament i la gestió del pla, el document per l’aprovació 
definitiva admet en la nova clau ZI-C3, quatre parcel.les mínimes de 1.500m² cadascuna, 
corresponents a les unitats d’edificació UE6-UE7-UE8-UE9. 
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Es demana que la zona ZI-C4 admeti per regulació directa parcel.les mínimes de 2.500m² o 
inferiors, si un projecte tècnic demostra que són viables.  
L’ordenació plantejada per a l’aprovació definitiva, proposa ajustos en els paràmetres, sense 
variacions significatives, de les claus ZI-C1 i ZI-C2. Quan a les claus ZI-C3 i ZI-C4, s’han 
anul·lat i l’antiga ZI-C5 ha passat a ser ZI-C3, també sense variacions significatives del model. 
 
Pel cas de la clau ZI-C3, que s’implanta en els sòls on abans hi havia la ZI-C4, el document 
per l’aprovació definitiva admet quatre parcel.les mínimes de 1.500m² cadascuna, 
corresponents a les unitats d’edificació UE6-UE7-UE8-UE9. 
 
Es considera incongruent que el coeficient d’edificabilitat (0,80) i l’ocupació màxima (0,50) 
assignats a la clau ZI-C4 siguin els més baixos en relació amb la resta de les claus, i sobretot 
perquè no corresponen amb la tipologia de naus entre mitgeres. 
Els paràmetres proposats resten predefinits en la seva globalitat pel planejament general. El 
criteri mitjançant el qual s’ha determinat el repartiment d’aquest aprofitament global per 
cada una de les claus, respon únicament al que és coherent amb el tipus d’implantació 
prevista, a la relació de la parcel.la amb la vialitat i als condicionants topogràfics, entre 
d’altres.  
 
No obstant i tal com s’ha explicat en el punt anterior, l’ordenació plantejada per a 
l’aprovació definitiva, proposa ajustos en els paràmetres, sense variacions significatives, de 
les claus ZI-C1 i ZI-C2. Quan a les claus ZI-C3 i ZI-C4, s’han anul.lat i l’antiga ZI-C5 ha passat a 
ser ZI-C3, també sense variacions significatives del model. 
 
Pel cas de la clau ZI-C3, que s’implanta en els sòls on abans hi havia la ZI-C4, el document 
per l’aprovació definitiva atorga una edificabilitat neta de 1,00m²st/m²s, equiparable a 
l’atorgada a la ZI-C1 i la ZI-C2 i molt superior a la de la ZI-Ce, i es manté l’ocupació del 50%, 
que és la mateixa que el PGO vigent de Parets del Vallés determina per a les zones 
industrials en filera (ZI2- filera). 
 

S’admet parcialment. 
 
1.3. L’estudi econòmic i financer es considera insuficient per una sèrie de motius: 
a) no contempla algunes despeses importants tals com: la redacció i execució del PEI, 
l’adquisició dels terrenys per la construcció dels dipòsits d’aigua, el cost per la construcció 
d’un dipòsit per les primeres aigües de pluja, el cànon de la concessió i el preu de la mateixa 
concessió. Per altra banda, la partida de les obres d’urbanització externes no està valorada. 
b) la valoració de les despeses de gestió i dels projectes en un 10% del valor de les obres 
d’urbanització es considera poc precisa i exorbitant. La valoració de l’estudi de mobilitat en 
una partida per separat i amb un preu de 204.339€, també es considera excessiva. 
c) cal que el document de Pla Parcial clarifiqui la potència elèctrica necessària pel tipus 
d’indústria que es vol implantar al sector, de manera que es pugui reduir substancialment el 
cost que es pugui arribar a pactar amb Fecsa-Endesa. Aquest cost també ha de restar 
contemplat a l’estudi econòmic i financer. 
d) s’han trobat algunes incoherències i errors materials que caldria esmenar. 



PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ SECTOR UP-5 CIRCUIT 
PARETS DEL VALLÈS març 2010 
 

 4

a) l’estudi econòmic del document per l’aprovació definitiva, recull la valoració de totes les 
operacions, internes i externes, necessàries per a l’execució del sector. 
 
b) l’estudi econòmic del document per l’aprovació definitiva, aportarà el valor relatiu als 
costos de redacció de plans, projectes, direcció d’obra i la gestió urbanística, administrativa 
i econòmica, en base als preus establerts en el contracte per a la concessió administrativa 
urbanística que incorporava la redacció dels instruments urbanístics necessaris i els costos 
per a la gestió urbanística.  
Per altra banda, el preu que apareix sota el concepte de estudi de mobilitat, no es refereix al 
valor de l’estudi com a tal (que ja està inclòs a la partida de projectes i gestió urbanística), si 
no que es refereix a les càrregues que el sector ha d’afrontar per al finançament del 
transport públic, en compliment de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 
 
c) l’estudi econòmic del document per l’aprovació definitiva, ja recull el cost derivat de la 
implantació de la potència elèctrica al sector, en base a les converses que el propi 
Ajuntament ha mantingut amb les empreses de distribució d’energia elèctrica. La 
determinació dels paràmetres concrets relatius a tots els serveis, són competència del 
projecte d’urbanització, on seran recollits i degudament justificats. 
 
d) l’estudi econòmic del document per l’aprovació definitiva, recull les determinacions de 
l’avaluació econòmica del Pla que de conformitat amb l’article 89 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme consisteix en una estimació del conjunt de despeses que comporta l’execució 
del Pla. 

 
S’admet. 

 
1.4. El document de Pla Parcial ha d’acreditar la viabilitat econòmica del sector incloent-hi 
totes les partides que falten i esmenant-ne les deficiències i s’ha de tornar a sotmetre a nova 
informació pública. No es poden girar quotes als propietaris fins que no es garanteixi la 
viabilitat econòmica del sector. 
L’estudi econòmic del document per l’aprovació definitiva, recull les correccions i ajustos 
derivats dels informes sectorials sense que suposin una modificació substancial o introdueixin 
cap variable que alteri el document exposat a informació pública. 
 
D’altra banda, els estudis i previsions que s’han anat recaptant permeten anar concretant 
aquestes partides del pressupost estimatiu que determina l’article 83.1.c) del Reglament de 
la Llei d’Urbanisme pels planejaments derivats. D’aquesta millor concreció, que s’acabarà de 
fixar en el projecte executiu d’urbanització del sector,  segons es descriu en el punt “D. Estudi 
econòmic i financer”, en resulta la viabilitat del sector.  
 
Tanmateix, el cost d’aquestes partides es fixarà d’acord als costos reals valorats en els 
projectes concrets posteriors al planejament derivat. 
 
Els supòsits en els que un planejament derivat s’ha de sotmetre a nova informació pública es 
troben recollits en l’article 112 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i es refereixen a la 
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introducció de canvis substancials en el contingut del planejament, en el sentit que donin 
lloc a un model d’ordenació diferent respecte a l’emplaçament dins l’àmbit de les zones i 
sistemes urbanístics. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 114 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
correspon a les persones propietàries dels terrenys, entre d’altres, assumir el cost dels 
avantprojectes, dels plans parcials urbanístics i els plans de millora urbana, dels projectes 
d’urbanització i dels instruments de gestió urbanística, i les despeses de gestió degudament 
justificades, sota els principis de proporcionalitat i de no enriquiment injust. 
 
En la modalitat de cooperació, l’administració actuant pot exigir el pagament de bestretes a 
les persones propietàries. 
 

S’admet parcialment. 
 
1.5. El contracte de concessió administrativa, que servia de base per a que el concessionari 
executés l’actuació, ha quedat sense efecte per un incompliment dels terminis i del cost 
previst en el mateix.  
El contracte de la concessió administrativa estableix uns terminis de presentació de la 
documentació urbanística que queda condicionada a l’aprovació dels instruments superiors. 
Atès que es va procedir a tramitar una Modificació puntual del Pla General per incorporar 
uns terrenys propietat de l’al·legant classificats de sòl no urbanitzable dins el sector de 
planejament, els terminis establerts per l’execució en el contracte de la concessió han 
quedat suspesos fins a l’aprovació definitiva de la Modificació puntual. 
 
En relació amb la possible resolució del contracte de concessió administrativa per 
l’increment del cost de les obres  d’urbanització, el contracte distingia clarament els costos 
fixes referits a treballs de planejament i gestió, els costos d’urbanització internes, en els que 
el concessionari oferia uns preus unitaris de les partides incloses en l’avantprojecte presentat, 
i finalment les anomenades carregues externes, que eren aquelles que es corresponien amb 
costos d’urbanització sol·licitats per FECSA, ATLL, ACA, i infraestructures per garantir la 
mobilitat. Del contingut de l’estudi econòmic del Pla parcial Urbanístic s’estableix la viabilitat 
de l’actuació. 
 
La modalitat de la concessió urbanística ha permès, fins a la data,  tramitar una Modificació 
de Pla General amb tots els documents tècnics necessaris per tal que el sector de 
planejament incorporés terrenys classificats de no urbanitzable, una part dels quals són 
propietat de l’al·legant, sense que els propietaris dels terrenys hagin realitzat cap despesa 
econòmica fins a tenir l’aprovació definitiva de l’esmentada Modificació. 
 
Per tant, i no constant cap causa de resolució del contracte de la concessió es desestima 
l’al·legació. 
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2. Mª Dolores Pal Juncosa 
Entrada:  31/07/2008 
Núm: 8563 

 
2.1. L’estudi econòmic i financer es considera insuficient, la qual cosa impossibilita garantir la 
viabilitat econòmica de l’operació als propietaris i impossibilita el gir de qualsevol quota. Les 
dites deficiències són: 
a) no contempla algunes despeses importants tals com: el subministrament elèctric, el 
subministrament d’aigua, el sanejament, el cànon de la concessió i el preu de la mateixa 
concessió. 
b) la valoració de les despeses de gestió i dels projectes en un 10% del valor de les obres 
d’urbanització es considera poc precisa i exorbitant. La valoració de l’estudi de mobilitat en 
una partida per separat i amb un preu de 204.339€, també es considera excessiva. 
c) cal que el document de Pla Parcial clarifiqui la potència elèctrica necessària pel tipus 
d’indústria que es vol implantar al sector, de manera que es pugui reduir substancialment el 
cost que es pugui arribar a pactar amb Fecsa-Endesa. Aquest cost també ha de restar 
contemplat a l’estudi econòmic i financer. 
a) l’estudi econòmic del document per l’aprovació definitiva, recull la valoració de totes les 
operacions, internes i externes, necessàries per a l’execució del sector. 
 
b) l’estudi econòmic del document per l’aprovació definitiva, aporta el valor relatiu als 
projectes i la gestió urbanística en base als preus adjudicats mitjançant concurs. 
Per altra banda, el preu que apareix sota el concepte de estudi de mobilitat, no es refereix al 
valor de l’estudi com a tal (que ja està inclòs a la partida de projectes i gestió urbanística), si 
no que es refereix a les càrregues que el sector ha d’afrontar per al finançament del 
transport públic, en compliment de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 
 
c) l’estudi econòmic del document per l’aprovació definitiva, ja recull el cost derivat de la 
implantació de la potència elèctrica al sector, en base a les converses que el propi 
Ajuntament ha mantingut amb les empreses de distribució d’energia elèctrica. La 
determinació dels paràmetres concrets relatius a tots els serveis, són competència del 
projecte d’urbanització, on seran recollits i degudament justificats. 
 

S’admet parcialment. 
 
2.2. Caldria augmentar el coeficient d’ocupació de les claus ZI-C4 i ZI-C5 per tal de fer més 
igualitaris tots els àmbits del sector. 
Els paràmetres proposats resten predefinits en la seva globalitat pel planejament general. El 
criteri mitjançant el qual s’ha determinat el repartiment d’aquest aprofitament global per 
cada una de les claus, respon únicament al que és coherent amb el tipus d’implantació 
prevista, a la relació de la parcel.la amb la vialitat i als condicionants topogràfics, entre 
d’altres.  
 
No obstant i tal com s’ha explicat en el punt anterior, l’ordenació plantejada per a 
l’aprovació definitiva, proposa ajustos en els paràmetres, sense variacions significatives, de 
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les claus ZI-C1 i ZI-C2. Quan a les claus ZI-C3 i ZI-C4, s’han anul.lat i l’antiga ZI-C5 ha passat a 
ser ZI-C3, també sense variacions significatives del model. 
 
Pel cas de la clau ZI-C3, que s’implanta en els sòls on abans hi havia la ZI-C4, el document 
per l’aprovació definitiva atorga una edificabilitat neta de 1,00m²st/m²s, equiparable a 
l’atorgada a la ZI-C1 i la ZI-C2 i molt superior a la de la ZI-Ce, i es manté l’ocupació del 50%, 
que és la mateixa que el PGO vigent de Parets del Vallés determina per a les zones 
industrials en filera (ZI2- filera). 
 

Es desestima. 
 
2.3. El document aprovat impossibilita la cooperació i la participació dels propietaris en la 
gestió urbanística integrada, contravenint l’esperit de la llei i la seva finalitat. 
El Reglament que desenvolupa el Text refós de la Llei d’urbanisme estableix, en punt 8 del 
seu article 183.Adopció de la modalitat de concessió de la gestió urbanística integrada: 

“183.8. Durant el procès d’execució de l’àmbit, les persones propietàries poden exercir els drets i facultats 
que estableix l’article 178.3 d’aquest Reglament.” 
“178.3. Sens perjudici de la seva participació en el procés de tramitació dels instruments urbanístics, així 
com de l’exercici de les accions legals que considerin procedents, les persones propietàries que 
participen en l’execució del planejament tenen dret a: 
a) Rebre els seus solars urbanitzats, en proporció a l’aprofitament que els correspongui d’acord amb la 
seva participació en l’àmbit, sempre i quan no sigui aplicable el què estableix l’article 139.5 d’aquest 
Reglament. 
b) Rebre informació sobre el desenvolupament de l’actuació i, en especial, sobre les despeses 
d’urbanització que han d’assumir. 
c) Presentar suggeriments relatius al desenvolupament de l’actuació, en especial pel que fa a l’execució 
de la urbanització. 
d) La correcta execució de la urbanització, podent a aquests efectes presentar reclamacions davant 
l’administració actuant, que ha d’adoptar la resolució corresponent, previ un tràmit d’audiència al subjecte 
titular de la gestió urbanística integrada per un termini màxim de vint dies.” 

Fins a la data d’avui, s’ha complert escrupulosament el procediment i contingut del mateix, 
establert per la Llei d’urbanisme i el seu Reglament. 
 

Es desestima. 
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Tal i com s’explica al capítol 0.Antecedents de la Memòria, en compliment amb l’informe de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 18 de juny de 2009, ha calgut refondre el 
document per tal d’ajustar-lo als requeriments viaris establerts pel document d’aprovació 
inicial del Pla Territorial Metropolità, que proposa una reordenació de l’estructura general 
viària de l’entorn del sector. L’adaptació al nou model viari proposat no varia 
substancialment el model urbanístic d’implantació industrial del sector aprovat inicialment, 
tot i que necessàriament aquest s’ha hagut d’ajustar formalment. 
 
Aquest requeriment de donar compliment a les determinacions viàries del Pla territorial, 
juntament amb d’altres expressats en el mateix informe, es valoren i es responen a 
continuació: 
 
Direcció General d'Urbanisme (DGU) 

Entrada:  23/06/2009 
Núm: 8388 

 
L’informe de la Comissió d’Urbanisme s’emet en sentit DESFAVORABLE, en base a unes 
prescripcions: 
 
• Analitzar i justificar la compatibilitat de la proposta amb les previsions del Pla territorial 
metropolità de Barcelona, aprovat inicialment el 22 de maig de 2009, en relació al 
desdoblament de la carretera C17, mitjançant la prolongació de la via Exprés que discorre 
en paral.lel a l’actual traçat de la carretera C35, que afecta a l’àmbit del sector UP5. 
Tal i com s’explica en els antecedents del Pla Parcial i del PEI que es tramita en paral.lel, el 
Pla Territorial Metropolità planteja la potenciació d’un nou eix viari – Via Estructurant Primària- 
que connecta l’autopista AP7 i el quart cinturó, també considerat com a Via estructurant 
Primària. El vial discorre entre l’eix històric del Tenes i el del Congost i utilitza part del traçat 
actual de la via interpolar (a ponent del Circuït de Catalunya) com a base per a la 
implantació d’aquesta nova estructura. 
 
Aquestes noves propostes viàries a nivell territorial suposen una reconsideració del model del 
sistema viari local dels sectors industrials situats entre la C17 i aquest nou eix estructurant, 
model que ja ha estat recollit pel Pla Especial d’Infraestructures i que no varia 
substancialment el model urbanístic d’implantació industrial del sector aprovat inicialment, 
tot i que necessàriament aquest s’ha hagut d’ajustar formalment al model viari sobrevingut.  
El Pla parcial proposa la reserva necessària de sòls, com a protecció de sistemes, clau PS, 
per garantir la seva correcta implantació. Efectivament, atenent a les rasants de l’actual C35 
en relació al sector, als accessos al Circuït de Catalunya, al pas del polígon de Can Volart 
sota la carretera i a la informació sobre l’estudi d’implantació del nou eix territorial fruit de les 
converses amb els serveis tècnics de la Direcció General de Carreteres, la proposta de 
vialitat del Pla parcial en la part confrontant amb l’actual via interpolar fixa les seves rasants 
coincidents amb la de la col·lectora d’aquesta via en projecte d’aquesta via i, alhora, 
explana els terrenys entre el vial perimetral de planejament parcial i la carretera, garantint, 
mitjançant la definició dels sòls de protecció de sistema viari de cessió gratuïta necessaris, la 
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possibilitat de la concreció dels sòls de domini públic que generarà en un futur la 
construcció d’aquest eix territorial. 
 
• Cal que la DGC avaluï la suficiència o no dels sòls que es qualifiquen de protecció de 
sistemes (clau PS) situats en l’extrem sud-oest del sector, per tal de garantir la implantació de 
la remodelació de l’enllaç entre les carreteres C17 i C35 en els sòls així qualificats. 
El document del Pla parcial, resol la remodelació de l’enllaç entre les carreteres C17 i C35 
mitjançant una solució alternativa que es descriu i es justifica en el PEI que es tramita en 
paral·lel. 
 
• Cal que el Pla Parcial garanteixi l’execució de la totalitat de la càrrega externa 
d’urbanització de la remodelació de l’enllaç d’accés al circuit des de la carretera C35 i del 
vial de connexió d’aquest enllaç amb el sector UP5 mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret, i 
que defineixi les característiques concretes del seu traçat, tant en planta com en secció, 
fixant les dimensions i les cotes de rasant proposades, atès que l’execució d’aquesta 
càrrega és necessària per a garantir l’accés al sector. 
Es modifica el redactat de l’article 18 de la normativa en el sentit d’incorporar l’obligatorietat 
de que el Pla parcial garanteixi l’execució de les esmentades obres de connexió dins el 
procés del propi desenvolupament, d’acord a la distribució i valoració de les càrregues 
externes que el Pla Especial d’Infraestructures determina pels sectors UP5, UP6 i UP9 i la 
càrrega interna de la UA-26. 
S’incorpora en els plànols d’ordenació la definició geomètrica i les rasants del vial de 
connexió amb l’enllaç d’accés al circuit de de la carretera C35. 
 
• Cal completar la regulació de la zona ZI-C1, en relació a la possibilitat de tramitar un 
PMU posterior, fixar el termini de tramitació, fixar les dimensions de vialitat interna i excloure’n 
la seva superfície als efectes dels paràmetres d’ocupació i edificabilitat neta. 
Amb caràcter general, i atenent al resultat del període d’al·legacions, s’ha suprimit la 
regulació dels sòls industrials mitjançant regulacions alternatives a través de PMU. 
L’ordenació per a les parcel.les de implantació de indústria mitja/gran (ZI-C1) proposa com 
a ordenació única la parcel.la mínima de 10.000m², amb la possibilitat d’agrupació de les 
dues parcel.les possibles per a la implantació d’una gran indústria. Pel que fa a la clau ZI-C2, 
s’han ajustat els seus paràmetres sense variacions significatives. Quan a les claus ZI-C3 i ZI-
C4, s’han anul.lat i l’antiga ZI-C5 ha passat a ser ZI-C3, també sense variacions significatives 
del model. 
 
• Revisar els condicionants geomètrics i els paràmetres urbanístics de la UE7 (clau ZI-C3) 
per tal d’evitar contradiccions. 
L’ordenació plantejada per a l’aprovació definitiva, proposa ajustos en els paràmetres, sense 
variacions significatives, de les claus ZI-C1 i ZI-C2. Quan a les claus ZI-C3 i ZI-C4, s’han 
anul.lat i l’antiga ZI-C5 ha passat a ser ZI-C3, també sense variacions significatives del model. 
Això també ha redundat en una simplificació dels paràmetres en eliminar-se el contacte 
entre edificacions regulades per claus diferents. 
 
• Considerar els aspectes referents al compliment de la normativa d’incendis. 
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El plànol O7c. Serveis proposats. Aigua potable, incorpora els hidrants previstos dins del 
sector. 
 
• Cal completar la normativa i els plànols d’ordenació en relació a l’estructura de 
contenció del vial perimetral paral.lel a la carretera C35, d’acord amb el contingut de la 
prescripció 3 de l’informe de la DGC, de 18 de juliol de 2008. 
La prescripció tercera establerta a l’informe de la DGC, de 18 de juliol de 2008, diu que en 
l’àmbit del sector UP-5 caldrà donar compliment a totes les prescripcions de l’informe 
12108aj relatives a la modificació puntual a tràmit. La Modificació puntual de PGO aprovada, 
recull les prescripcions de l’informe de la Direcció General de Carreteres i, en conseqüència, 
el Pla Parcial resta subjecte a aquestes determinacions i en coherència amb les 
determinacions sobrevingudes del Pla Territorial aprovat inicialment durant el període 
d’exposició pública. La proposta d’ordenació definida pel Pla Parcial estableix un traçat i 
unes rasants pel vial paral.lel a la carretera C35 amb l’objectiu d’eliminar les possibles 
diferències de cota entre els dos vials, ajustant-les a les rasants dels estudis de la via 
col·lectora del nou eix territorial aportades per la Direcció General de Carreteres. En aquest 
sentit, i per tal de poder donar resposta a possibles variacions futures en les rasants de l’eix 
territorial, l’article 13.3 de la Normativa del Pla Parcial, incorpora la possibilitat de que el 
projecte d’urbanització de la via que transcorre en paral.lel a la C35 pugui adaptar les seves 
rasants per garantir el total compliment de la normativa sectorial quan a les reserves viàries 
establertes pel Pla Territorial. 
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El text refós presentat, en compliment a l’informe de la DGU, va ser objecte d’un nou acord 
per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 22 de juliol de 2010:  
 
Direcció General d'Urbanisme (DGU) 

Entrada:  02/08/2010 
Núm: 9985 

L’informe de la Comissió d’Urbanisme s’emet en sentit FAVORABLE, tot indicant que caldrà 
incorporar les prescripcions de l’informe de la Direcció General de Carreteres emès en data 
16 de juliol de 2010. 
 
En compliment de l’informe de la Comissió, a continuació es valora l’informe de la DGC i se li 
dóna resposta: 
 
Direcció General de Carreteres (DGC) 

Entrada:  28/07/2010 
Núm: 9832 

L’informe de la Direcció General de Carreteres determina que, “un cop complertes totes 
aquestes prescripcions, pel que fa a matèria viària, res no s’oposa a l’aprovació del present 
Text refós del Pla parcial del sector UP-5”. En base a això, les prescripcions descrites a 
l’informe són:  
 
• (1) S’haurà de respectar la línia d’edificació que figura per cada tram de carretera 
en el plànol d’ordenació O2. 
• (2) El sòl delimitat amb la qualificació de protecció de sistema viari PS, reservat per a 
la implantació del conjunt viari format per la nova C-17 i la C-35, serà de cessió obligatòria i 
gratuïta. 
Les prescripcions expressades fan referència al contingut normatiu que actualment ja forma 
part del Pla parcial, pel que es considera redundant fer insistència en la necessitat del seu 
compliment, quan la seva condició normativa així ho indica. 
 
•  (3) La remodelació de l’enllaç existent a la carretera C-35, que constitueix l’accés 
central al circuït, amb la implantació d’una rotonda en el marge esquerre, s’haurà d’ajustar 
en el projecte d’urbanització a allò que estableix la instrucció de traçat de carreteres 3.1-IC i 
la instrucció de disseny i projecte de rotondes de la Generalitat de Catalunya. La rotonda 
haurà de tenir un diàmetre mínim de 40 metres i el centre corresponent s’haurà de situar a 
una separació  mínima de l’eix de la carretera C-35 actual de 60 metres. La rotonda s’haurà 
de situar de manera que es disposi de la visibilitat requerida en tot el recorregut i 
entroncaments. 
S’afegeix a l’article 18 de la Normativa un punt 3 que recull les consideracions d’aquest 
informe en relació al projecte d’urbanització.  
Així, l’article 18.3 queda redactat de la següent manera en les Normes del document refós 
per a l’aprovació definitiva: 

Article 18. Urbanització 
(...) 
3. S’estableixen les següents consideracions al projecte d’urbanització: 



PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ SECTOR UP-5 CIRCUIT 
PARETS DEL VALLÈS setembre 2010 
 

 6

- La remodelació de l’enllaç existent a la carretera C-35, s’haurà d’ajustar a allò que estableix la instrucció de 
traçat de carreteres 3.1-IC i la instrucció de disseny i projecte de rotondes de la Generalitat de Catalunya. La 
rotonda haurà de tenir un diàmetre mínim de 40 metres i el centre s’haurà de situar a una separació  mínima de 
l’eix de la carretera C-35 actual de 60 metres, i de manera que es disposi de la visibilitat requerida en tot el 
recorregut i entroncaments. 

- El projecte d’urbanització haurà d’incloure l’obligació per part del promotor, del compliment de la llei 6/2001, de 
31 de maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Si es produís 
enlluernament sobre la via, el promotor haurà d’executar al seu càrrec, les mesures de protecció pertinents. 

- La xarxa de drenatge dels sectors serà totalment independent de la xarxa de carreteres inclosa la de pluvials. 
No s’admetrà el pas de cap servei a través de les franges amb qualificació PS. 

- El projecte d’urbanització haurà d’obtenir l’informe favorable vinculant de la Direcció General de Carreteres 
 
• (4) La remodelació de l’enllaç indicat en la prescripció número 3 juntament amb el 
tram de vial necessari, per establir la corresponent connexió del sector UP-5 amb aquest 
enllaç aniran a càrrec del sector esmentat, com actuacions externes. Ambdues actuacions 
hauran d’estar executades amb caràcter previ a l’entrada en funcionament del sector UP-5. 
Les obligacions en relació a la remodelació de l’enllaç expressades en aquesta prescripció, 
ja resten recollides en el document de Pla Parcial, en tant en quant s’estableix una única 
etapa pel desenvolupament del sector. 
 
• (5) En tant no entri en servei la nova zona C-17, i en tant no es transformi l’actual C-17 
en via estructurant suburbana secundària, en relació als accessos caldrà atendre les 
següents condicions: 

- No s’autoritzarà cap nou accès del Sector UP-5 a la carretera C-17. 
- No s’autoritzarà l’accés del sector UP-5 a la carretera C-17 a travès de l’accés 

directe existent des de la carretera esmentada a la parcel.la de l’empresa Nutrexpa, 
adjacent pel nord amb aquest sector. 

- Un cop executada la vialitat del sector UP-5 i remodelat l’accés al que es fa 
referència en la prescripció número 3, la Direcció General de Carreteres podrà 
ordenar la supressió de l’accés directe de la C-17 a la parcel.la de l’empresa 
Nutrexpa. L’accés a aquesta parcel.la es duria a terme aleshores a través de la 
vialitat del sector UP-5. 

És la pròpia Direcció General de Carreteres l’organisme amb les competències sobre la 
utilització d’aquestes vies. El control en relació al compliment d’aquest punt resta fora de 
l’abast normatiu d’aquest Pla Parcial. 
 
• (6) El projecte d’urbanització que desenvolupi el sector UP-5 haurà de ser coherent 
amb el projecte que precisi la configuració viària prevista pel Pla territorial metropolità. Per 
aquest motiu caldrà modificar l’article 13.3 de la normativa del text refós d’acord amb el 
següent redactat: 

“Per tal de garantir l’adequació de l’ordenació i les determinacions viàries del Pla 
parcial a la reserva que el Pla territorial metropolità estableix per al conjunt viari 
format per la nova C-17 i la C-35, el projecte d’urbanització haurà d’ajustar les rasants 
del vial confrontant amb la C-35 d’acord amb la calçada lateral adjacent que 
defineixi el projecte corresponent de la Direcció General de Carreteres que 
desenvolupi l’estudi previ AE-NB-06162” 

En tant no es disposi del projecte del conjunt viari format per la nova C-17 i la C-35, caldrà 
ajustar el projecte d’urbanització del sector UP-5 al traçat definit en l’estudi previ AE-NB-
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06162. A aquest efecte s’adjunta plànol de planta i del perfil longitudinal de la calçada 
lateral confrontant. 
L’article 13.3 de la normativa del text refós per a la seva aprovació definitiva, recull aquest 
nou redactat.  
Així, l’article 13.3 queda redactat de la següent manera 

Article 13. Determinacions comuns a zones i sistemes 
(...) 
3. Per tal de garantir l’adequació de l’ordenació i les determinacions viàries del Pla parcial a la reserva que el 
Pla territorial metropolità estableix per al conjunt viari format per la nova C-17 i la C-35, el projecte 
d’urbanització haurà d’ajustar les rasants del vial confrontant amb la C-35 d’acord amb la calçada lateral 
adjacent que defineixi el projecte corresponent de la Direcció General de Carreteres que desenvolupi l’estudi 
previ AE-NB-06162. 

 
• (7) No es permetran activitats en les diferents zones adjacents a les carreteres C-17 i 
C-35 que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu que afecti a la seguretat viària. 
Totes les activitats hauran de complir amb tot allò que estableix la Llei 3/1998 de 27 de 
febrer, de la intervenció integral de l’Administració Ambiental i el seu reglament, Decret 
136/1999 de 18 de maig. 
L’article 15 de la Normativa del text refós per a la seva aprovació definitiva, inclou aquestes 
determinacions en relació a les activitats, completant el punt 1 de l’esmentat article. 
Així, l’article 15.1 queda redactat de la següent manera: 

Article 15. Definició d’usos 
1.Industrial: és l’ús global del sector UP-5, segons determina el planejament general. En aquest ús hi són 
compresos els que resten definits a l’article 88 del PGO de Parets del Vallès: 
(...) 
Tots aquests usos són admesos sempre que per les característiques de l’activitat o material i productes utilitzats, 
es garanteixi que no es produeixen situacions de perill per a la salut i la seguretat públiques i que els efectes 
perjudicials al medi siguin degudament corregits. 
No es permetran activitats en les diferents zones adjacents a les carreteres C-17 i C-35 que generin fums, pols, 
vapors o qualsevol altre residu que afecti a la seguretat viària. Totes les activitats hauran de complir amb tot allò 
que estableix la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració Ambiental i el seu 
reglament, Decret 136/1999 de 18 de maig. 

 
• (8) El projecte d’urbanització del sector UP-5 haurà d’incloure l’obligació per part del 
promotor, del compliment de la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental 
d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Si es produís enlluernament sobre la via, el 
promotor haurà d’executar al seu càrrec, les mesures de protecció pertinents. 
• (9) La xarxa de drenatge dels sectors serà totalment independent de la xarxa de 
carreteres inclosa la de pluvials. No s’admetrà el pas de cap servei a través de les franges 
amb qualificació PS. 
• (10) El projecte d’urbanització haurà d’obtenir l’informe favorable vinculant de la 
Direcció General de Carreteres 
Ídem punt 3 
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Per altra banda, els informes dels organismes, rebuts durant el període d’exposició pública 
són els quatre que es valoren en el següent informe: 
 
1. Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 

Entrada:  27/07/2008 
Núm: 8189 

L’informe conclou que l’estudi de mobilitat presentat és insuficient per a aconseguir una 
mobilitat sostenible, d’acord amb els principis de la Llei de Mobilitat, per la qual cosa 
s’informa DESFAVORABLE, i es detallen els aspectes que cal ampliar o modificar: 
 
• Realitzar una anàlisi conjunta de la mobilitat dels 3 sectors industrials inclosos al Pla 
Especial d’Infraestructures dels sectors industrials de Llevant. 
El document del Pla Especial d’Infraestructures  esmentat es completarà amb l’aportació de 
l’estudi conjunt dels tres sectors industrials, UP5, UP6 i UP9, entenent que aquest és el 
document adequat per incorporar el document sol·licitat. Així, el Pla parcial incorporarà el 
document presentat, amb les esmenes necessàries, com a document de mobilitat propi. 
  
• Analitzar detalladament la nova oferta de transport públic, enfocant-la en les 
estacions ferroviàries a Parets i Montornès i en la línia “Bus Polígons”. 
• Cal crear connexions segures per a vianants i bicicletes entre el sector i el nucli urbà. 
• Cal incorporar els indicadors de gènere. 
• La proposta de finançament ha de recollir l’increment de despeses derivat d’aquest 
informe i actualitzar el valor total a l’any 2008. 
L’estudi de mobilitat que acompanya el Pla Parcial per a la seva aprovació definitiva, conté 
les ampliacions demanades i les justificacions escaients en resposta a aquests quatre punts. 
L’estudi econòmic del document de Pla Parcial per l’aprovació definitiva, recull el valor 
corregit i actualitzat del finançament del transport públic. 
 
Amb posterioritat a aquest informe, es va trametre l’estudi de mobilitat amb les esmenes 
pertinents i l’ATM a emès un segon informe al respecte amb caràcter FAVORABLE. 

 
2. Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

Entrada:  05/08/2008 
Núm: 8761 

L’informe avalua el projecte en concepte d’abastament, sanejament, inundabilitat i 
afeccions mediambientals i l’informa FAVORABLE. 
Així mateix, els projectes constructius que desenvolupin aquest planejament, hauran 
d’adaptar-se a les disposicions que es derivin de l’aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua i, 
en particular, al futur Pla de Gestió del Districte de la Conca Fluvial de Catalunya. 
 
3. Direcció General d'Urbanisme (DGU) 

Entrada:  08/08/2008 
Núm: 8853 

L’informe de la Comissió d’Urbanisme va emetre’s en sentit DESFAVORABLE, en base a unes 
prescripcions, a les quals es va respondre com a part del contingut del document novament 
sotmès a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, que en sessió de 18 de juny de 
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2009 va emetre un nou informe, al qual es dóna resposta en el primer punt d’aquest 
document. 
 
4. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 

Entrada:  27/09/2008 
Núm: 10588 

L’informe és FAVORABLE, amb la següent prescripció: que introdueixi en la seva normativa, la 
referència a l’article 14.2 del PTSEC 2006-2009, que li és d’aplicació per tractar-se d’un sector 
estrictament industrial. 
El document del Pla Parcial per l’aprovació definitiva, recull al punt 2 de l’article 15 de la 
seva normativa, on es defineix l’ús comercial, la referència a l’article 14.2 del PTSEC. 
 
 
A Barcelona, setembre 2010. 
 
 
 
 
El promotor L’equip redactor 

  
 




