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Pla Especial Urbanístic d’Ordenació volumètrica dels equipaments de Can Butjosa, a Parets
del Vallès.

Memòria descriptiva i justificativa del PEU‐OV

1. Objecte
Establir l’ordenació volumètrica de les futures construccions de la zona d’equipaments
educatius, esportius i culturals de Can Butjosa, d’acord amb l’article 175.4 del Text Refós de la
Revisió del Pla General.
Les condicions d’ordenació generals establertes al Pla General, no són adients per a la
construcció d’equipaments educatius, esportius o culturals, atès que l’ordenació dels
equipaments clau EC, està vinculada al tipus d’ordenació de l’entorn on s’implanta, que en el
cas de la zona de Can Butjosa, és tipus ciutat jardí, clau EA3. En la situació normativa actual,
gairebé tots els edificis construïts i en servei en aquesta zona, (CEIP Pompeu Fabra, Piscina Can
Butjosa, Biblioteca Can Butjosa) s’han de considerar com a fora d’ordenació.
En aquest sentit tant per donar cobertura urbanística a les construccions existents, que per raó
del seu ús i funcionalitat s’han consolidat en la forma actual, com per a regular les futures
construccions que es programin al conjunt d’equipaments de Can Butjosa, és promou aquest
Pla Especial Urbanístic d’Ordenació Volumètrica.

Fotoplànol de l’àrea d’equipaments de Can Butjosa
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2. Antecedents urbanístics
D’acord al T.R. de la Revisió del Pla general de Parets, aprovat definitivament del 22 de febrer
de 2007 (DOGC 4896 de 01/06/2007), classifica l’àmbit de sòl urbà consolidat, amb la
qualificació de Sistema d’Equipaments comunitaris, clau EC.

PGOU. Plànol de sistemes generals
Els espais d’equipament estan regulats pels articles 170 a 175 de la Normativa Urbanística del
PGOU.
L’article 175.4, estableix: En sòl urbà i per a tots els diferents usos d’equipaments, regirà el
tipus d’ordenació de la zona on s’implantarà l’equipament al de la seva contigua, i es
respectaran les condicions d’edificació vigents en la zona. Els canvis en les característiques de
l’ordenació, exigirà prèviament l’aprovació d’un Pla Especial.
La zona contigua en que es troba aquesta gran illa d’equipaments és de ciutat jardí, qualificada
de zona d’edificació aïllada amb habitatge unifamiliar, clau EA3.
Les condicions d’ordenació d’aquesta zona responen a una tipologia de construccions
residencials unifamiliars de mida petita, aïllades, amb baixa densitat, ocupació ≤ 35%, alçada
màxima de 6,5 m, obligació de retirar‐se dels límits de la parcel∙la (3 m a carrer), etc. Tots
aquests paràmetres difereixen de les condicions d’ordenació pròpies que han de tenir els
equipaments de Can Butjosa, com són els d’una escola de primària, un centre esportiu amb
piscina coberta i un centre cultural amb biblioteca, sala polivalent i casal de cultura, més
pròpies d’un tipus d’ordenació amb volumetria específica. La seva mida, ocupació i posició
sobre la parcel∙la i l’alçada, seran les necessàries per al correcte funcionament dels
equipaments, tenint en consideració l’entorn on es troben.
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Concretament els paràmetres d’ordenació per a la zona EA3, segons l’article 104 de les
Normes del PGOU, són:
Clau EA3
Sistema d’ordenació
Edificació aïllada
Parcel∙la
Superfície mínima
≥ 300 m2
Si és anterior a 29/11/1984
≥ 200 m2
Si és habitatge en filera
1 cada 200m2
Si és bifamiliar
≥ 400 m2
Façana mínima a carrer
≥ 10 m
Edificació
Ocupació màxima de parcel∙la
≤ 35%
Índex d’edificabilitat net
≤ 0,8 m2 sòl/m2 sostre
Alçada màxima
≤ 6,5 m
Número de plantes
≤ 2 (PB+1)
Separació a carrer
≥3m
Separació a altres límits
≥2m
Constr. Auxiliars
Edificabilitat
Computa dins del 0,8m2/m2
Ocupació màxima
≤ 10%
Alçada
≤ 3,3 m al punt més alt
Usos
Ús global
Residencial
Ús dominant
Habitatge unifamiliar
Ús complementari
Comerç al detall, oficines i serveis, hoteler,
residencial especial, restauració, educatiu,
sanitari
assistencial,
esportiu,
cultural,
associatiu‐ religiós.
Densitat
Dimensió mínima dels habitatges
100 m2 construïts
Les Normes del PGOU, en l’article 175.2, sobre les condicions d’edificació i concretament en
quan a l’índex d’edificabilitat neta, estableix:
L’edificabilitat neta orientativa per als nous equipaments serà dels següents índexs en els usos
que s’indiquen:
a) Educatiu: 0,8 m2st/m2s
b) Sanitari assistencial: 0,8 m2st/m2s
c) Cultural, administratiu i religiós: 1 m2st/m2s
d) Esportiu (excepte els situats en sòls EL): 0,8 m2st/m2s

3. Procedència i objectius del Pla Especial Urbanístic, adequació al Pla General
justificació de la ordenació volumètrica.

i

El Pla Especial urbanístic té per objectiu la ordenació de volums dels equipaments de Can
Butjosa, per adequar‐los a les seves necessitats funcionals tenint en compte les condicions de
l’entorn.
És objectiu principal d’aquest Pla Espacial Urbanístic, la definició d’una ordenació volumètrica
que harmonitzi amb el teixit de la ciutat jardí existent que l’envolta, tenint en compte
l’estructura urbana de l’eixample. A aquests efectes, la ordenació proposada, mitjançant
aquest Pla Especial, podrà ajustar les condicions bàsiques d’alçada, distàncies a límits de carrer
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i ocupació de l’edificació, mantenint, els paràmetres d’edificabilitat i ús existent dels
equipaments, definits per l’article 175 de les Normes del PGOU, per el cas d’equipaments de
nova creació.

4. Àmbit, promotor i propietat.
4.1. Àmbit de planejament i superfície
L’àmbit de planejament se situa dins la gran illa delimitada pels carrers La Salut, Viver, Butjosa i
Independència, dins l’eixample de Parets del Vallès. Tot ell, coincideix amb la qualificació de
sistema d’Equipaments públics. Abasta una superfície de 12.650,00 m2, amb una longitud –
est‐ oest‐ de 240 m i una amplada –nord‐ sud‐ de 50 m.
Aquesta gran illa, agrupa el que en un origen havien estat tres illes de l’eixample, ja que un
tram del carrer Balmes ja ha quedat dins del pati de l’escola Pompeu Fabra, i també, d’acord al
PGOU, un tram del carrer Batista i Roca està previst que quedi qualificat de sistema
d’equipaments i ampliï els jardins de l’equipament esportiu.
El terreny té una pendent, en el sentit llarg ‐est‐oest‐ (c/ Salut i c/ Butjosa), d’aproximadament
un 3%, amb una diferència de cotes entre els dos extrems d’uns 7,5 m.

4.2. Promotor i propietat
El promotor del Pla Especial Urbanístic i el titular de la totalitat dels terrenys és l’Ajuntament
de Parets del Vallès.

4.3. Descripció dels equipaments existents
Actualment la disposició volumètrica, respon a tres grups ben diferenciats, que coincideixen
amb els tres usos descrits.
Al costat est i situat a la cota més alta, hi ha l’escola Pompeu Fabra, recentment ampliada, que
és una edificació de dues plantes en forma d’ela, amb dos patis.
Al centre hi ha la piscina de Can Butjosa i una pista poliesportiva, que també comparteix amb
l’escola. Aquest edifici és més compacte, de forma quadrada i consta d’una planta. Només un
petit cos de vestidors de la pista està en planta primera.
A l’extrem oest i la cota més baixa, hi ha la biblioteca de Can Butjosa, que disposa d’alguns
cossos annexos com la sala polivalent, de més alçada, que es fa servir per actes culturals i que
disposa d’un hemicicle exterior amb graderia. La biblioteca consta d’una sola planta, amb un
altell central, dins del mateix volum, que la desdobla interiorment en dues plantes. Al costat hi
ha una altra edificació, de tres plantes, que s’utilitza com a casal de Cultura.
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Equipament cultural. BIBLIOTECA DE CAN BUTJOSA

Equipament esportiu. PISTA POLIESPORTIVA

Equipament educatiu. ESCOLA POMPEU FABRA

4.4. Quadre de superfícies dels equipaments
Dins l’àmbit objecte del Pla Especial Urbanístic, s’hi ubiquin equipaments diferents, amb tres
usos principals. Cada un d’aquests usos abasta un terreny concret dins la gran illa
d’equipaments. En el següent quadre es mostren les superfícies dels sòls i dels sostres de cada
un d’ells i es calculen els índex d’edificabilitat net i els percentatges d’ocupació.
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Estat actual dels equipaments
Sòl (m2s.)
Ús cultural:
Biblioteca de Can Butjosa
Sala polivalent
Casal de cultura
Ús esportiu:
Piscina coberta
Pista poliesportiva descoberta i vestidors
Ús educatiu:
Escola Pompeu Fabra (1 línia de primària)
Total

4.329,00

Sostre (m2 st.)
1.516,00

i.e.n.
ocupació
(m2st/m2s)
(%)
0,35
22,5%

649,00
327,00
540,00
5.230,00 *

1.990,10

0,38

34,6%

0,68

37,5%

0,44

38,9%

1.810,50
179,60
3.091,00

2.112,40
2.112,40

12.650,00

5.618,50

* i ncl ou el tra m del ca rrer Ba ti s ta i Roca di ns de l a cl a u EC

4.5. Infraestructures i serveis existents
Al tractar‐se d’un sòl urbà consolidat, dins de l’eixample de Parets i totalment edificat i
consolidat des de fa molts anys, disposa de tots els serveis urbanístics propis del sòl urbà
consolidat. És a dir, amb vialitat urbanitzada que compta amb xarxes de clavegueram,
electricitat, enllumenat, telecomunicacions, aigua i gas.
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5. Descripció de la proposta
5.1. Marc jurídic
Aquets document es redacta d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, del Text
refós de la llei d’urbanisme, amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 del 22 de
febrer i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
Així mateix, s’emmarca dins de la revisió del Pla general d’ordenació de Parets del Vallès,
aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 14 de
novembre de 2001 i publicat en el DOGC el dia 9 de maig de 2002.

5.2. Justificació del document
El Pla Especial urbanístic justifica la seva procedència pel que estableix l’article 175.4, que

diu textualment: En sòl urbà i per a tots els diferents usos d’equipaments, regirà el
tipus d’ordenació de la zona on s’implantarà l’equipament al de la seva contigua, i es
respectaran les condicions d’edificació vigents en la zona. Els canvis en les
característiques de l’ordenació, exigirà prèviament l’aprovació d’un Pla Especial.
En conseqüència, aquest Pla Especial, modificarà determinats paràmetres de la zona EA3,
incompatibles amb la tipologia i necessitats d’aquests equipaments, i dotarà una nova
ordenació volumètrica per les edificacions d’aquest àmbit de sistema d’equipaments
comunitaris, dins dels sistema d’ordenació segons Volumetria específica.
D’acord a la Llei d’urbanisme de Catalunya (DL 1/2010, de 3 d’agost, amb les modificacions del
DL 3/2012, de 22 de febrer), en l’article 67, que estableix els supòsits per a la redacció de Plans
Espacials Urbanístics.

5.3. Descripció de l’ordenació
El Pla Especial Urbanístic, mantindrà els actuals usos dels equipaments, sense fer‐ne una
assignació concreta en la seva localització precisa, pel fet que tots ells són preexistents a la
vigent Revisió del Pla general, i per tant, considerarà que coexisteixen els tres usos (cultural,
esportiu i educatiu) dins de la mateixa illa, admetent ajustos dels límits actuals que hi ha entre
ells, segons futures necessitats i ampliacions.
La ordenació de volums recull les edificacions existents i preveu futures ampliacions, basades
en programes de necessitats de creixements, per dotar de més i millors dotacions per al
ciutadà.
D’acord al aquest programa de necessitats es plantegen les següents ampliacions:
Les més importants es detecten en l’equipament esportiu, que actualment consisteixen en una
piscina coberta i una pista poliesportiva exterior, i que en un futur caldrà contemplar:
a) Cobrir la pista poliesportiva amb una coberta lleugera, sense tancaments laterals.
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b) Ampliar els vestidors de la pista poliesportiva
c) Crear dues sales esportives
d) Crear un gimnàs
Pel que fa a l’equipament cultural, es considera que a més llarg termini calgui fer les següents
ampliacions:
a) Ampliar la biblioteca
b) Donar la possibilitat de cobrir l’hemicicle exterior de la sala polivalent de Can Butjosa
amb una coberta lleugera.
c) Preveure una certa ampliació de l’edifici del Casal de cultura i/o de la Sala polivalent.
Finalment, en quan a l’equipament educatiu de l’Escola Pompeu Fabra, no es plantegen
ampliacions, atès que ha tingut una recent remodelació.

05. Ordenació de volums. Gàlibs.
La proposta d’ordenació de volums es regularà sota dos paràmetres bàsics:
1. Perímetre regulador en planta (P.R.P.) , que podrà tenir uns límits màxims
d’emplaçament fixes o uns límits variables, que podran ser flexibles segons les
necessitats del projecte, però que no podran sobrepassar una determinada ocupació,
alçada ni nombre de plantes.
2. Perfil regulador màxim en altura (P.R.A.) de cada un dels volums, indicada en el plànol
d’ordenació, entesa com a límit màxim. És el pla horitzontal situat a una distància
vertical o altura màxima que pot assolir la part superior de l’últim forjat de l’edifici
referida a la cota d’aplicació (C.A.). Per damunt del perfil regulador en altura s’admetrà
la coberta i elements que es preveuen en l’article 75.5 de les Normes del PGOU.
Dins d’aquesta alçada, s’indicaran el número màxim de plantes que es podrà dividir, als
efectes de limitar la edificabilitat total, que estarà per sota de la assignada per les
Normes del PGOU, considerant la totalitat de la illa i els usos existents.
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La implantació gràfica d’aquests dos paràmetres bàsics, preveu equilibrar i compensar els
volums dins de la parcel∙la, tenint en compte la ordenació de ciutat jardí de l’entorn, de forma
que no superi en excés les alçades de les edificacions residencials, i es mantingui el seu
assolellament. També procura que s’alliberi l’espai interior d’illa d’edificacions, mantenint
l’enjardinament, de forma que la ocupació màxima no superi el 50% de la seva superfície total.

5.4. Nous paràmetres reguladors de la ordenació
Tipus d’ordenació:
El Pla especial urbanístic, adopta el sistema d’ordenació de Volumetria específica en la
modalitat de configuració flexible, que ve definida per un perímetre i perfil reguladors dins
dels quals s’ha d’inscriure l’edificació tant en planta com en altura.
Els volums tindran una regulació específica, d’acord als articles 80 a 84 de les Normes del
PGOU, que es referirà bàsicament a les condicions d’ordenació del volum, forma i posició,
justificat per la necessitat d’ampliació i millora dels equipaments, les condicions de l’entorn,
però que no superen l’edificabilitat potencial que li dona el PGO ni els usos existents que s’hi
desenvolupen.
Per aquells paràmetres que no se’n digui res específicament, s’adoptarà els principals
paràmetres del sistema d’ordenació per edificació aïllada, clau EA del PGO, que és el de la zona
contigua.
Així, la seva regulació, vindrà complementada pels gàlibs volumètrics representats en el plànol
05 d’ordenació d’aquest PEU‐OV.
Alçada:
Vindrà definida per el Perímetre regulador en planta (P.R.P.), definit en el plànol 05
d’ordenació d’aquest PEU‐OV. La ordenació delimita diferents volums d’edificació, amb
diferents alçades reguladores màximes (A.R.M.), que responen a l’estudi de necessitats de
cada un dels equipaments i de les condicions de l’entorn.

05. Ordenació de volums. Gàlibs.
Les alçades es prendran sobre la cota d’aplicació de l’altura màxima del perfil regulador en
altura. (C.A.). Aquest punt, és el valor numèric, referit a la base topogràfica municipal, a partir
de la qual s’amidarà l’altura o perfil regulador màxim en altura. El nivell del paviment de la
planta corresponent al d’aplicació de l’altura màxima es podrà col∙locar 0,60 m per sota i 0,60
m per damunt de la cota d’aplicació (C.A.).
Aquestes alçades es referiran al punt més alt de l’edificació, inclosa l’estructura, i per sobre de
la qual només i podrà haver la coberta i els elements que es preveuen en l’article 75.5 de les
Normes del PGOU.
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En el cas de volums situats dins de límits volumètrics variables (veure plànol 05 d’ordenació
d’aquest PEU‐OV), es mantindrà l’A.R.M. en la posició definitiva que el projecte d’ampliació de
l’equipament estableixi.
El plànol 05, no grafia la posició d’una reserva “volumètrica variable” de 300 m2 d’ocupació i
de dues plantes com a màxim (A.R.M. + 8,0 m) al costat oest del cos de conté la piscina del
centre esportiu. És condició que aquest volum es situï adossat als cossos edificats existents.
Número de plantes:
La ordenació del conjunt, als efectes d’ajustar l’edificabilitat al que determina l’article 175.2 de
les Normes del PGOU, sobre les condicions d’edificació pels diferents usos d’equipaments,
indicarà el número màxim de plantes per a cada un d’aquests volums representats en el plànol
06 d’ordenació d’aquest PEU‐OV, que podrà ser en 1, 2 o 3 plantes.
El número de plantes representats en el plànol 06 d’ordenació d’aquest PEU‐OV, als efectes
de dotar de certa flexibilitat al projecte arquitectònic, es podran compensar justificadament,
per altres plantes situades en volums del mateix ús d’equipament, sempre dins del mateix
gàlib de volum, sense sobrepassar l’A.R.M., ni la projecció d’ocupació fixades per aquest plànol
d’ordenació, ni l’edificabilitat que en resulta.
Ocupació de parcel∙la:
La ocupació de l’edificació sobre tota la parcel∙la (àmbit del PEU‐OV), serà com a màxim del
50%. El volums representats en el plànol 05 d’ordenació d’aquest PEU‐OV, esgoten aquest
percentatge. Per tant les ampliacions futures que es puguin fer s’hauran d’ajustar dins
d’aquests límits, i podran seran de dos tipus:
a) Límit volumètric màxim: La línia continua que es representa en el plànol 05
d’ordenació d’aquest PEU‐OV, no podrà ser sobrepassada, referint‐se a la ocupació del
volum que inscriu i per que fa a l’A.R.M. i al número de plantes.
b) Límit volumètric variable / compensable: La línia discontínua que es representa en el
plànol 05 d’ordenació d’aquest PEU‐OV, podrà ser ajustada o modificada per una altra
d’igual ocupació dins de l’ús de l’equipament que fa referència. En aquest cas, la
compensació de volums haurà d’estar equilibrada.
La ocupació màxima es referirà també per a cada zona corresponent a cada un dels usos
d’equipaments.
Edificabilitat:
L’edificabilitat neta sobre la parcel∙la, no superarà la màxima prevista per a nous equipaments,
d’acord a l’article 175.2 de les Normes del PGOU, i que es prendrà com a referència per a cada
un dels usos dels diferents equipaments. Aquests valors, seran:
Sostre total
I.E.N. resultant total

10.445,20 m2st
0,83 m2s/m2st

I.E.N. EC‐cultural

0,64 m2s/m2st

I.E.N. EC‐esportiu

0,95 m2s/m2st

2.398,00 m2st
5.521,90 m2st

I.E.N. EC‐educatiu

0,82 m2s/m2st

2.525,30 m2st
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El sostre total és inferior al sostre potencial aplicant els índex d’edificabilitat de l’article 175.2
de les Normes del PGOU, que representa 10.868,32 m2.
La ordenació del Pla especial urbanístic, podrà flexibilitzar aquest sostre resultant, traspassant
edificabilitat d’un us a altre, segons la seva necessitat i d’acord a les pautes del plànol 05
d’ordenació d’aquest PEU‐OV, sense que superi la suma dels valors anteriors aplicats per a
cada ús.
Usos:
El Pla Especial Urbanístic, mantindrà els actuals usos dels equipaments, sense fer‐ne una
assignació concreta en la seva localització precisa, pel fet que tots ells són preexistents a la
vigent Revisió del Pla general, i per tant, considerarà que coexisteixen els tres usos (cultural,
esportiu i educatiu) dins de la mateixa illa, admetent ajustos dels límits actuals que hi ha entre
ells, segons futures necessitats i ampliacions.
D’aquesta manera, les superfícies de cada un dels usos d’equipaments que figuren en el primer
quadre del punt següent, són indicatives i poden ser modificades, però ens serveixen per a
poder fer una aproximació numèrica dels paràmetres resultants de la ordenació del PEU‐OV.
Les superfícies resultants de cada un d’aquests equipaments, segons els usos existents, són:
Superfície Sistema EC

12.650,00 m2

Superfície Sistema EC‐cultural

3.741,60 m2sòl

Superfície Sistema EC‐esportiu

5.817,40 m2sòl

Superfície Sistema EC‐educatiu

3.091,00 m2sòl
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6. Dades numèriques del Pla
D’acord a la ordenació de volums del PEU, tenim les següents dades:
Nova ordenació dels equipaments
Sostre
(m2 st.)

Sòl (m2s.)

i.e.n.
(m2st/m2s)

ocupació
(%)

Ús cultural:

3.741,60

2.398,00

0,64

32,1%

Ús esportiu:

5.817,40 *

5.521,90

0,95

65,2%

Ús educatiu:

3.091,00

2.525,30

0,82

41,5%

12.650,00

10.445,20

0,83

49,6%

Total

* inclou el tram del carrer Batista i Roca dins de la clau EC

Comparativa de dades entre el PGOU i el PEU‐OV:
PGOU

PEU‐OV

12.650,00 m2
12.650,00 m2

Superfície de l’àmbit
Superfície Sistema EC

12.650,00 m2
12.650,00 m2

Superfíci e Si s tema EC‐cul tura l

3.741,60 m2s òl

Superfíci e Si s tema EC‐es porti u

5.817,40 m2s òl

Superfíci e Si s tema EC‐educa ti u

3.091,00 m2s òl

35%

10.868,32 m2s t
4.427,50 m2
0,86 m2s /m2s t

50%

10.445,20 m2s t
6.325,00 m2
0,83 m2s /m2s t

I.E.N. EC‐cul tura l

1,0

m2s /m2s t

0,64

2.398,00 m2s /m2s t

I.E.N. EC‐es porti u

0,8

m2s /m2s t

0,95

5.521,90 m2s /m2s t

I.E.N. EC‐educa ti u

0,8

m2s /m2s t

0,82

2.525,30 m2s /m2s t

Sostre
Ocupació
I.E.N. resultant

Alçada màxima (A.R.M.)
Número màxim de plantes
Volum potencial resultant

6,5 m
2
28.778,75 m3

11,5; 10,0; 8,0; 7,5; 6,0; 5,0 m

1, 2, 3
49.089,50 m3

7. Gestió del Pla
L’execució del planejament no requereix cap obra d’urbanització, ni la delimitació de cap
polígon d’actuació, al no resultar necessari el repartiment de beneficis i càrregues, atès que es
tracta d’un sòl de domini públic destinat a equipaments i la seva titularitat és municipal.
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8. Avaluació econòmica i pla d’etapes
D’acord amb l’article 91 del Reglament de la LUC, en relació a l’article 89, i atès que el
document no comporta cap obrà d’urbanització pública ni de serveis, atès que el document
només comporta una ordenació volumètrica d’un Sistema d’equipaments situat en sòl urbà
consolidat, és innecessària l’avaluació econòmica i el desenvolupament d’un Pla d’etapes.
9. Justificació de l’avaluació de la mobilitat generada i informe ambiental
L’àmbit es situa en sòl urbà consolidat, a l’eixample de la població. Així mateix el document no
planteja cap canvi d’ús ni major aprofitament del previst en el planejament.
Ateses aquestes característiques es considera que és innecessari tant l’estudi de la mobilitat
generada com l’informe ambiental.
10. Llistat de plànols
01.
02.
03.
04.
05.1
05.2
06.

Situació
Topogràfic
Qualificació urbanística vigent
Estat actual dels volums
Ordenació de volums. Gàlibs.
Ordenació de volums. Gàlibs. –Estudi d’alçades‐
Ordenació de volums. Número de plantes. Usos.

Octubre de 2013

Per l’equip redactor,
Salvador Matas, arquitecte
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I.

Normes urbanístiques

I.‐ Disposicions generals
Art.1. Objecte del Pla Especial
equipaments de Can Butjosa

Urbanístic

d’Ordenació

volumètrica

dels

El “Pla Especial Urbanístic d’Ordenació volumètrica dels equipaments de Can
Butjosa, en l’àmbit comprès entre els carrers de la Salut, Viver, Butjosa i
Independència, té per objecte ordenar i definir els volums edificables dels
equipaments, tenint en compte el sistema d’ordenació de l’entorn i les seves
necessitats funcionals.
Art.2. Àmbit territorial
Abasta l’àmbit definit pel Pla Especial Urbanístic d’Ordenació volumètrica dels
equipaments de Can Butjosa, qualificat d’Equipaments comunitaris, clau EC. La
superfície total de l’àmbit és de 12.650 m2.
Art.3. Marc legal
3.1. El Pla Especial Urbanístic d’Ordenació volumètrica dels equipaments de
Can Butjosa, es formula de conformitat amb la legislació urbanística vigent, i
d’acord al que disposa l’article 175 del PGO, que preveu la possibilitat de
tramitació d’un Pla Especial Urbanístic que estableixi els volums edificables
definitius quan aquests no s’ajusten als del sistema d’ordenació de la zona
contigua.
3.2. En tot allò que no estigui previst expressament en el present Pla, seran
d’aplicació les determinacions establertes en el vigent Pla General d’Ordenació
Urbana de Parets del Vallès.
Art.4. Contingut del Pla Especial Urbanístic d’Ordenació volumètrica dels
equipaments de Can Butjosa.
El Pla Especial Urbanístic d’Ordenació volumètrica es composa dels següents
documents:
I. Memòria descriptiva i justificativa del PEU‐OV
1. Objecte
2. Antecedents urbanístics
3. Procedència i objectius del Pla Especial Urbanístic, adequació al Pla
General i justificació de la ordenació volumètrica.
4. Àmbit, propietat i gestió
5. Descripció de la proposta
6. Dades numèriques del Pla
7. Gestió del Pla
8. Avaluació econòmica i pla d’etapes
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9. Justificació de l’avaluació de la mobilitat generada i informe
ambiental
10. Llistat de plànols
II. Normes urbanístiques
III. Documentació gràfica
II.‐ Ordenació Urbanística
Art.5. Qualificació urbanística.
5.1. El Pla Especial Urbanístic d’Ordenació volumètrica manté la qualificació
d’Equipaments comunitaris, clau EC, prevista al Pla general d’ordenació urbana
de Parets del Vallès.
5.2. En la documentació gràfica del PEU‐OV es determinen els gàlibs de la
ordenació volumètrica.
Art. 6. Regulació general i específica de les condicions d’edificació dels terrenys
qualificats com a sistema d’equipament comunitari, PEU‐OV Can Butjosa.
6.1. Comprèn els terrenys que el Pla Espacial Urbanístic qualifica com sistema
d’equipament comunitari , clau EC, per a la illa d’equipaments de Can Butjosa.
6.2. Condicions generals:
6.2.1. Tipus d’ordenació: És el de volumetria específica en la modalitat de
configuració flexible, que ve definida per un perímetre i perfil reguladors dins
dels quals s’ha d’inscriure l’edificació tant en planta com en altura. Els
paràmetres específics d’aquest tipus d’ordenació, venen reflectits en el plànols
núm. 05 i 06 del PEU‐OV i regulats numèricament a l’article 6.3. de la present
Normativa.
6.3. Condicions específiques:
6.3.1 Perímetre regulador en planta (PRP).
‐ És la línia que defineix la figura dins la qual s’ha d’inscriure la planta de
l’edificació.
‐ Podrà tenir uns límits màxims fixes o uns límits variables, que podran ser
flexibles segons les necessitats del projecte, però que no podran sobrepassar
una determinada ocupació, alçada ni nombre de plantes.
6.3.2. Perfil regulador màxim en altura (PRA).
És el pla horitzontal situat a una distància vertical o altura màxima que pot
assolir la part superior de l’últim forjat de l’edifici referida a la cota d’aplicació
(C.A.). Per damunt del perfil regulador en altura s’admetran:
‐ Les cambres d’aire i elements de cobertura en els casos de terrats o coberta
plana amb una altura total de 60 centímetres.

18

Pla Especial Urbanístic d’Ordenació volumètrica dels equipaments de Can Butjosa. Parets del Vallès
Document per Aprovació inicial
Octubre de 2013

‐ Les baranes de façana i patis interiors, l’altura de les quals no podrà excedir
d’1,50 m.
‐ Les xarxes protectores de patis de jocs.
‐ Els elements tècnics de les instal∙lacions.
‐ Les caixes d’escala i la sala de màquines de l’ascensor i els elements de
coronament necessaris per protegir visualment tots els serveis que es
requereixin per a instal∙lacions.
6.3.3. Cota d’aplicació de l’altura màxima del perfil regulador en altura. (C.A.).
‐ És el valor numèric, referit a la base topogràfica municipal, a partir de la qual
s’amidarà l’altura o perfil regulador màxim en altura. El nivell del paviment de
la planta corresponent al d’aplicació de l’altura màxima es podrà col∙locar 0,60
m per sota i 0,60 m per damunt de la cota d’aplicació (C.A.).
6.3.4. Alçada.
‐ Vindrà definida per el Perímetre regulador en planta (P.R.P.), i representada
en el plànol 05 d’ordenació d’aquest PEU‐OV.
‐ Les alçades es prendran sobre la cota d’aplicació de l’altura màxima del perfil
regulador en altura. (C.A.). Aquest punt, és el valor numèric, referit a la base
topogràfica municipal, a partir de la qual s’amidarà l’altura o perfil regulador
màxim en altura. El nivell del paviment de la planta corresponent al d’aplicació
de l’altura màxima es podrà col∙locar 0,60 m per sota i 0,60 m per damunt de la
cota d’aplicació (C.A.).
‐ L’alçada es referirà al punt més alt de l’edificació, inclosa l’estructura, i per
sobre de la qual només i podrà haver la coberta i els elements que es preveuen
en l’article 75.5 de les Normes del PGOU.
‐ En el cas de volums situats dins de límits volumètrics variables (veure plànol
05 d’ordenació d’aquest PEU‐OV), es mantindrà l’A.R.M. en la posició definitiva
que el projecte d’ampliació de l’equipament estableixi.
6.3.5. Número de plantes.
‐ El número de plantes representats en el plànol 06 d’ordenació d’aquest PEU‐
OV, als efectes de dotar de certa flexibilitat al projecte arquitectònic, es podran
compensar justificadament, per altres plantes situades en volums del mateix
ús d’equipament, sense sobrepassar l’A.R.M. ni la projecció d’ocupació fixades
per aquest plànol d’ordenació, ni l’edificabilitat que en resulta.
6.3.6. Ocupació de parcel∙la.
‐ La ocupació de l’edificació sobre tota la parcel∙la (àmbit del PEU‐OV), serà
com a màxim del 50%. L’edificació es situarà dins del Perímetre regulador en
planta (PRP), representats en el plànol 05 d’ordenació d’aquest PEU‐OV. Els
PRP podran seran de dos tipus:
a) Límit volumètric màxim: La línia continua que es representa en el plànol 05
d’ordenació d’aquest PEU‐OV, no podrà ser sobrepassada, referint‐se a la
ocupació del volum que inscriu i per que fa a l’A.R.M. i al número de
plantes.
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b) Límit volumètric variable / compensable: La línia discontínua que es
representa en el plànol 05 d’ordenació d’aquest PEU‐OV, podrà ser
ajustada o modificada per una altra d’igual ocupació dins de l’ús de
l’equipament que fa referència. En aquest cas, la compensació de volums
haurà d’estar equilibrada.
S’admet l’addició d’un volum que el plànol 05 no grafia la seva posició per
una reserva “volumètrica variable” de 300 m2 d’ocupació i de dues plantes
com a màxim (A.R.M. + 8,0 m) al costat oest del cos de conté la piscina del
centre esportiu. És condició que aquest volum es situï adossat als cossos
edificats existents.
‐ La ocupació màxima es referirà també per a cada zona corresponent a cada
un dels usos d’equipaments.
6.3.7. Sostre màxim edificable.
‐ El sostre màxim edificable serà de 10.512,80 m2. Es podrà flexibilitzar aquest
sostre resultant, traspassant edificabilitat d’un us a altre, segons la seva
necessitat i d’acord a les pautes del plànol 05 d’ordenació d’aquest PEU‐OV,
sense que superi la suma dels valors anteriors aplicats per a cada ús.
Sostre total
I.E.N. resultant total

10.445,20 m2st
0,83 m2s/m2st

I.E.N. EC‐cultural

0,64 m2s/m2st

I.E.N. EC‐esportiu

0,95 m2s/m2st

2.398,00 m2st
5.521,90 m2st

I.E.N. EC‐educatiu

0,82 m2s/m2st

2.525,30 m2st

6.3.8. Separacions mínimes.
‐ Es regularan a partir del plànol 05 d’ordenació d’aquest PEU‐OV i no seran
d’aplicació les establertes en l’article 76 de les Normes d’aquest PGOU. A
aquests efectes, es tindrà en compte el que s’ha descrit en el punt anterior
sobre els límits volumètrics.
6.3.9. Espai lliure de la parcel∙la.
‐ S’estarà al que disposa l’article 74 de les Normes del PGOU.
6.3.10. Planta soterrani.
‐ Queda definida per allò que s’estableix en l’article 75.4 de les Normes del
PGOU. En quan a la seva ocupació, s’ajustaran a l’article 73.2 de les Normes del
PGOU.
6.3.11. Construccions auxiliars.
‐ S’admet la construcció d’edificacions auxiliars al servei de les principals,
destinats a porteria, aparcament, magatzems, sales tècniques, vestidors,
garites de guarda i altres semblants.
‐ L’espai, sostre i volum de les construccions auxiliars no computen a efectes
d’edificabilitat, ocupació i distàncies mínimes, però quedaran limitades a un
increment màxim del 10% de la ocupació per a cada un dels usos
d’equipaments corresponents sobre el que es planteja la construcció auxiliar.
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‐ Només podran ser en planta baixa, i tindran una alçada màxima de 4 m.
‐ Altres construccions, fetes amb elements lleugers, desmuntables, que solen
ser de caràcter provisional, com carpes o similars, i que s’hagin de muntar per
algun esdeveniment puntual, no tindran la consideració de construccions
auxiliars, i no s’hauran de subjectar a aquesta regulació.
6.3.12. Tanques.
‐ No s’admet la tanca opaca. Han de ser amb material calat, tipus malla
metàl∙lica, fins a 3 m d’alçada, mesurats sobre la plataforma de la pista.
6.3.13. Adaptació i moviment de terres.
‐ En el cas que s’hagin de fer modificacions de la topografia del terreny,
aquestes s’hauran d’ajustar al que disposa l’article 60 del PGOU.
‐ S’exceptuaran d’aquesta regulació els moviments de terres o plataformes
d’anivellació existents (veure plànol topogràfic número 02 d’aquest PEU‐OV),
que es prendran com a terreny natural. En el cas de modificar‐se, ja s’hauran
d’ajustar a les Normes del PGOU.
6.3.14. Usos.
‐ El Pla Especial Urbanístic, mantindrà els actuals usos dels equipaments, sense
fer‐ne una assignació concreta en la seva localització precisa. Es manté la
coexistència dels tres usos (cultural, esportiu i educatiu) dins de la mateixa illa,
admetent ajustos dels límits actuals que hi ha entre ells, segons futures
necessitats i ampliacions.
‐ Les superfícies de cada un dels usos d’equipaments que figuren en el primer
quadre del punt següent, són indicatives i poden ser modificades, però ens
serveixen per a poder fer una aproximació numèrica dels paràmetres
resultants de la ordenació del PEU‐OV.
‐ Les superfícies que es prenen com a referència d’aquests equipaments,
segons els usos existents, són:
Superfície Sistema EC

12.650,00 m2

Superfície Sistema EC‐cultural

3.741,60 m2sòl

Superfície Sistema EC‐esportiu

5.817,40 m2sòl

Superfície Sistema EC‐educatiu

3.091,00 m2sòl

III.‐ Execució del Pla de Millora Urbana d’Ordenació de Volums
Art. 7. Execució del planejament
7.1. Atès que és un sòl urbà consolidat, qualificat de sistemes i de titularitat pública, i
el document només té per objecte la regulació volumètrica, no és objecte de cessions
de cap tipus.
7.2. El sistema de gestió serà el d’execució directa.
7.3. No es fixa cap termini màxim per a l’execució de les obres.
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III. Documentació gràfica
Plànols
01.
02.
03.
04.
05.
05.2
06.

Situació
Topogràfic
Qualificació urbanística vigent
Estat actual dels volums
Ordenació de volums. Gàlibs.
Ordenació de volums. Gàlibs. –Estudi d’alçades‐
Ordenació de volums. Número de plantes. Usos.
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