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INFORME QUE EMET L’EQUIP REDACTOR DEL PLA DE MILLORA 
URBANA  DEL SECTOR PE-4 ZONA CENTRAL. SUBSECTOR NORD 
DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE PARETS DEL VALLÈS, EN 
RELACIÓ AMB LES AL⋅⋅⋅⋅LEGACIONS PRESENTADES I ALS 
INFORMES EMESOS EN LA TRAMITACIÓ DEL PLA 
 
 
I.- OBJECTE DE L’INFORME 
 
En data 14 d’abril de 2011, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Parets 
del Vallès va aprovar inicialment el Pla de millora urbana del sector PE-4, 
Subsector nord, i va acordar sotmetre’l a informació pública, atorgar audiència 
a les persones propietàries de terrenys en l’àmbit, i sol�licitar informe a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (de conformitat amb l’article 
87.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme) i als organismes afectats per raó de 
les seves competències sectorials. El citat acord va ser publicat al BOPB de 30 de 
maig de 2011. 
 
En data 8 de juliol de 2011, l’Alcaldia va resoldre ampliar el termini 
d’informació pública de l’esmentat pla, resolució que es va publicar en el BOPB 
de data 25 de juliol de 2011. 
 
a) Al�legacions presentades 
 
Durant el termini d’informació pública es van presentar 3 escrits d’al�legacions, 
que es relacionen seguidament: 
 
1. Al⋅legació presentada pel Sr. IGNACIO OLIVER MANEN, en nom propi i en 

representació dels germans ISABEL, JACINT, EULÀLIA, ROSA i JOAN 
OLIVER MANEN, en data 22 de juliol de 2011 (núm. registre d’entrada 
8878). 

2. Al⋅legació presentada pel Sr. JOAN CASTELLÓ LÓPEZ, en representació de 
INVERSIONES VALLESANAS, S.L., en data 27 de juliol de 2011 (núm. 
registre d’entrada 9224). 

3. Al⋅legació presentada pels Srs. ROSA MARTÍ I CONILL, portaveu del grup 
municipal Nova Opció per Parets (NOPP), XAVIER MARTÍN RODRÍGUEZ, 
portaveu del grup municipal Convergència i Unió (CiU), ROBERTO 
CARMANY VALLS, portaveu del grup municipal Partit Popular (PP), i 
JOAN FOLGUERA I OBIOL, portaveu del grup municipal Iniciativa (ICV-
EA-EPM), en data 16 de setembre de 2011 (núm. registre d’entrada 10629). 
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b) Informes emesos en relació amb el PMU 
 
En primer terme s’ha d’assenyalar que han emès informe sobre el PMU tant 
l’arquitecte municipal de l’Ajuntament de Parets del Vallès (informe que forma 
part de l’acord d’aprovació inicial), com també, en compliment del què estableix 
l’article 87.1 del TRLU, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
 
Per una altra banda, de conformitat amb l’article 85.5 del TRLU, s’han sol�licitat 
i emès, per part dels organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials, els següents informes: 
  

1. Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs (Registre d’entrada núm. 
7302, de data 17 de juny de 2011). 

2. Subdirecció general de seguretat industrial del Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya (Registre d’entrada núm. 7775, 
de data 30 de juny de 2011). 

3. Agència de l’Habitatge de Catalunya (Registre d’entrada núm. 7791, de 
data 30 de juny de 2011). 

4. Agència de Residus de Catalunya (Registre d’entrada núm. 8007, de data 
5 de juliol de 2011). 

5. Autoritat del Transport Metropolità (Registre d’entrada núm. 8352, de 
data 12 de juliol de 2011). 

6. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Registre 
d’entrada núm. 8484, de data 14 de juliol de 2011). 

7. Direcció general de carreteres del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (Registre d’entrada núm. 
8516, de data 15 de juliol de 2011). 

8. Direcció general de comerç del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya (Registre d’entrada núm. 9336, de data 2 
d’agost de 2011). 

9. Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació 
de Barcelona (Registre d’entrada núm. 10706, de data 20 de setembre de 
2011). 

10. Agència Catalana de l’Aigua (Registre d’entrada núm. 12346, de data 2 
de novembre de 2011). 

11. Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (Registre 
d’entrada núm. 13565, de data 1 de desembre de 2011). 
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II.- INFORME DE LES AL�LEGACIONS PRESENTADES 
 

Núm. al�legació  
1 Srs. OLIVER MANEN 

 
Contingut: Els Srs. Oliver Manen, que manifesten ser els propietaris d’una de 
les finques incloses en l’àmbit del PMU, formulen les següents al�legacions: 
 

1. Que la finca de la seva propietat té una superfície d’11.747 m2 (i no 
d’11.330 m2) i que la titularitat pública o privada del camí que la travessa 
s’ha de justificar mitjançant títols registrals. 

2. Que procedeix revisar les indemnitzacions per extinció de béns 
incompatibles amb el planejament, tenint en compte que en la finca de 
llur propietat hi ha un habitatge de primera residència, diverses 
construccions auxiliars i alguns arbres fruiters. 

3. Que cal detallar les obres de connexió i altres a realitzar fora de l’àmbit 
del sector i realitzar un pressupost acurat d’aquestes obres, i també 
quantificar de forma més precisa les indemnitzacions per extinció 
d’activitats, als efectes de justificar de forma més acurada l’equilibri entre 
els polígons d’actuació urbanística previstos. 

4. Que s’ha d’elaborar i incorporar al PMU un estudi de viabilitat 
econòmica aplicant la metodologia prevista en l’Ordre ECO/805/2003 o 
altres mètodes de valoració, per tal de donar majors garanties de la 
viabilitat econòmica del sector. 

 
Valoració:  
 

1. Pel que fa a la superfície que es fa constar en el quadre d’Estructura de la 
propietat, es tracta, segons s’indica, de la superfície derivada de la 
medició cartogràfica de la finca, que és tècnicament més precisa que la 
superfície que pugui constar en el Registre de la propietat. Quant al 
camí, s’estima l’al�legació en el sentit de reflectir la configuració de la 
finca tal i com figura en el Cadastre, sens perjudici del què es pugui 
acreditar en el procés reparcel�latori respecte a la titularitat del camí. 

2. 3. i 4. El document d’avaluació i viabilitat econòmica que incorpora el 
PMU que es presenta per a la seva aprovació definitiva detalla 
suficientment les despeses d’urbanització previstes, tenint en compte que 
el planejament ha de fer una estimació d’aquests despeses, i acredita la 
viabilitat econòmica de l’actuació. La determinació més precisa de les 
indemnitzacions per les construccions o les activitats existents s’ha 
d’efectuar en el procés reparcel�latori, a partir de l’anàlisi i valoració de 
les característiques i situació específiques de cada una de les 
construccions, instal�lacions i activitats. 
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Proposta de resolució 
 
Es proposa estimar parcialment les al�legacions presentades, únicament pel que 
fa a recollir la configuració de la finca que deriva del Cadastre. 
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Núm. al�legació  

2 INVERSIONES VALLESANAS, S.L. 
 
Contingut: En l’escrit presentat per aquesta societat es formulen les següents 
al�legacions: 
 

1. En l’apartat relatiu a l’Estructura de la propietat no s’indiquen els 
percentatges de participació de cada propietari en l’àmbit i no 
s’especifica quins són els propietaris de la parcel�la 1. Pel que fa a 
aquesta finca, s’afegeix que s’ha de tenir en compte la superfície registral, 
que és de 15.015,15 m2, i que a la societat compareixent li correspon una 
participació en la finca del 75%. 

2. Es considera que l’Avaluació econòmica del PMU no justifica 
suficientment les càrregues urbanístiques de l’àmbit, i que cal justificar 
en major mesura les indemnitzacions per l’enderrocament de 
construccions i pel trasllat d’activitats. A aquests efectes l’al�legant 
adjunta els contractes d’arrendament vigents en les naus de la seva 
propietat. 

3. Seria convenient establir un Pla d’etapes que flexibilitzi l’inici de les 
actuacions i que tingui una durada més àmplia. 

4. S’afirma que seria convenient que s’acredités que la promotora del PMU 
compta amb una participació superior al 50% en el Polígon 1, per al qual 
es preveu la modalitat de compensació bàsica, ja que, en cas contrari, 
l’execució de l’àmbit restarà paralitzada. 

5. Ha de quedar clar en les normes urbanístiques que la determinació de les 
unitats de projecte i de les unitats de construcció en cada una de les illes 
no són exigibles ni vinculants, sinó orientatives. 

 
Valoració:  

1. En el quadre d’estructura de la propietat es fa constar que la propietat 
horitzontal està constituïda sobre una superfície de 11.676 m2 de sòl, 
remetent al procés reparcel�latori la determinació de a qui correspon la 
titularitat dels 2.735 m2 que no estan ocupats per l’edificació ni formen 
part de la zona comunitària lliure d’edificació. 

2. El document d’avaluació i viabilitat econòmica que incorpora el PMU 
que es presenta per a la seva aprovació definitiva detalla suficientment 
les despeses d’urbanització previstes, tenint en compte que el 
planejament ha de fer una estimació d’aquests despeses, i acredita la 
viabilitat econòmica de l’actuació. 

3. Es considera que el Pla d’etapes té una durada prou àmplia, i en el 
document que es presenta per a aprovació definitiva s’actualitza l’any 
d’inici de cada etapa a partir de l’any 2012. 
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4. Per a promoure l’aprovació del PMU no és necessari disposar de 
l’esmentat percentatge de la propietat i, pel que fa a l’execució, 
l’estructura de la propietat, caracteritzada per l’existència de parcel�les 
de gran superfície, facilita que es pugui assolir aquest percentatge en 
l’àmbit del Polígon 1 només amb la participació de dos propietaris. 

5. Es considera que del PMU ja es desprèn clarament el caràcter orientatiu 
de les unitats de projecte i de construcció, atès que no s’estableix en cap 
cas la seva obligatorietat. 

 
Proposta de resolució 
Es proposa estimar parcialment les al�legacions presentades, únicament en el 
sentit d’indicar els percentatges de participació de cada propietari en la part de 
la finca 1 que està clar que està constituïda en propietat horitzontal, i desestimar 
la resta d’al�legacions. 
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Núm. al�legació  

3 Grups municipals NOPP, CiU, PP i ICV-EA-EPM 
 
Contingut: En l’escrit presentat pels grups municipals esmentats es formulen 
les següents al�legacions: 
 

1. La densitat d’habitatges prevista és molt elevada i s’hauria de disminuir 
el nombre total d’habitatges per evitar congestió en aquest punt 
neuràlgic. 

2. Cal reestudiar la ubicació de l’equipament públic, preveient una única 
parcel�la amb aquesta destinació en comptes de dues. 

3. L’espai destinat a aparcament públic no és suficient. 
4. La previsió de blocs de pisos de 10 plantes es considera desafortunada. 
5. La línia de façana de l’avinguda de Catalunya s’ha de reestudiar i recular 

per permetre espais per passejar, aparcar, fer un carril bici o un carril 
bus. 

6. La disposició en planta dels blocs no és la més adient perquè es 
considera que no obeeix a cap eix. 

7. Al pla li manca un estudi de vialitat i de circulació i el viari és insuficient 
per a tants habitatges. 

8. En l’àmbit hi ha dos elements, la Mina de Can Berenguer i el canvi 
topogràfic, que s’haurien de conservar i potenciar. 

 
Valoració 
 

1. La densitat i el nombre d’habitatges previstos s’ajusten a les 
determinacions del PGO de Parets, s’adeqüen al criteri d’ordenació de 
compacitat urbana derivat del principi de desenvolupament urbanístic 
sostenible, i no generen cap congestió. 

2. S’ha de mantenir la localització del sòl destina a equipaments públics, 
atès que es considera necessari assegurar la connexió del carrer 
Montserrat Roig amb el parc fluvial a través d’espais lliures. 

3. Sense alterar la configuració bàsica de l’ordenació, el PMU que es 
presenta per a la seva aprovació definitiva augmenta les places 
d’aparcament previstes en calçada a 232 (quan el document aprovat 
inicialment en preveia 125). 

4. Pel que fa a les alçades de les unitats edificatòries més altes, de PB+9 en 
el PMU aprovat inicialment, el PMU que es presenta per a l’aprovació 
definitiva preveu que en principi tinguin una alçada de PB+7, sens 
perjudici d’admetre l’alternativa de permetre una alçada de fins a PB+9,  
mitjançant l’aprovació del corresponent projecte d’ordenació volumètrica 
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(d’acord amb els articles 65.2.d) i 188.5 del TRLU i 252 del RLU), sempre 
que es justifiqui que comporta una millora en el paisatge urbà del sector. 

5. Es considera que la vorera de l’avinguda Catalunya, que té una amplada 
de 7 metres com a mínim, és suficient per als usos requerits. 

6. La posició dels blocs respon a criteris d’ordenació d’illa oberta, que vol 
crear un front continu sobre l’avinguda Catalunya i fronts oberts sobre el 
parc del riu Tenes, fent-los compatibles amb les preexistències del lloc, 
segons es justifica a bastament en l’apartat 4.5 de la Memòria d’ordenació 
del PMU. 

7. Forma part del PMU un complet Estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada, que compleix tots els requeriments del Decret 344/2006, que 
analitza en detall totes les qüestions relatives a la mobilitat i que acredita 
l’adequació de l’ordenació proposada a les necessitats de mobilitat. 

8. El PMU que es presenta per a la seva aprovació definitiva incorpora en 
l’article 27 de les seves Normes urbanístiques l’exigència que el projecte 
d’urbanització que desenvolupi el tractament d’aquest espai lliure 
protegeixi especialment i posi en valor la mina i el salt topogràfic. 

 
Proposta de resolució: Es proposa estimar parcialment les al�legacions 
presentades, en el sentit d’incorporar al PMU els canvis o precisions assenyalats 
en els apartats 3, 4 i 8. 
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III.- ANÀLISI I VALORACIÓ DELS INFORMES EMESOS PER 
L’AJUNTAMENT, PER LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE 
BARCELONA I PELS ORGANISMES AMB COMPETÈNCIES SECTORIALS 
 
A.- INFORMES DE LES ADMINISTRACIONS URBANÍSTIQUES 
 
1. Informe emès per l’arquitecte municipal de l’Ajuntament de Parets del 
Vallès 
 
Anàlisi de l’informe 
 
Informa favorablement el PMU, tot assenyalant que s’han de fer les següents 
consideracions: 
 

1) Caldria fer una justificació acurada de l’equidistribució de beneficis i càrregues 
dels polígons en el sector. 
2) Caldria fer un llistat detallat de l’estructura dels propietaris inclosos en el 
sector. 
3) Caldria justificar l’estudi econòmic i financer, concretant aquelles càrregues 
d’urbanització i d’implantació de serveis tan externes com internes. 
4) Caldrà adequar els compromisos i les garanties de compliment al contingut de la 
legislació urbanística. 
5) Caldria que la normativa estableixi els criteris d’urbanització de la proposta pel 
que fa a la posició dels contenidors, noves parades de transport públic, etc. 
En aquest sentit, caldria recuperar l’antic camí de vora que circulava sobre els 
talussos del riu Tenes. 
6) Caldrà mantenir en el polígon PA 02 el sistema d’actuació mitjançant 
reparcel�lació en la modalitat de cooperació. 
7) Caldria establir uns criteris d’implantació dels equipaments públics, posant 
èmfasi en els paràmetres d’ordenació dels previstos al costat del parc fluvial. 
8) Caldrà incorporar una disposició transitòria que permetrà l’adequació ambiental 
de les activitats existents fins a l’aprovació del projecte de reparcel�lació del polígon 
corresponent. 
9) Pel que fa a l’ordenació de l’edificació residencial: 

- Pel que fa a la façana mínima proposada, caldria establir una regulació que 
permeti una unitat mínima d’edificació que: 
•Resolgui el gir de la cantonada a l’avinguda Catalunya, 
• garanteixi un únic projecte d’edificació de cadascun dels edificis en alçada 
situats sobre la prolongació del carrer Ernest Lluch, 
• resolgui les entrades a l’aparcament privat, impedint l’accés des de l’avinguda 
Catalunya, 
• a la unitat de zona més propera al barri de l’escorxador plantegi una gestió 
eficient de l’edificació. 
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- Als espais lliures de parcel�la de caràcter privat dels pisos en planta baixa, 
caldria establir uns criteris en els que la seva part privada sigui coherent en 
forma i superfície, tot explicitant la proporció entre el seu ús privatiu i/o 
comunitari. 
- Pel que fa als serveis que s’han de situar a planta coberta, caldria preveure que 
part d’aquesta planta es reservi com a terrat comunitari per a la instal�lació de 
panells de captació d’energia solar, aires condicionats i tots aquells altres aparells 
que pertoquin. La reserva d’aquest sostre haurà de ser compatible amb la planta 
d’acabament que es proposa. 

10) Pel que fa a la urbanització, caldria que es tinguin en compte els següents 
conceptes: 

- Pel que fa a la xarxa de clavegueram proposada, caldria minimitzar els passos 
pels sòls públics del Parc Fluvial. 
- Caldria preveure que les estacions transformadores del sector s’hauran de 
disposar dins els volums edificables proposats. 
- El projecte d’urbanització hauria de preveure l’abastament de tots els serveis 
per als sòls destinats a equipaments. 
- Tenint en compte que es proposa una nova rotonda sobre l’avinguda Catalunya 
i es modifica la secció d’aquesta via en el tram confrontant al sector, caldria 
preveure la reurbanització dels sòls fora del sector tot grafiant aquests sòls en els 
plànols de serveis urbans. 
- D’acord amb el criteri utilitzat en la transformació dels sòls urbans situats més 
al sud del sector, caldria modificar la secció d’aquest carrer tot eliminant 
l’aparcament en cordó que es planteja, i preveient zones de càrrega i descàrrega 
mínimes per a l’ús de l’activitat econòmica que s’implanti en aquest sector. 

11) Pel que a l’estudi de mobilitat generada, d’acord amb la Llei 9/2003, s’haurà de 
quantificar la participació del promotor pel que fa a l’increment de la mobilitat 
generada. 
 
Així mateix, caldria corregir l’errada material a l’article 34.3 on parla d’avinguda 
de la Constitució hauria de dir avinguda Catalunya. 

 
Valoració 
 
Les consideracions transcrites s’han tingut en compte en el document del PMU 
que es presenta per a la seva aprovació definitiva. Concretament: 
 
- Pel que fa a les consideracions assenyalades en els punts 1) i 3), s’han concretat 
en major mesura les diverses càrregues d’urbanització, i també s’ha ampliat i 
detallat més la justificació de l’equilibri de beneficis i càrregues entre els dos 
polígons. 
- En l’apartat d’Estructura de la propietat (consideració 2), s’ha incorporat la 
relació dels propietaris que integren la comunitat, si bé es remet al procés 
reparcel�latori la determinació de a qui correspon la titularitat dels 2.735 m2 que 
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no estan ocupats per l’edificació ni formen part de la zona comunitària lliure 
d’edificació. 
- Els compromisos i garanties del promotor que preveia el PMU aprovat 
inicialment són adequats a la legislació vigent. 
- Les consideracions contingudes en els apartats 5) i 6) de l’informe s’incorporen 
en els articles 13.5.f) i 10, respectivament, de les Normes urbanístiques del 
PMU. 
- Pel que fa als criteris d’implantació dels equipaments públics, de conformitat 
amb el criteri de no condicionar excessivament aquesta implantació i tenint en 
compte que els usos no estan definits, es consideren suficients els criteris que 
estableix l’article 31.4 de les Normes urbanístiques del PMU i en l’article 175 de 
les Normes urbanístiques del PGOU de Parets del Vallès. 
- La disposició transitòria del PMU aprovat inicialment ja permet l’adequació 
ambiental de les activitats existents però, en qualsevol cas, s’introdueix una 
referència específica en el PMU que es presenta per a l’aprovació definitiva. 
- Pel que fa a les consideracions respecte a l’ordenació de l’edificació 
residencial: 

• S’incorporen al PMU els criteris relatius a la façana mínima, mitjançant 
diverses modificacions dels articles 34.3 i 6 i 35.3 i 6 de les Normes 
urbanístiques), si bé no es considera necessària ni convenient l’exigència 
d’unitats mínimes de projecte, ni la introducció de modificacions 
respecte a l’ordenació de la unitat propera a l’escorxador. 
• En relació amb els espais lliures de parcel�la, s’afegeix un punt 4 a 
l’article 33.f) de les Normes urbanístiques, que permeti intervenir a 
l’Ajuntament en l’ordenació de l’espai lliure de parcel�la. 
• Finalment, s’introdueix a l’article 33 de les Normes urbanístiques 
l’obligació de reserva d’espais en la coberta per a instal�lacions. 

- Els criteris indicats en l’apartat 10) en relació amb la urbanització del sector 
s’incorporen en l’article 13.5 de les Normes urbanístiques, i se substitueix 
l’aparcament en cordó de l’avinguda Catalunya per franges acotades per a 
càrrega i descàrrega, calculades segons la normativa vigent en matèria de 
mobilitat. 
- Pel que fa a l’observació que s’efectua en l’apartat 11) de l’informe, cal 
assenyalar que l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del PMU acredita 
que no cal implementar nous serveis de transport públic, de forma que l’única 
participació del sector ha de consistir en l’adequació de la parada d’autobús 
existent al nord de la cruïlla de l’avinguda Catalunya i l’avinguda Pedra del 
Diable, el cost de la qual està inclòs dins l’obra d’urbanització ordinària. 
- Es corregeix l’errada material de l’article 34.3 de les Normes urbanístiques. 
 
Conclusió: Atès el què ha estat exposat, cal concloure que el PMU que es 
presenta per a l’aprovació definitiva ha atès les consideracions contingudes en 
l’informe municipal. 



 

 
12

2. Informe emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en 
data 14 de juliol de 2011 
 
Anàlisi de l’informe 
 
La CTUB emet informe favorable a l’efecte de l’article 87 del TRLU, tot 
assenyalant que caldria que es recaptés informe de la Diputació de Barcelona i 
del Departament de Comerç i que es completés l’estudi d’avaluació i viabilitat 
econòmica i el Pla d’etapes amb l’establiment d’una agenda. 
 
Valoració 
 
- Han emès informe sobre el PMU tant la Diputació de Barcelona, com el 
Departament de Comerç, els quals són analitzats i valorats en aquest document. 
- En el document que es proposa per a aprovació definitiva s’han concretat en 
major mesura les diverses càrregues d’urbanització i s’ha ampliat la justificació 
de la viabilitat econòmica de l’actuació. En el Pla d’etapes s’ha incorporat una 
agenda de les actuacions de desenvolupament. 
 
Conclusió 
 
En la tramitació i en la redacció del PMU que es presenta a aprovació definitiva 
s’ha donat compliment a les observacions contingudes en l’informe. 
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B.- INFORMES DELS ORGANISMES AMB COMPETÈNCIES SECTORIALS 
 
1. Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs 
 
Anàlisi de l’informe 
 
El Consorci emet un informe tècnic sobre Admissibilitat al sistema públic de 
sanejament Montornès del Vallès dels cabals d’aigües residuals/pluvials generats pel 
Pla de millora urbana del sector “PE 4, subsector nord” al terme municipal de Parets 
del Vallès”, en el qual conclou que es recomana, tant si la xarxa de clavegueram 
és unitària com si és separativa, la construcció d’un dipòsit de retenció de les 
primeres aigües de pluges contaminades, d’una capacitat corresponent a 40 
m3/ha impermeabilitzada. 
 
Conclusió 
 
Tenint en compte que es tracta d’una recomanació, es tindrà en compte en la 
redacció dels projectes d’urbanització. 
 
 
2. Subdirecció general de seguretat industrial del Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
 
Anàlisi de l’informe 
 
S’emet informe favorable, d’acord amb la Instrucció 8/2007, atès que el sector es 
troba fora de les franges de seguretat dels establiments AG (accidents greus) 
existents al municipi.  
 
Conclusió 
 
L’informe no conté cap observació o consideració que s’hagi d’incorporar o que 
comporti modificació de les determinacions del PMU. 
 
 
3. Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 
Anàlisi de l’informe 
 
L’Agència informa favorablement el PMU per considerar que aquest dóna 
compliment a les determinacions en matèria de política de sòl i habitatge que 
preveu la legislació vigent. 
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Conclusió 
 
L’informe no conté cap observació o consideració que s’hagi d’incorporar o que 
comporti modificació de les determinacions del PMU. 
 
 
4. Agència de Residus de Catalunya  
 
Anàlisi de l’informe 
 
L’Agència informa favorablement el PMU i recorda que caldrà tenir en compte 
la normativa i els plans i programes referents a residus.  
 
Conclusió 
 
L’informe no conté cap observació o consideració que s’hagi d’incorporar o que 
comporti modificació de les determinacions del PMU. 
 
 
5. Autoritat del Transport Metropolità 
 
Anàlisi de l’informe 
 
L’ATM emet informe favorable, prèvia anàlisi de cada un dels apartats de 
l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del PMU, tot afegint que, d’acord 
amb l’article 18.4 de la Llei 9/2003, de mobilitat, si els projectes no segueixen les 
determinacions d’aquest estudi, ho han de justificar. 
  
Conclusió 
 
L’informe no conté cap observació o consideració que s’hagi d’incorporar o que 
comporti modificació de les determinacions del PMU. 
 
 
6. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
 
Anàlisi de l’informe 
 
El Departament de Cultura informa favorablement el PMU, amb la condició 
que, si durant les obres d’execució d’aquest es descobrissin restes 
arqueològiques, s’hauran de paralitzar els treballs i de comunicar la descoberta 
al Departament, per tal que aquest determini les mesures de protecció 
necessàries d’acord amb la legislació aplicable. 
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Valoració 
 
S’incorpora a l’article 13 de les Normes urbanístiques del PMU l’exigència que 
els projectes d’urbanització contemplin específicament la paralització dels 
treballs cas que es descobrissin restes arqueològiques, i la comunicació al 
Departament. 
 
Conclusió 
 
S’ha donat compliment a l’observació continguda en aquest informe. 
 
 
7. Direcció general de carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya 
 
Anàlisi de l’informe 
 
L’informe únicament assenyala que l’àmbit del PMU resulta afectat per les 
servituds derivades de la carretera BV-1604, i que caldrà obtenir l’informe de la 
Diputació de Barcelona, atès que és la titular d’aquesta carretera. 
  
Valoració 
 
La Diputació de Barcelona ha emès informe sobre el PMU, el qual és analitzat i 
valorat en aquest document. 
 
Conclusió 
 
S’ha donat compliment a l’observació continguda en aquest informe. 
 
 
8. Direcció general de comerç del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya  
 
Anàlisi de l’informe 
 
Pel que fa a la nova delimitació de la trama urbana consolidada que proposa el 
PMU, s’informa en el sentit que s’incorpori el PMU Sector PE4, Subsector Nord, a la 
TUC actual, sempre i quan no es produeixin modificacions respecte la 
localització i l’ordenació de l’ús comercial que preveu el document objecte de 
l’informe. 
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Pel que fa a les determinacions del PMU respecte a l’ús comercial, s’assenyala 
que l’informe es considerarà favorable un cop es recullin les següents 
prescripcions: 
 

- Que se substitueixin les referències de la legislació anterior per la vigent, el 
Decret Llei 1/2009 o normativa sectorial que el substitueixi. 

- Que s’adeqüi la definició de l’ús comercial i la classificació dels establiments 
comercials d’acord amb l’article 5 i 6 del Decret Llei 1/2009, d’ordenació dels 
equipaments comercials. 

- Que, d’acord amb l’article 10.2 del Decret Llei 1/2009 esmentat, s’ha de 
concretar el règim de compatibilitat de l’ús comercial amb els altres usos 
admesos al sector, i especificar quin sostre es destina a un ús estrictament 
comercial i a quines categories d’establiments comercials. 

- Que d’acord amb l’article 6 i 9 del Decret Llei esmentat, dins la TUC de Parets 
es poden implantar petits (PEC), mitjans (MEC) i grans establiments comercials 
(GEC). 

 
Valoració 
 
Quant a la TUC, en el document del PMU que es presenta per a la seva 
aprovació definitiva no s’introdueixen modificacions respecte a la localització i 
l’ordenació de l’ús comercial, llevat de les precisions exigides pel propi informe. 
Per tant, s’ajusta el plànol O.11 Nova delimitació de la trama urbana 
consolidada a la delimitació proposada per la Direcció General de Comerç. 
 
Per altra banda, s’ha donat compliment a totes les prescripcions transcrites 
mitjançant: 
- La modificació de les referències legislatives. 
- L’adequació de l’article 33.4 de les Normes urbanístiques del PMU a  les 
definicions del Decret Llei 1/2009. 
- S’incorpora, en els articles 33, 34.5 i 35.5, la precisió que la compatibilitat de 
l’ús comercial amb altres usos serà la que determina el Quadre d’usos admesos 
segons situacions relatives, de l’article 90 de les Normes urbanístiques del PGO 
de Parets del Vallès. 
- En els articles 34.5 i 35.5 de les Normes urbanístiques del PMU s’especifiquen 
les categories d’establiments comercials a les que es pot destinar l’ús comercial 
previst a les zones corresponents. 
 
Finalment, també es pot assenyalar que en els articles 34.6 i 35.6 s’incorpora una 
regulació que especifica les reserves d’aparcament en funció de la tipologia de 
l’establiment comercial. 
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Conclusió 
 
S’ha donat compliment a totes les observacions i prescripcions contingudes en 
l’informe. 
 
 
9. Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació 
de Barcelona 
 
Anàlisi de l’informe 
 
L’informe és favorable al PMU però condicionat al compliment dels següents 
aspectes: 
 

• Llevat dels encreuaments de calçada, totes les xarxes de serveis futures i 
existent hauran d’anar fora de la calçada de la carretera, per sota de les voreres i 
preferiblement en la part més exterior a la calçada. No es permetrà cap pou de 
registre ni tapa a la calçada de la carretera. 
• La calçada de la carretera haurà de ser com a mínim de 6 metres d’amplada i 
entre calçada i vorades o zona d’aparcament es col�locarà rigola blanca de 
30x30x8 centímetres. 
• L’amplada de la franja d’aparcament serà com a mínim de 2,20 metres. 
• La cruïlla de la carretera BV-1604 i el carrer Pedra del Diable serà objecte d’un 
estudi especial per tal de determinar la solució millor per la regulació de la 
cruïlla, així mateix la solució haurà de garantir un nivell de servei adequat i 
permetre la circulació de tot tipus de vehicle amb comoditat i seguretat. 
• A les noves voreres de la carretera hi haurà un embornal tipus bústia cada 25 
m. Les reixes seran homologades i no seran perilloses per als vehicles, en 
particular, bicicletes. 
• Les voreres compliran el decret de supressió de barreres arquitectòniques. 
• No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la 
carretera. 
• Totes les actuacions s’han d’adequar al Decret 344/2006, de 19 de setembre , 
de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, de la Generalitat 
de Catalunya. 
• En general s’haurà de complir amb tot allò que prescriu el Decret Legislatiu 
2/2009, d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Carreteres, 
l’Ordenança de 9 de maig de 1995, d’ús i defensa de les carreteres de titularitat 
de la Diputació de Barcelona, i el Reglament general de carreteres 293/2003, de 
18 de novembre de 2003. 
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Valoració 
 
S’ha incorporat a l’article 22 de les Normes urbanístiques del PMU un apartat 5, 
en el qual s’estableixen, como a condicions específiques de la urbanització de la 
carretera BV-1604, les condicions assenyalades en l’informe de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Conclusió 
 
S’ha donat compliment a les condicions assenyalades en aquest informe. 
 
10. Agència Catalana de l’Aigua 
 
Anàlisi de l’informe 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua informa favorablement el PMU pel que fa a 
l’abastament, a la inundabilitat i a les afeccions ambientals; i, respecte al 
sanejament, també informa favorablement condicionat a: 
 

- En el cas de sector de sòl urbà no consolidat a la presentació del projecte 
d’urbanització / executiu de l’àmbit a aquesta Agència, caldrà realitzar una 
reserva de sòl i una partida pressupostària per tal d’instal�lar un sistema propi 
de sanejament. 

- En el cas que l’Ajuntament vulgui la connexió del nou sector a un sistema 
pública de sanejament i en virtut del conveni signat entre l’ACA i el CDCB el 
30 de gener de 2009 per al desenvolupament del punt 6.4 del PSARU 2005, és el 
Consorci qui gestiona els ingressos previstos en concepte de sanejament per als 
nous desenvolupaments urbanístics, mitjançant les Autoritzacions de connexió 
que emet al promotor urbanístic.  

 
Valoració 
 
A l’article 13.4 de les Normes urbanístiques del PMU s’ha incorporat una 
referència en el sentit que en el projecte d’urbanització es preveurà la 
instal�lació d’un sistema de sanejament, llevat que, a instàncies del promotor,  
l’Ajuntament, prèviament a l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització, 
hagi optat per sol�licitar la connexió al sistema públic de sanejament a l’Agència 
Catalana de l’Aigua i hagi obtingut l’autorització corresponent. 
 
Conclusió 
 
S’ha donat compliment a la condició assenyalada en aquest informe pel que fa 
al sanejament. 
 



 

 
19

 
11. Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona  
 
Anàlisi de l’informe 
 
En l’informe emès per la citada Oficina es fa constar que: 
 

- Caldrà recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, i incorporar les seves 
prescripcions, si s’escau (...). 

- Caldrà incorporar en l’informe ambiental un anàlisi de les alçades, textures i 
colors de les edificacions i la urbanització planificades en relació a l’entorn 
natural, en aquest cas l’espai fluvial del Tenes, per tal de salvaguardar les 
característiques naturals del paisatge. 

- Pel que fa als espais lliures confrontants al parc fluvial del Tenes, caldrà optar 
per un condicionament natural (arbrat) i no artificialitzat (jardí) acord amb 
l’estructura natural dels hàbitats d’interès comunitari identificats, i en tot cas, 
utilitzant espècies autòctones. 

 
Valoració 
 
Per una banda, l’ACA ha emès informe sobre el PMU, el qual és analitzat i 
valorat en aquest mateix document. 
Per altra banda, s’han incorporat els aspectes assenyalats en l’informe, 
mitjançant: 
- L’exigència, en els articles 34.4 i 35.4 de les Normes urbanístiques del PMU, 
que el projecte bàsic de les edificacions confrontants al parc fluvial haurà de 
justificar l’elecció de les textures i colors de façana adequats a l’entorn natural. 
- S’afegeix, en l’article 27 de les Normes urbanístiques del PMU (Condicions 
d’ordenació, ús i protecció), l’obligació que el condicionament dels espais lliures 
confrontants amb el parc fluvial del riu Tenes sigui natural (amb espècies 
autòctones d’arbrat) i no artificialitzat (jardí).  
 
Conclusió 
 
S’ha donat compliment als aspectes assenyalats en l’informe. 
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IV.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DELS AJUSTOS A INTRODUIR EN EL 
PLA DE MILLORA URBANA QUE HA DE SER OBJECTE D’APROVACIÓ 
DEFINITIVA 
 
Com a conseqüència dels informes emesos i de les al�legacions formulades, 
s’han incorporat al Pla de millora urbana els següents aspectes: 
 
- Pel que fa a la descripció de l’estructura de la propietat, s’ha ampliat i precisat 
en major mesura la informació continguda en el document aprovat inicialment. 
 
- Pel que fa a l’ordenació: 
 
• Sense alterar la seva configuració bàsica, s’han augmentat les places 
d’aparcament previstes en calçada de 125 a 232 i se substitueix l’aparcament en 
cordó de l’avinguda Catalunya per franges acotades per a càrrega i descàrrega. 
 
• En el cas de les unitats edificatòries més altes, de PB+9 en el PMU aprovat 
inicialment, es preveu que en principi tinguin una alçada de PB+7, sens 
perjudici d’admetre l’alternativa de permetre una alçada de fins a PB+9,  
mitjançant l’aprovació del corresponent projecte d’ordenació volumètrica. 
 
• Tot mantenint-se la tipologia i els mateixos paràmetres aplicables a 
l’edificació residencial que preveia el document aprovat inicialment, 
s’introdueixen determinades precisions o s’afegeixen algunes exigències en 
relació amb els criteris de façana mínima , als espais lliures de parcel�la (per 
permetre la intervenció de l’Ajuntament en la seva ordenació), a l’obligació de 
reserva d’espais en la coberta per a instal�lacions i, en el cas de les edificacions 
confrontants al parc fluvial, a la justificació que l’elecció de les textures i colors 
de façana sigui adequada a l’entorn natural. 
 
- En relació amb els projectes d’urbanització, s’incorpora una referència 
expressa a determinats aspectes o criteris que aquests hauran de tenir en 
compte: la protecció i posta en valor de la mina de Can de Can Berenguer i el 
salt topogràfic, la minimització dels passos de la xarxa de clavegueram pels sòls 
públics del parc fluvial, la ubicació de les estacions transformadores dins dels 
volums edificables, la dotació de serveis als sòls destinats a equipaments, les 
condicions específiques d’urbanització de la carretera BV-1604; la instal�lació 
d’un sistema de sanejament, llevat que es realitzi la connexió al sistema públic 
de sanejament; l’obligació que el condicionament dels espais lliures 
confrontants amb el parc fluvial del riu Tenes sigui natural (amb espècies 
autòctones d’arbrat); i la previsió de paralització dels treballs cas que es 
descobrissin restes arqueològiques. 
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- En les Normes urbanístiques s’ha introduït algun canvi puntual com ara el 
manteniment de la modalitat de cooperació del sistema de reparcel�lació per al 
polígon 2, o l’especificació de les categories d’establiments comercials a les que 
es pot destinar l’ús comercial previst a les zones corresponents. 
 
- Finalment, en l’estudi d’avaluació i viabilitat econòmica s’han concretat en 
major mesura les diverses càrregues d’urbanització, i també s’ha ampliat i 
detallat més la justificació de l’equilibri de beneficis i càrregues entre els dos 
polígons; i en el pla d’etapes s’ha incorporat una agenda de les actuacions de 
desenvolupament. 
 
Com es desprèn de la relació efectuada, la major part dels aspectes incorporats 
consisteixen en precisions o en un major desenvolupament de les 
determinacions que ja s’establien en el document aprovat inicialment, que no 
introdueixen cap canvi en l’ordenació prevista en aquest document. I, pel que fa 
als pocs aspectes que incideixen en l’ordenació, es tracta d’ajustos molt 
puntuals que no comporten absolutament cap alteració ni de l’emplaçament i 
distribució de les zones i sistemes sobre l’àmbit, ni tampoc de les qualificacions 
i tipologia edificatòria.  
 
Per tant, els aspectes incorporats al Pla de millora urbana com a conseqüència 
de l’estimació d’al�legacions o dels informes emesos no constitueixen cap canvi 
substancial del PMU que va ser aprovat inicialment, atès que no donen lloc a un 
model d’ordenació diferent respecte a l’emplaçament de les zones i sistemes  
(article 112.4 del RLU) sinó que, de fet, l’emplaçament de zones i sistemes 
previst en l’aprovació inicial es manté totalment inalterat. 
 
En definitiva, cal concloure que no hi ha absolutament cap canvi substancial 
respecte al PMU que va ser aprovat inicialment, del què es desprèn que no 
resulta necessari ni un nou tràmit d’informació pública, ni el sotmetiment a nou 
informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme. 
 
Barcelona, maig de 2012. 
 
 
 
 
 
 
Pareja i Associats, Advocats. 


