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1. ANTECEDENTS URBANÍSTICS I PLANEJAMENT VIGENT 

El Pla de Millora Urbana (PMU) “Zona Central. Subsector Nord” té per objecte 

completar el desenvolupament del sector de planejament “PE.4 – Zona Central” previst 

al Text Refós de la revisió del Pla general d’ordenació de Parets del Vallès (a partir 

d'ara PGO de Parets del Vallès), aprovat definitivament per la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) en la sessió de 22 de febrer de 2007 i publicat en el 

Diari Oficial de la Generalitat (DOCG) núm. 4.896 de 1 de juny de 2007. L'esmentat 

acord de l'aprovació del text refós, complia així amb la sentència de la Secció Tercera 

de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 

de 16 de febrer de 2006 respecte l'aprovació definitiva realitzada anteriorment per la 

CTUB sobre el PGO de Parets del Vallès i publicada en el DOGC núm 3.586 de data 6 de 

març de 2002. 

En el PGO de Parets del Vallès s’establia la següent fitxa normativa: 

Sector P.E. 4 “Zona Central” 

DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT: Propietat de les antigues fàbriques del mateix nom. 

LOCALITZACIÓ: Plànols a escala 1/2.000, núm. 0,06 

 

SUPERFÍCIE:  91.273 m²  

EDIFICABILITAT BRUTA MÀX.: 0,90 m²st/ m²sòl   

CESSIONS MÍNIMES  

VIAL:     13,30 %   

VERD:    20,24 %   

EQUIPAMENT:   12,00 %   

ÚS: Residencial i tots els altres, llevat dels industrials de 2na., 3ra. i 4ta. categoria.  

DENSITAT: 76 Hab./Ha  

SISTEMA D’ACTUACIÓ: Cooperació 

 

OBJECTIUS: Localitzar una zona d’important centralitat al tram mig de l’Avinguda 
Catalunya.   

ORDENACIÓ-ZONIFICACIÓ: Edificació aïllada amb morfologia definida. Clau EA2. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ: Els edificis plurifamiliars hauran de formalitzar-se seguint els 
criteris volumètrics que es dibuixen a punts en els plànols d’ordenació. L’ús de les 
plantes baixes serà preferentment de comercial. 

  

La CTUB, en sessió 16 de juny de 2004, i publicat al DOGC de data 15 de novembre de 

2004, va acordar donar per complerta la condició d’eficàcia assenyalada a l’acord 

d’aprovació definitiva de la CTUB en la sessió de 12 de novembre de 2003, referent a 

l’avanç de Pla de millora urbana PE4, zona central, de Parets del Vallès, promogut i 

tramès per l’Ajuntament de Parets del Vallès. 



I. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ 

PLA DE MILLORA URBANA “SECTOR CENTRAL”, SUBSECTOR NORD. PARETS DEL VALLÈS. Document per l'aprovació definitiva 8 

L’objecte de l’avanç de Pla era definir l’ordenació de la totalitat de la Zona Central en 

coherència amb les determinacions establertes en el planejament general, i alhora 

definir dos subsectors, amb aprofitaments urbanístics equilibrats, que permetessin el 

desenvolupament d’una primera fase dels sector on l’estat d’obsolescència de les 

edificacions i activitats ho facilitaven. 

D’aquesta manera es definia un subsector sud, situat en la cruïlla de l’avinguda 

Catalunya i el carrer Pau Casals, corresponent a dues propietats amb edificacions 

obsoletes i desocupades; i un subsector nord, corresponent a sis propietats de 

naturalesa i superfícies diverses, en les quals existien edificacions industrials en 

funcionament i unes àrees amb subsòl potencialment contaminat (propietat en aquell 

moment de Honeywell Aftermarket SA) segons estudi elaborat per l’empresa 

especialitzada E.R.M. 

 

I.1 imatge d’ordenació de l’avanç de Pla  

L’avanç de Pla establia els següents paràmetres normatius per al desenvolupament dels 

dos subsectors definits: 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

El sòl afectat per aquest Avanç de Pla de Millora Urbana es defineix amb precisió en els 
plànols P.1 i P.3. Es tracta d’un àmbit discontinu format per dos peces de sòls diferents, 
perfectament delimitades en el plànol P.3. La peça de sòl major està continguda entre 
l’Avinguda de Catalunya, el carrer Pau Casals, l’escarpat a Llevant que separa la 
plataforma superior de la inferior vinculada al riu Tenes i el perllongament del carrer de 
Lepant. La segona peça de sòl es troba adjacent al col.legi Lluís Piquer i l’Avinguda de 
Catalunya i és d’una extensió manifestament menor. La totalitat del sòl del polígon 
d’actuació té una superfície de 91273 m². 

DESENVOLUPAMENT DELS SUBSECTORS 
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El desenvolupament  dels subsectors establerts en aquest avanç es realitzarà mitjançant 
el corresponent Pla de millora urbana de conformitat amb les determinacions de l’article 
68 de la llei 2/2202, de 14 de març, d’urbanisme. 

DELIMITACIÓ DE POLÍGONS D’ACTUACIÓ 

Correspon al Pla de millora urbana de cadascun dels subsectors constituir un únic polígon 
d’actuació urbanística o subdividir-lo en dos o més polígons. 

SISTEMA DE GESTIÓ URBANÍSTICA 

El sistema d’actuació per a l’execució o la gestió del planejament urbanístic és el de 
reparcel·lació i la seva modalitat es determinarà al Pla de millora de cadascun dels 
subsectors, i per cadascun dels polígons d’actuació urbanística. 

Aquest podrà ser modificat mitjançant el procediment establert a l’article 113 de la Llei 
2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. 

EQUILIBRI DELS SUBSECTORS URBANÍSTICS 

El compliment de l’equilibri entre els dos subsectors urbanístics que es delimiten queda 
garantit a l’annex 3, Fitxa de característiques d’aquesta normativa 

FITXA DE CARACTERÍSTIQUES 

1. SUBSECTOR NORD 

a. Aprofitament urbanístic. 

sostre total: 61.588,55 m² 

edificabilitat: 0,90 m²sostre/m²sol 

b. Cessions per a sistemes 

vialitat: 14.158,72 m² (20,69%) 

espais lliures d’ús públic: 19.212,58 m² (28,07%) 

equipament públic: 10.815,24 m² (15,80%) 

Total: 44.186,54 m² (64,56%) 

2. SUBSECTOR SUD 

a. Aprofitament urbanístic. 

sostre total: 19.459,84 m² 

edificabilitat: 0,85 m²sostre/m²sol 

b. Cessions per a sistemes 

vialitat: 5.217,76 m² (22,84%) 

espais lliures d’ús públic: 4.841,50 m² (21,19%) 

equipament públic: 5.135,87 m² (22,48%) 

Total: 15.195,13 m² (66,51%) 

 

Altrament, i amb l’objectiu principal de definir una nova centralitat urbana que 

contribuís físicament i funcional a la vinculació entre el centre històric i l’Eixample, 

l’avanç de Pla definia els criteris d’ordenació fonamentats sobre tres idees-base: 

- Elaborar una forma urbana fonamentada en els principis de l’espai obert, 

configurant un espai central permeable als densos barris de Ponent i l’Eixample des 
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de l’Avinguda de Catalunya. 

- L’espai central com a lloc propi de la barreja entre residència i activitats 

compatibles amb la inclusió d’arquitectures importants amb les que constitueixen 

una unitat compositiva. 

- L’espai central com a porta i trànsit al gran parc urbà del Tenes, amb el que es 

vincula morfològicament, perllongant la seva disposició a la plataforma superior fins 

a les boques del laberint de circulacions peatonals que articulen les activitats i els 

accessos als habitatges. 

Simultàniament a l’avanç de Pla, en data 16 de juny de 2004 s’aprovà el Pla de millora 

urbana corresponent al subsector sud. 

En el moment de redactar el present document l’execució de la urbanització i 

l’edificació del subsector sud està pràcticament finalitzada. 
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2. SITUACIÓ I ÀMBIT DEL SECTOR 

El Pla de millora urbana està situat en el tram central de l’Avinguda Catalunya. Es 

tracta d’un àmbit discontinu format per dues peces de sòl: la de major dimensió amb 

63.237 m², està situada a llevant de l’avinguda de Catalunya i en contacte amb l’espai 

fluvial del riu Tenes, a nord limita amb el barri de l’escorxador i a sud pel primer 

subsector desenvolupat del mateix sector “zona central”. La segona peça de sòl, amb 

de 5.207 m², està situada entre el col·legi Lluís Piquer i l’avinguda de Catalunya. 

La superfície total del sector és de 68.444 m² (veure plànol I.01. Situació i àmbit) 

 
Situació i àmbit del sector 
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3. CONTEXT URBÀ I TERRITORIAL 

El sector es localitza en una posició central estratègica del municipi de Parets del 

Vallès, equidistant entre el nucli antic i l’eixample de la ciutat. Considerant aquesta 

posició privilegiada, des del planejament municipal es planteja que la seva 

transformació pugui significar la generació d’un nou espai de centralitat urbana que 

afavoreixi la cohesió dels teixits urbans existents al municipi.(veure plànol I.02 Context 

urbà i territorial) 

ACTUACIONS A L’ENTORN 

Complementàriament al PMU Zona Central, l’Ajuntament de Parets del Vallès està 

treballant en la definició de dos actuacions urbanístiques a l’entorn del sector que 

reforcen el valor central de l’àmbit.  

En primer terme, amb el document “Avantprojecte de Parc Fluvial”, redactat per 

l’equip RGA arquitectes en data març 2007, amb l’objectiu de definir una primera 

proposta que permeti ordenar, protegir i revitalitzar l’àmbit del marge dret del riu 

Tenes, entre el camp de futbol municipal i el pont adjacent al polígon industrial sector 

eixample amb una superfície superior a 20 Ha. El document estableix els criteris 

necessaris per assolir els següents objectius específics: afavorir la formació d’un parc 

fluvial, concretar els elements que han de garantir la integració del parc a la ciutat i la 

definició dels usos.  

Altrament, en l’extrem sud del parc fluvial hi ha prevista la futura ubicació d’un centre 

universitari. Aquest nou equipament, conjuntament amb l’espai de arbrat del parc, 

permetrà definir un nou àmbit de transició entre el parc i la ciutat.  

En aquest sentit, entenem que la nova ordenació ha d’atendre especialment aquells 

elements d’ordenació que han garantir una bona integració i relació amb el futur parc 

fluvial i centre universitari. (veure plànol I.07. Projectes entorn). 

 
Projectes entorn a l’àmbit 
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4. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

Pel que fa a l'estructura de la propietat, el subsector nord, d'acord amb la informació 

recollida, respecte als seus titulars a l’avanç de pla de millora urbana PE 4, i pel que fa 

a la seva geometria i dimensions a la informació cadastral, corregida segons la 

cartografia elaborada per aquest pla de millora urbana, presenta la següent 

composició: 

 

  Propietari Superfície %  participació 

  m2  

1 Comunitat propietaris 11.676,00 100,00% 

      INVERSIONES VALLESANAS SL   75,00% 

       MUVI SA   12,50% 

      CARMEN MARSAL VIDAL   12,50% 

1 bis Titularitat a determinar 2.735,00  

2 Manufacturas Guipuzcoanas de Caucho y Latex SA 6.856,00 100,00% 

3 Antonio Cortes Armadans 10.985,00 100,00% 

4 Vallès Business Park SL 15.714,00 100,00% 

5 Joan Olivé Vidal 11.918,00 100,00% 

6 Bonanova Constructora Promotora SA 1.928,00 100,00% 

7 Propietat conjunta 5.207,00 100,00% 

      DIAGONAL GAMMA SA   50,00% 

      AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS   50,00% 

 Altres sòls: vialitat i camins 1.425,00 

 Superfície total del sector 68.444,00 

 FONT: *Segons medició cartogràfica 

   

El mosaic de propietats del sector presenta les següents característiques pel que fa a 

les dimensions: quatre propietats tenen una dimensió superior als 10.000 m², 

d'aquestes la de major dimensió és la parcel·la 4, amb 15.714 m2 de sòl, a continuació 

les parcel·les 1, 3 i 5, tenen una dimensió entorn els 11.000 m2 de sòl. El grup de 

parcel·les amb menor dimensió el conformen les parcel·les 2, 6 i 7, de les quals les 

parcel·les 2 i 7 tenen una dimensió superior als 5.000 m², restant la parcel·la 6, com la 

parcel·la de menor dimensió de les incloses dins del PMU (veure plànol I.03. Estructura 

de la propietat i quadre Q2. Estructura de la propietat del sòl.) 

5. ELEMENTS FÍSICS DEL SECTOR 

TOPOGRAFIA 

Dins el sector s’identifiquen dos àmbits topogràficament diferenciats. Un primer àmbit, 

situat en el front de l’avinguda Catalunya, on la topografia ha estat modificada i 

adaptada a les condicions necessàries per l’establiment d’edificacions industrials, per 

tant, caracteritzat per una seqüència de plataformes, en una de les quals es situa la 

cota màxima del sector de aproximadament 102 m. I un segon àmbit, que encara 

conserva les condicions topogràfiques originals caracteritzades per una suau pendent 

que culmina amb un talús que delimita amb l’àmbit fluvial del riu Tenes, on es 
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localitza la cota inferior de l’àmbit a una alçada aproximada de 84 m. 

Respecte les condicions topogràfiques del límit en contacte amb el subsector sud, cal 

comentar que han estat fortament alterades per la urbanització d’aquest. (veure 

plànol I.04.Topografia) 

XARXA DE VIALS I CAMINS 

En l’àmbit existeix un únic camí, que des de l’avinguda Catalunya permet accedir a 

l’àmbit de Can Cabassa. 

Altrament, existeix un espai precàriament urbanitzat que permet accedir a l’edificació 

de naus entre mitgeres existents i alhora connecta amb el camí que condueix fins al 

camí existent a la riba dreta del riu Tenes. 

Finalment, segons informació facilitada pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Parets 

del Vallès, s’ha identificat l’existència d’una mina d’aigua que discorre en sentit nord-

sud, coincidint amb el límit est de l’àmbit i amb el talús que delimita l’àmbit fluvial 

del riu Tenes. (veure plànol I.05. Usos, activitats i elements físics del sector) 

VEGETACIÓ 

L’arbrat existent dins el sector es concentra bàsicament en l’àmbit de Can Cabassa 

coincidint amb el límit del mateix amb l’espai fluvial del riu Tenes. A la resta del 

sector es localitzen petits conjunt d’arbres aïllats coincidint amb alguns límits de 

finques. (veure plànol I.05. Usos, activitats i elements físics del sector) 

6. USOS, EDIFICACIONS I ACTIVITATS EXISTENTS 

Dins de l’àmbit del Pla de millora podem distingir fonamentalment tres tipus de sòl pel 

que fa als usos i activitats existents: 

1. Els sòls corresponents a les tres parcel·les situades en el front de l’avinguda 

Catalunya que són o han estat majoritàriament sòls destinats a activitats industrials 

(veure informació inclosa en l'informe mediambiental). 

- La parcel·la situada més al sud, té edificat un conjunt de naus entre mitgeres, 

que segons dades cadastrals sumen un total de 5.840 m² de sostre edificats, amb 

un total de 7 activitats existents i una nau desocupada. 

- La parcel·la central, propietat de l’empresa CATELSA, està edificada amb dues 

naus industrials i un conjunt d’edificacions auxiliars, que segons dades cadastrals 

sumen un total de 4.518 m² de sostre edificats. 

- La parcel·la situada a nord, actualment no edificada, té un petit recinte fent 

front a l’avinguda Catalunya que s’ha asfaltat per ser destinat a aparcament, 

mentre que en la resta s’ha finalitzat, en el moment de redactar el present 

document, el procés de descontaminació de les zones afectades per potencial 

contaminació, vinculada a l’antiga activitat existent. Sobre aquesta finca havia  

edificades, segons la informació cadastral, un total de 8.756 m2 de sostre, 

destinats a oficines i naus industrials, que han estat enderrocades, per tal de 

poder realitzar les tasques de descontaminació d'aquest sòls, tal i com s’establia 

a les determinacions respecte el desenvolupament d'aquest sector de 
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planejament. 

2. Els sòls corresponents a les parcel·les situades a llevant, són d’origen agrícola 

malgrat que en l’actualitat estiguin en desús. En aquest àmbit trobem un conjunt de 

construccions auxiliars ,i dos habitatges: un en raonables condicions de conservació 

-Can Cortés- sobre la finca identificada com a 3b, i un altre situat en la parcel·la 

identificada amb el nº5 al plànol I.O3. Estructura de la propietat, en pitjor estat de 

conservació que l’anterior.3. Els sòls corresponents a l’àmbit discontinu situat a 

nord, del qual, pràcticament ¾ parts han estat incorporades com a sòl 

d’equipament en l’ampliació del CEIP Lluís Piquer i la part restant s’utilitza com 

aparcament de vehicles. 

(veure plànol I.05. Elements físics, usos, activitats) 
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1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DEL DOCUMENT 

El Pla de Millora Urbana (PMU) “Zona Central. Subsector Nord” es redacta amb 

l’objectiu de completar el desenvolupament del sector de planejament “PE.4 – Zona 

Central” previst al PGO de Parets del Vallès. 

Amb posterioritat a l'aprovació del PGO de Parets del Vallès, es tramità l’avanç de Pla 

de millora urbana PE 4, que delimità dos subsectors: el subsector sud (ja executat) i el 

subsector nord, per al qual es tramita el present document (veure apartat 1 sobre 

antecedents urbanístics i planejament vigent de la memòria d'informació d'aquest PMU) 

El PGO de Parets, tal i com s’explica en la seva memòria, optà per un model de ciutat 

no expansiu en relació a l’ocupació de sòl. Per tant, prioritzant actuacions de 

reciclatge d’àmbits amb teixits urbans obsolets com és el cas del sector “Zona central” 

que ens ocupa. 

Altrament, el Pla General proposa el repte fonamental de cohesionar definitivament 

l’eixample i el centre històric de la ciutat, dos àmbits històricament dissociats.  

En aquest sentit, l’àmbit identificat com “Zona central” es troba situat en un enclau 

absolutament estratègic respecte l’estructura urbana i territorial del municipi: recolzat 

sobre el principal eix viari de la ciutat, l’Avinguda Catalunya, en contacte amb l’espai 

fluvial del riu Tenes, i en una localització pràcticament equidistant respecte l’eixample 

i el centre històric. 

Per tant, el desenvolupament del sector suposa una doble oportunitat estratègica. En 

primer lloc per tractar-se d’un àmbit que proposa la transformació d’un conjunt 

d’activitats industrials obsoletes que han quedat aïllades i envoltades per teixits 

fonamentalment residencials i en segon lloc, perquè es tracta d’un àmbit que per la 

posició privilegiada ha de permetre articular les continuïtats urbanes entre els teixits 

urbans del municipi i alhora facilitar les relacions d’aquests amb el futur parc fluvial 

del riu Tenes. 

En conseqüència, el Pla General proposa el desenvolupament del sector com un àmbit 

on generar una nova centralitat urbana funcionalment complexa, que permeti donar 

resposta a les potencialitats anteriorment exposades. 

Respecte el desenvolupament i gestió del sector, es va creure oportú facilitar el 

desenvolupament una primera fase del sector, mitjançant la redacció d’un avanç de 

Pla que delimités dos subsectors de desenvolupament equilibrats urbanísticament però 

amb condicionants de gestió diferenciats en base a dos nivells de consolidació de les 

activitats a transformar. De manera que el subsector sud incloïa únicament dues 

propietats amb edificacions obsoletes i sense activitat mentre que el subsector nord 

estava dividit en sis propietats amb edificacions industrials en funcionament i la 

necessitat en una d’elles, de sanejar el subsòl de potencial contaminació.  

En aquests moments, un cop desenvolupat i executat el subsector sud, i amb la recent 

finalització dels treballs de descontaminació del subsòl potencialment contaminat del 

subsector nord, es creu oportú abordar el desenvolupament d’aquest segon subsector. 
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2. MARC LEGAL APLICABLE 

La legislació urbanística d’aplicació és el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 

qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), i el Decret legislatiu 

305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (d’ara 

endavant RLU). 

Pel que fa a normativa d’àmbit estatal, és d’aplicació el Real Decreto 2/2008, de 20 de 

juny, pel qual s’aprova el “Texto Refundido de la Ley del Suelo”. 

L’article 70 del TRLU i els articles 90 i 91 del RLU defineixen els objectius, continguts i 

determinacions dels plans de millora urbana, com a instruments de planejament de 

caràcter general en el sòl urbà no consolidat.  

Així mateix, resulten d’aplicació les Normes del PGO de Parets del Vallès i el document 

d’avanç de Pla de millora Urbana del sector “PE 04 Zona Central” on s’estableixen els 

paràmetres normatius per al desenvolupament del Pla especial mitjançant dos 

subsectors. 

3. PROMOCIÓ DEL PLA 

Aquest Pla de millora urbana és promogut per l’entitat mercantil VALLÈS BUSINESS 

PARK S.L. (C.I.F B-64.537.376), propietària de sòl en el subsector objecte d’ordenació, 

de conformitat amb l’article 101.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme, que preveu 

que la iniciativa privada pot formular, entre d’altres instruments, plans de millora 

urbana. 

La citada societat té el seu domicili a l’Edifici Advance, avinguda de la Generalitat, 

núm. 164-166, Parc d’activitats Can Sant Joan, de Sant Cugat del Vallès (C.P. 08174). 

4. OBJECTIUS I CRITERIS D’ORDENACIÓ 

4.1. CENTRALITAT URBANA 

L’objectiu principal de PMU, tal i com estableix el PGO de Parets del Vallès, és 

l’ordenació d’un nou àmbit de centralitat urbana en el municipi de Parets. 

Entenem que el concepte de centralitat urbana ha de permetre orientar l’oportunitat i 

privilegi de la posició d’un àmbit per poder endegar la seva transformació. L’opció 

sobre la “Zona Central” de Parets ha de fer més fort el propi municipi de Parets, 

cohesionant el centre de la ciutat històrica i l’eixample, per la seva condició d’afavorir 

la continuïtat urbana i a la vegada de millorar la qualitat a l’espai urbà de l’entorn. 

El principi de centralitat urbana té per objecte atorgar significació i referència al 

conjunt del municipi. Els espais centrals en les ciutats concentren adjectius que parlen 

d’identitat, de cultura, de significació... espais de relació i intercanvi. En aquest 

sentit, entenem, també, que l’àmbit de la “Zona Central” és, ara, un territori 

d’oportunitat. Tant per la seva grandària com per la seva posició estratègica dins el 

conjunt del teixit urbà de la ciutat, ofereix la possibilitat de poder donar resposta a la 

intensitat dels canvis i problemàtiques que afecten a la ciutat contemporània. La 

condició de centralitat urbana finalment confereix a l’espai la condició de pertinença a 

un territori més ampli i general del conjunt de la ciutat, on hi ha cobertura de serveis i 
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dotacions que serien forçosament necessàries en un espai autònom i segregat de la 

ciutat, de tal manera que l’aportació que el nou sector realitza en termes de 

construcció d’espai públic, es sumen als existents en l’entorn, tot configurant una nova 

realitat urbana més complexa, de més qualitat i de major confort. 

Respecte la seva definició morfològica, i en coherència amb l’avanç de pla tramitat, es 

proposa una ordenació capaç de contribuir a la cohesió física i funcional del centre 

històric i l’eixample de la ciutat concretada en els següents principis: 

- Compacitat espacial. 

La compacitat és un principi complex de l’assentament urbà i comporta intensitat 

urbana en el teixit i continuïtat en l’espai públic. Amb la compacitat i la centralitat 

dels espais, guanya força el concepte sobre la intensitat i la densitat, entesa en un 

doble sentit tant quantitativa com qualitativa. La compacitat comporta també la 

necessitat d’establir mecanismes que garanteixin la qualitat i el confort en els nous 

edificis i espais que es defineixen, de forma que les noves arquitectures han de fer 

una aposta clara sobre la qualitat de l’arquitectura i els seus espais. 

El principi de compacitat urbana té per objecte garantir un espai socialment 

cohesionat, físicament ben relacionat i urbanísticament integrat al conjunt de la 

ciutat de Parets del Vallès. L’actuació de transformació de la “Zona Central”, en un 

àmbit molt ben comunicat amb la resta del territori metropolità, han de suposar 

l’oportunitat de completar el procés de reconversió i transformació de tot aquest 

espai per conferir noves condicions d’hàbitat residencial i activitat comercial i 

serveis de referència municipal.  

La compacitat urbana té per objectiu garantir la continuïtat de l’espai carrer, 

estenent i acompanyant el passeig i el recorregut peatonal en dos direccions: la 

longitudinal al llarg de l’Avinguda Catalunya, i el transversal, en direcció al futur 

parc fluvial del riu Tenes garantint la permeabilitat del sector com àmbit d’accés al 

parc. 

- Diversitat funcional. 

La diversitat és un indicador de qualitat de qualsevol ecosistema, i la diversitat en 

el món natural, es dona quan hi ha moltes espècies i molts elements de cada 

espècie. Aquest principi bàsic portat al nou urbanisme suposarà l’establiment de 

condicions que afavoreixin una quantitat significativa d’usos i tipologies en el 

l’espai del carrer, amb diversitat tipològica des de l’habitatge lliure fins l’habitatge 

protegit en les seves diferents modalitats, i en la presència d’activitats no 

residencials. La diversitat també comporta implantació de funcions públiques que 

abasten des dels equipaments de proximitat als equipaments de referència 

municipal. 

El principi de diversitat funcional ha d’atorgar al nou emplaçament les condicions 

que garanteixin la relació i el intercanvi entre els seus residents i d’aquests amb la 

resta del municipi. La diversitat funcional que incorpora la mixtura tipològica en 

l’habitatge i l’escala en l’equipament, ha de garantir la plena integració dels nous 

residents i les funcions diversificades d’atenció social, cultural, educativa, etc. i a 

la vegada ha d’afavorir la implantació de les altres activitats que fan ciutat i que 

incorporen llocs de treball al teixit residencial. El comerç i el terciari en les seves 

diferents cares hauria d’estar present en la nova ordenació. En aquest cas la major 
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diversitat incorpora com objectiu la major qualitat i la major barreja d’usos i 

funcions, defugint del monocultiu residencial. 

Per tant, el desenvolupament del subsector nord es planteja, necessàriament, com el 

completament del sector “Zona central” pel que fa als objectius, estratègies i 

paràmetres establertes en l’avanç de pla, però alhora s’aborda amb la voluntat de 

revisar l’ordenació concreta i la definició morfològica definida per a tot el sector i ja 

concretada en el subsector sud, respecte els següents aspectes  

- l’adaptació i actualització de l’ordenació proposada al nou context urbà vinculat a 

actuacions urbanístiques de l’entorn. 

- l’adaptació de l’estructura orgànica del sector, estructura viària, sistema d’espais 

lliures i equipaments, per tal d’adaptar-la a nous requeriments funcionals i 

condicionants de gestió. 

- la reorientació de la forma urbana dels teixits urbans. 

- la integració del subsector sud i el barri de l’Escorxador. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CRITERIS D’ORDENACIÓ: ESTRUCTURA VIÀRIA 
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4.2. ESTRUCTURA VIÀRIA  

Es proposa una esquema viari estructurat a partir de l’eix de l’Avinguda Catalunya, 

reconeixent el seu valor com a principal eix viari de la ciutat i alhora amb la voluntat 

de potenciar els seus atributs urbans a través dels quals s’ha de fonamentar la 

continuïtat i cohesió entre l’eixample i el centre històric.  

Complementàriament, es traça un nou eix a llevant com a perllongament del tram del 

carrer Ernest Lluch ja urbanitzat en el subsector sud. Aquest eix, en contraposició al 

traçat orgànic de l’Avinguda Catalunya es defineix amb una geometria rectilínia amb 

l’objectiu d’establir un ordre regular en la definició de les seves façanes. 

Transversalment es proposa connectar els dos eixos mitjançant el perllongament dels 

carrers Montserrat Roig i Pedra del Diable que es dimensionen amb la secció suficient 

per tal que esdevinguin veritables eixos cívics que permetin estructurar el sistema 

d’espais lliures urbans existents amb l’àmbit del futur parc fluvial del riu Tenes. En un 

segon ordre jeràrquic es proposa un tercer vial transversal, coincidint amb el límit de 

sectors de gestió proposats i el completament de la secció del vial que limita amb el 

subsector sud. 

En el perímetre de llevant del subsector es completa la xarxa viària proposada amb el 

vial perimetral del barri de l’Escorxador. 

Respecte l’eix comercial interior definit en el subsector sud, l’ordenació proposa 

donar-li continuïtat a través la illa contigua fins a trobar l’eix del nou vial 1, a través 

de passos sota els edificis de les illes 3 i 4. 

4.3. EL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 

L’ordenació proposada respecte els espais lliures s’orienta amb dos objectius 

específics: 

- l’àmbit com a porta d’accés al futur parc fluvial. Es proposa garantir la 

permeabilitat, funcional i visual, del sector en base a la definició de dos eixos 

tranversals principals, carrers Pedra del Diable i Montserrat Roig, que permeten 

posar en relació l’àmbit urbà de ponent i l’extrem nord de l’eixample amb 

l’avinguda Catalunya i el parc fluvial, a nord i sud del nou gran equipament situat a 

la frontera entre la ciutat construïda i el parc fluvial. La dimensió de la secció 

d’aquests vials permet definir, complementàriament a la seva funció viària, espais 

verds i arbrats que permeten estendre la qualitat ambiental del parc a través del 

sector. 

- evitar la fronterització entre el parc fluvial i les noves illes residencials. Es 

proposa un àmbit de contacte i relació a través d’un equipament de grans 

dimensions, amb usos que potenciïn l’ús de l’espai lliure, definit un espai de 

transició funcional i topogràfica entre l’àmbit urbà i el parc fluvial, evitant la 

definició d’un límit viari. 

També, es defineix un àmbit d’espai lliure amb vocació de plaça, en l’extrem nord del 

carrer Ernest Lluch, vinculat a l’eix cívic de Pedra del Diable – Parc fluvial, al nou 

equipament i a les futures activitats comercials que es localitzaran en la seva façana 

de ponent. 

Completa el sistema d’espais lliures la ubicació de recorreguts que creuen les illes 3 i 
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4, completant la xarxa d’espais de lleure proposada. 

S’admet la possibilitat d’implantar serveis tècnics en els espais lliures, sempre i quan 

sigui plenament compatible amb la destinació i funcionalitat d’aquests espais, estiguin 

integrats paisatgísticament i no superin el 10% de la superfície total destinada a espais 

lliures dins l’àmbit del pla. 

Al respecte del que es determina a l'article 34.2 del reglament del Text Refós de la Llei 

d'Urbanisme sobre la potencial titularitat privada del subsòl del sòl que es destina a 

sistemes de titularitat pública, sempre i quan es destini a l'ús d'aparcament o de 

magatzem, i a fi i efecte de garantir l'equilibri de beneficis i càrregues derivats de la 

cessió gratuïta del sòl destinat a nous sistemes de titularitat pública, el PMU n'estableix 

aquesta possibilitat únicament pels sòls destinats a espais lliures i que confronten amb 

les illes de major intensitat neta d'edificació, i que es corresponen a les illes 1, 3 i 4 

del PMU, que, per la concentració de l'edificabilitat en les mateixes per tal d’alliberar 

el màxim de sòl públic, tenen totes elles uns coeficients nets d'edificabilitat superiors a 

3 m2 de sostre / per m2 de sòl, la qual cosa dificulta en gran part la possibilitat 

d’encabir totes les places d'aparcament necessàries en una sola planta, de tal manera 

que aquesta mesura té per finalitat no encarir el cost de la construcció, que suposaria 

una necessària segona planta d'aparcament. Aquesta determinació ajudarà a l'equilibri 

de beneficis i càrregues d'una actuació que, encara que té uns costos viables 

econòmicament, per diferents causes es situa en la banda alta de les despeses 

d'urbanització que ha de suportar. Altrament, en dues d'aquestes illes, la 3 i la 4, es 

concentren habitatges en les diferents modalitats d’habitatge protegit. D'acord amb 

l'anterior la potencial dissociació del domini del vol i del subsòl s'estableix en el 

present Pla de millora urbana pels espais lliures que s'identifiquen en els plànols 

d’ordenació amb els codis: EL 02, EL 04a, EL 05 i EL 06 

 

4.4. ELS NOUS EQUIPAMENTS 

L’equipament de més envergadura que es proposa és una peça de gairebé 7.500 m² de 

sòl, que ha de formar part del sistema d’espais lliures i equipaments que conformen el 

parc fluvial del Tenes. Sumat a l’espai lliure proposat en contacte amb el parc fluvial, 

s’aconsegueix una gran àrea de titularitat pública a llevant del carrer Ernest Lluch. 

S’ha reservat una peça de sòl, d’aproximadament 1.786 m² en proximitat amb el 

col·legi Vila Parietes per tal de construir una nova pista poliesportiva que permeti 

eixugar el dèficit que té actualment el centre. 

Finalment es defineix una reserva de sòl de 3.742 m², en l’àmbit de sòl discontinu 

situat a nord, i que correspon als sòls de l’ampliació del col·legi Lluís Piquer. 

S’admet la possibilitat que el subsòl del sòl reservat per a equipaments es destini a 

usos d’equipament diferents dels què s’assignin al sòl i, en particular, es permet que es 

destini a la implantació de serveis tècnics.  

4.5. LA MORFOLOGIA DE LES EDIFICACIONS 

El conjunt de sòls privats s’organitzen en 5 illes obertes, de les quals 4 es situen fent 

front a l’Avinguda Catalunya i la restant entre el carrer Pedra del Diable i el barri de 

l’Escorxador. 
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Les condicions generals d’ordenació de l’edificació establertes per aquest Pla de 

Millora responen als següents criteris: 

- es considera prioritari la formalització d’un nou front edificat continu sobre 

l’Avinguda Catalunya, amb la voluntat d’atorgar a aquest eix la màxima condició de 

continuïtat urbana amb l’objectiu d’afavorir la cohesió entre el centre històric i 

l’eixample de la ciutat. Tanmateix, es proposen edificacions transversals a 

l’avinguda Catalunya que permetin remarcar determinades continuïtats transversals 

entre la ciutat existent i el futur parc fluvial a través del sector.  

- aplicar criteris d’orientació en les illes i les edificacions en dos aspectes 

fonamentals: en primer lloc facilitant l’orientació sud dels nous habitatges i al 

mateix temps definint uns perímetres d’ocupació que garanteixin distàncies 

mínimes entre edificacions que permetin el bon assolellament dels habitatges i al 

mateix temps dels espais privats lliures d’edificació. En segon lloc, amb l’objectiu 

d’orientar les perspectives visuals de les façanes interiors de les illes cap al territori 

de la Vall del Tenes. 

- la definició d’un front obert, i visualment permeable, sobre el carrer Ernest Lluch. 

En coherència amb els punts anteriors es proposa un front obert amb un ordre 

regular definit per sis edificacions puntuals equidistants entre elles. 

- la completació de la illa de contacte amb el barri de l’Escorxador, com a mètode 

de integració de les volumetries existents al nord del sector, situant edificacions de 

baixa alçària, seguint el criteri d’ordenació del barri existent, fent front al nou 

espai lliure i configurant un petit espai plaça sobre el carrer Lepant en el front de 

l’edificació inclosa en el catàleg de patrimoni de Parets del Vallès. 

- Respecte les alçades de les edificacions, es defineix una alçada màxima de planta 

baixa, quatre plantes pis més una planta d’acabament o remat d'aquesta edificació, 

vinculada al front de l’Avinguda Catalunya i a les edificacions transversals en 

coherència amb la dimensió de la seva secció. Altrament, i en coherència amb la 

topografia i els perímetres definits es proposa localitzar les alçades d’edificació més 

grans sobre sòls topogràficament més baixos i propers al riu coincidint amb tres 

fronts puntuals del carrer Ernest Lluch. D’aquesta manera es pretén minimitzar el 

seu impacte sobre la ciutat existent i més específicament sobre l’avinguda 

Catalunya però alhora es proposa aprofitar la condició d’escala territorial que té 

l’àmbit en la seva façana fluvial. 

- En resum, les menors alçades construeixen la urbanitat i la continuïtat del carrer 

major en que ha de constituir-se l’avinguda Catalunya i en contrapunt les majors 

alçades es situen obertes al territori i al paisatge que configura la vall del Tenes. En 

aquest front del carrer Ernest Lluch, i a fi i efecte d’evitar un impacte excessiu de 

les alçades sobre el mateix vial, l'ordenació de l'arquitectura es redueix fins l’alçada 

de planta baixa més tres plantes pis en coherència amb les alçades de les 

edificacions ja executades en el subsector sud. 
 

4.6. DENSITAT, DIVERSITAT FUNCIONAL I POSICIÓ DEL SÒL DESTINAT A ACTIVITAT 

En coherència amb el concepte de centralitat i el principi de diversitat funcional es 

proposa destinar part de l’edificabilitat del sector per a usos no residencials, 
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fonamentalment comercial i activitat econòmica. El Pla de millora Urbana, en aquest 

sentit estableix una diferenciació entre els sostre destinat a usos residencials del sostre 

destinat a usos no residencials, i amb aquesta determinació s’aconsegueix un doble 

objectiu, per una part garantir la presència d'activitat econòmica en aquest sector 

central del municipi de Parets del Vallès i per l'altra part, establir un dimensionat 

unitari de mitjana pels habitatges en consonància amb els diferents tipus de modalitat 

que en el PMU s'estableixen. 

Amb aquestes determinacions, el repartiment entre usos residencials i no residencials a 

partir de les edificabilitats assignades a cada ús, es garanteix una diversitat amb la 

presència de més d'un 12% de l'edificabilitat destinada a usos no residencials, tot això 

en un sector central que, per les seves determinacions urbanístiques anteriors, podia 

esdevenir un espai monofuncional destinat a habitatges únicament. Pel que fa a 

l’assignació de metres quadrats de sostre per unitat d’habitatge, destinada a les 

diferents modalitats, el PMU implementa el criteri d’optimització del sostre residencial 

envers l’habitatge protegit, de forma que la dimensió de promig establerta per 

l’habitatge protegit (95,00 m2 de sostre per unitat d’habitatge protegit) és inferior a la 

dimensió establerta de promig per l’habitatge lliure (107,39 m2 de sostre per unitat 

d’habitatge). 

Les activitats comercials es localitzen obligatòriament i principalment en les plantes 

baixes de les edificacions que fan front a l’avinguda Catalunya. Particularment, es 

proposa que les illes situades als extrems puguin destinar tota la superfície de l’illa en 

planta baixa a activitats comercials de major dimensió a fi i efecte de poder emplaçar 

en els extrems del sector activitats econòmiques de major superfície. Finalment, 

també és localitzen puntualment usos comercials en alguna de les plantes baixes de les 

edificacions que confronten amb les zones verdes o places que s’ordenen al voltant del 

carrer Ernest Lluch, per tal d’oferir un espai d'activitat i intercanvi associat als espais 

lliures que en el planejament es proposen. 

Pel que respecta a la Trama Urbana Consolidada (TUC) de Parets del Vallès, el present 

sector de planejament s'inclou en un dels àmbits contemplats a l'article 7.1 del Decret 

llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, ja que es 

tracta d'una àrea residencial plurifamiliar contínua als assentaments del nucli central 

de Parets del Vallès, compresa dins del sòl urbà, amb una ordenació urbanística que es 

detalla en el present PMU, on d'acord amb el planejament urbanístic, l'ús residencial és 

el dominant i els usos comercials estan inserits amb els usos residencials. En aquest 

sentit, la modificació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) s'ajustarà al que 

s'estableix a l'article 8.3a de l'esmentada legislació sectorial i, a tal efecte, s’incorpora 

en la documentació gràfica d'aquest PMU el plànol O11. Nova delimitació de la trama 

urbana consolidada. 

4.7. HABITATGE PROTEGIT 

El present PMU realitza una reserva per a habitatges de protecció oficial de règim 

general del 20% i una reserva per a habitatges de preu concertat del 10%, respecte del 

sostre residencial total, d’acord amb el que estableix la legislació vigent i en 

coherència amb el Pla Local de l’Habitatge de Parets del Vallès aprovat inicialment en 

data gener 2010. 

A aquest efecte, es qualifica una part del sòl residencial amb una clau específica per a 
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la ubicació del sostre residencial de protecció. En el present PMU es preveu la ubicació 

d’aquest sostre en l’illa 3 -corresponent al Polígon 2-, en l’illa 4 -corresponent al 

polígon 1-, i en l’illa 5 –corresponent al polígon 1-, seguint un criteri de repartiment 

equilibrat dins el sector entre els dos polígons delimitats. 

El repartiment de les diferents tipologies d’habitatge social, total i per a cadascun dels 

polígons, s’estableix de la següent manera: 

 

Total de sostre residencial 53.728,54 m² 

Total sostre HPO règim general 10.745,71 m² 20% 

Total sostre HPO règim concertat 5.372,85 m² 10% 

PA-01 

total sostre residencial 43.863 m² 

sostre HPO règim general 8.773 m² 20% 

sostre HPO règim concertat 4.386 m² 10% 

PA-02 

total sostre residencial 9.865 m² 

sostre HPO règim general 1.973 m² 20% 

sostre HPO règim concertat 987 m² 10% 

4.8. ZONIFICACIÓ 

El PGO de Parets del Vallès, en la fitxa normativa del sector, determina com a zona per 

al seu desenvolupament la “Zona d’edificació aïllada amb morfologia definida, clau 

EA2”. 

Segons l’article 103 de les normes del PGO de Parets, el tipus d’ordenació escollit 

permet que sigui l’instrument de planejament derivat el que determini amb precisió la 

morfologia de les edificacions. 

Així doncs, aquest Pla de Millora Urbana ordena el sòl d’aprofitament privat en base un 

únic tipus d’ordenació corresponent a edificació segons volumetria específica en funció 

dels criteris d’ordenació abans descrits. (veure plànol O.01. Qualificació del sòl) 

Zona d’edificació aïllada amb morfologia definida: clau EA2 

Comprèn aquelles àrees de nou creixement caracteritzades pel seu ús d’habitatge 

plurifamiliar, ordenades en base a blocs aïllats o en mitgera, formant fronts de carrer 

malgrat l’alineació de l’edificació no sigui sempre paral·lela a l’eix del vial. Els blocs 

definits s’organitzen al voltant d’espais lliures de titularitat privada, formant en alguns 

casos patis d’illa, d’ús comunitari o privatiu dels habitatges situats a la planta baixa. 

En determinats casos, aquest espai lliure al voltant dels quals s’organitzen els blocs el 

constitueix el sostre de la planta baixa, que s’ordenarà lliurement en funció de cada 

projecte arquitectònic. 

El tipus d’ordenació escollit és de volumetria específica, tot permetent una certa 

llibertat de composició dels volums de cada illa, establint un perímetre i un perfil 

regulador màxims on cal situar l’edificabilitat prevista. 
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Zona d’edificació aïllada amb morfologia definida amb habitatges protegits: clau 
EA2 (hp) 

Comprèn aquelles àrees de nou creixement caracteritzades pel seu ús d’habitatge 

plurifamiliar que en part han d’acollir els habitatges en règim de protecció oficial. Com 

en el cas de la zona EA2, l’edificació s’ordena en base a blocs aïllats o en mitgera, 

formant fronts de carrer, amb espais lliures de titularitat privada entre ells. Es situen 

repartides de forma equilibrada en els dos polígons definits al Pla de Millora. 

No s’assigna sòl concret a l’habitatge de protecció i a l’habitatge lliure dins la unitat 

de zona, havent de ser el projecte de reparcel·lació l'instrument que estableixi la 

localització de l’habitatge protegit i les seves modalitats, en aquesta zona. 

Donat que les condicions d’edificació i usos són similars que per a la resta de sostre 

previst, s’ha optat per afegir a la clau general EA2 la subclau (hp) per distingir els sòls 

que han de rebre aquest tipus de sostre. 

Regulació paramètrica de l’edificació 

El PGO de Parets del Vallès ordena les diferents zones en base als diferents elements 

que intervenen en la formació de la ciutat: parcel·lació, edificació i ús. Així doncs, els 

paràmetres reguladors per ell establerts es divideixen en: 

- Paràmetres que regulen la parcel·lació. 

- Paràmetres que regulen l’edificació. 

- Paràmetres que regulen l’ús. 

Aquest PMU remet, en termes generals, a les definicions i condicions d’aplicació 

establertes pel PGO de Parets del Vallès respecte a aquests paràmetres, introduint 

algunes particularitats quan l’ordenació proposada així ho precisa. 

El sistema d’ordenació previst per aquest PMU és el d’edificació segons volumetria 

específica, combinant paràmetres de la configuració precisa amb altres propis de la 

configuració flexible o variable. 

4.9. LA REGULACIÓ DETALLADA I FLEXIBLE DE L’EDIFICACIÓ 

Com ja s’ha dit anteriorment, el tipus d’ordenació previst per aquest PMU és el 

d’ordenació segons volumetria específica, amb un model de configuració flexible o 

variable. 

Per tal d’aprofundir en aquesta flexibilitat d’ordenació de l’edificació, però fixant 

aquelles condicions que es consideren imprescindibles per aconseguir la imatge urbana 

desitjada, aquest PMU determina la posició de les edificacions definint alguns 

paràmetres específics, a més dels contemplats al Pla General d’Ordenació de Parets 

del Vallès. 

Pel que fa a l’ordenació de l’edificació es defineixen els següents conceptes: 

a) Unitat de zona: Correspon a la superfície compresa dins de cadascuna de les illes 

delimitades en el present Pla de Millora Urbana, sobre la que es poden situar els 

aprofitaments o drets resultants del Projecte de Reparcel·lació. Dins de cada unitat 

de zona, poden haver una o diverses unitats de projecte, i per la seva part, les 

unitats de projecte es poden descomposar en una o diverses unitats de construcció. 
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b) Edificabilitat de referència: Correspon al sostre permès per a cada unitat de 

zona, diferenciant el sostre destinat a usos residencials -especificant si es tracta de 

sostre destinat a habitatges protegits o lliures- i el sostre destinat a usos no 

residencials. En el projecte de reparcel·lació, a fi i efecte de minimitzar els 

excessos i defectes d’aprofitament i de no generar indivisos en les parcel·les 

resultants, s'admetrà ajustar les edificabilitats de referència assignades per cada 

unitat de zona o illa, amb un increment màxim d'un 5% de l'edificabilitat, sempre i 

quan: 

- No es superin les edificabilitats totals assignades per cada tipus d'ús a cada 

polígon d’actuació, 

- Es justifiqui que l’increment té cabuda en els gàlibs definits en el PMU 

- Es justifiqui que l’increment no genera distorsions en l’ordenació del conjunt 

establerta en el present PMU. 

c) Nombre d’habitatges de referència: Correspon a les unitats d’habitatges que 

s'estableixen per cada unitat de zona del PMU, diferenciant el dels habitatges 

lliures, dels protegits, ja siguin concertats o de règim general. A l’igual que en el 

cas anterior, en el projecte de reparcel·lació s'admetrà ajustar el nombre d’unitats 

d’habitatge de referència assignades per cada unitat de zona o illa, amb un 

increment màxim d'un 5% sempre i quan: 

- No es superi el nombre màxim d’unitats d’habitatges en cada PA 

- Es mantingui el nombre mínim total d’unitats d’habitatge protegit en cada PA. 

d) Perímetre regulador de planta: Correspon a la línia envoltant en planta, que es 

defineix gràficament per cada unitat de zona o illa, on es pot situar l’edificació. 

L’àmbit delimitat per aquest perímetre es pot alterar en un màxim del 5% de la seva 

configuració en el moment de concessió de la llicència municipal d’obres. 

e) Alineació de l’edificació: Correspon a la posició de l’edificació respecte 

l'alineació del carrer, del pati d’illa o de la parcel·la. L'alineació grafiada en els 

plànols d’ordenació podrà ser:  

- Obligatòria: En aquest cas, es determina que l’edificació s’ha de situar sobre 

aquella línia, i ocupar-la en la seva totalitat. L'alineació d'edificació obligatòria 

podrà ser-ho per a la planta baixa i/o les plantes pis independentment, segons 

s’estableix gràficament en els plànols d’ordenació. En les plantes pis es 

permetran interrupcions en l’alineació, sempre que aquestes interrupcions no 

superin més del 20% del total obligatori. 

- Lliure: En aquest cas, no s’estableix cap condició respecte la posició de 

l’edificació. L'alineació lliure no es grafia en els plànols d’ordenació i s’entén 

lliure dins els límits del perímetre regulador de planta.  

f) Espai lliure de parcel·la: Correspon a l’espai de parcel·la no ocupat per 

l’edificació en planta baixa o per la projecció de les plantes pis. L'espai lliure de 

parcel·la podrà utilitzar-se amb les finalitats següents: 

1. Per a la ubicació dels accessos generals de l’edifici, ja siguin de vianants al 

vestíbul general, o de vehicles a l’aparcament comunitari. 

2. Per espai privatiu dels habitatges situats a la planta baixa, o a espai lliure 
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mancomunat. En aquest espai es permetrà la ubicació d'instal·lacions d'oci i/o 

esport (piscines, pistes, etc.) al servei dels seus usuaris. No es permetran altres 

construccions que les derivades dels accessos i les instal·lacions tècniques per la 

piscina o similars. Aquestes construccions auxiliars s’integraran en el conjunt, 

tindran una superfície inferior als 10 m2 i una alçada total màxima de 2,5 

metres. Aquestes instal·lacions i construccions auxiliars no es computen dins del 

sostre màxim previst pel present PMU. 

3. L’espai lliure de parcel·la podrà ser ocupat per la planta soterrani. 

4. El projecte d’edificació presentat a llicència detallarà l’ordenació i 

organització de l’espai lliure de parcel·la, explicitant el tractament dels cossos 

auxiliars previstos, de les tanques entre espais privatius i comunitaris, de les 

rampes i accessos a aparcaments, d’elements vegetals i altres, i justificant la 

proporció entre els usos privatius i/o comunitaris previstos. 

g) Perfil regulador: Correspon a la línia envoltant de les plantes pis definida en 

l’alçat o en les seccions, a les que s’haurà d’ajustar el projecte arquitectònic. El 

perfil regulador es defineix gràficament per a cada un dels fronts edificatoris, a 

partir de l’aplicació de l’alçada reguladora màxima d’un front determinat en el seu 

punt d’aplicació, fixat gràficament per a cada illa o conjunt edificat. El perfil 

regulador inclou -en els fronts en que s’hi preveu- la planta d’acabament, amb les 

limitacions per a ella establertes. El perfil regulador s’entén sempre com a màxim, 

però no obligatori. 

h) Nombre màxim de plantes i alçada reguladora màxima (ARM): El nombre màxim 

de plantes es defineix gràficament en els plànols d’ordenació per a cada un dels 

fronts edificats. Específicament per als edificis que s’assenyalen gràficament als 

plànols d’ordenació O.2 i O.3, per als quals es preveu una alçada màxima de PB+7, 

s’admet l’alternativa de permetre una alçada màxima de PB+9, mitjançant 

l’aprovació del corresponent projecte d’ordenació volumètrica, d’acord amb els 

articles 65.2.d) i 188.5 del TRLU i 252 del RLU. Aquesta major alçada, tan sols 

s’admetrà en el cas que es justifiqui que la nova ordenació alternativa comporta 

una millora en la conformació del paisatge urbà del sector. 

L’alçada reguladora màxima es correspon amb la cara superior del darrer forjat de 

cada un dels trams d’edificació definits a partir del perfil regulador i per tant es 

tracta d’un gàlib màxim i variable per a cada tram de carrer, que defineix el límit 

de l’evolvent en alçada al que s’haurà d’adequar l’edificació. L’alçada reguladora 

màxima definida sobre el punt d’aplicació fixat per a cada illa o conjunt edificat 

s’amidarà des de la rasant de l’alineació del front edificat, i no sobre la cota de la 

planta baixa. L’alçada reguladora màxima i el nombre màxim de plantes venen 

limitades pel perfil regulador i es defineixen gràficament als plànols d’ordenació 

O.2 i O.3. 

i) Planta d’acabament (PA): En determinats fronts de l’edificació, es permet una 

planta d’acabament de l’edificació que ocupi un màxim del 50% de la planta 

inferior. Les terrasses resultants de l’altre 50% no ocupat, podran ser utilitzades 

com a terrats comunitaris o com a terrasses privatives dels habitatges situats a la 

mateixa planta. 

j) Punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima: Correspon al punt de la rasant 
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de l’alineació de l’edificació sobre el que s’aplica l’alçada reguladora màxima 

(ARM) prevista en aquest punt, i serveix per definir el perfil regulador de cada illa o 

conjunt edificat. Es defineix gràficament per a cada illa als plànols d’ordenació O.2 

i O.3.   

k) Cota de la planta baixa. Quan la planta baixa sigui d’ús no residencial, la seva 

cota estarà situada a un màxim de 0,6 metres per sobre o per sota de la rasant de 

l’alineació de l’edificació, o de les plataformes d’anivellació de la parcel·la. Quan 

el seu ús sigui residencial, es podrà situar fins a un màxim de 1,5 metres per 

damunt i o de 0,6 cm per sota de la rasant de l’alineació de l’edificació, o de les 

plataformes d’anivellació de la parcel·la. 

Els desnivells introduïts en la cota de la planta baixa, no alteren la cota del pla límit 

de la cara superior del darrer forjat, en tant que el perfil regulador es determina a 

partir de l’aplicació de l’ARM en un sol punt fixat gràficament per a cada illa o 

conjunt edificat.  

l) Alçades lliures mínimes. Aquest Pla de Millora Urbana fixa les següents alçades 

lliures mínimes per als diferents tipus d’ús i planta: 

- 2,7 metres per a l’ús d’habitatge, tant en planta baixa com en plantes pis. 

- 3,3 metres per a ús comercial o terciari en planta baixa. 

m) Cossos i elements sortints. Aquest Pla de Millora Urbana es remet a les 

definicions i condicions establertes als articles 53, 54, 55 i 56 PGO de Parets del 

Vallès, però augmentant el límit de vol màxim permès a 2 metres per a qualsevol 

tipus de cos sortint, en els cassos en que la projecció del vol recaigui sobre sòl 

privat. Els cossos i elements sortints poden ultrapassar el perímetre regulador de la 

planta, respectant les condicions anteriors.  

n) Reculades de l’edificació. Aquest Pla de Millora Urbana permet les reculades de 

l’edificació. Les reculades poden abastar totes les plantes de l’edificació, o sols 

algunes, permetent-se l’aparició de terrasses. En els fronts on sigui obligatòria la 

seva alineació, es permeten reculades en les plantes pis amb un màxim del 20% de 

l’alineació assenyalada com obligatòria.  

o) Porxades o servituds de pas. Aquest Pla de Millora Urbana defineix, per algunes 

de les illes previstes, l’obligatorietat de formar porxades en planta baixa (o planta 

baixa i plantes pis en alguns casos), no computables a efecte de l’edificabilitat 

màxima prevista. A més, el projecte d’edificació podrà proposar-ne de noves, que 

tampoc computaran a efectes de l’edificabilitat màxima permesa.  

p) Cobertes. S’estableixen diferents condicions d’acabament de coberta, depenent 

de si es tracta de la coberta de la darrera planta pis o de la coberta de la planta 

d’acabament: 

Per damunt l’ARM de la darrera planta pis es permet: 

- La coberta terminal de l’edifici amb un pendent màxim del 30%. L’espai 

resultant de la potencial inclinació de la coberta serà habitable i computarà a 

efectes d’edificabilitat a partir de 1,9 metres d’alçada lliure interior. 

- Les cambres d’aire i elements de cobertura en casos que hi hagi terrat o 

coberta plana, amb una alçada màxima de 60 cms. 
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- Les baranes de les façanes anterior i posterior i, si s’escau, del patis interiors i 

de separació entre terrats amb una alçada màxima de 1,80 mts. 

- Els badalots d’accés als terrats amb una alçada màxima de 4,2 metres per a 

qualsevol element  que el composi. 

- Els elements tècnics de les instal·lacions, sense més limitació d’alçada que la 

que imposi la seva funcionalitat. 

Per damunt l’ARM de la planta d’acabament es permet:  

- Les cambres d’aire i elements de cobertura amb una alçada màxima de 60 cms. 

No es permeten terrats transitables. 

- Les baranes de les façanes anterior i posterior i, si s’escau del patis interiors, 

amb una alçada màxima de 1 m. 

- Els elements tècnics de les instal·lacions, amb una limitació d’alçada de 1 

metre. 

Els badalots d’accés a la planta d’acabament i/o als terrats comunitaris situats a la 

mateixa planta estaran inclosos dins el volum de la planta d’acabament, amb la 

mateixa limitació sobre elements de cobertura i baranes que els establerts per a la 

planta d’acabament.  

Independentment del tipus de planta –darrera o d’acabament- es reservarà a la 

coberta l’espai suficient i necessari per a la ubicació dels elements tècnics de les 

instal·lacions comunes a l’edifici, amb accés des de zones comunes i no privatives. 

 

La concreció física d’aquests i dels altres paràmetres es determina, de forma gràfica i 

precisa per a cada unitat edificatòria prevista al PMU en el plànols d’ordenació de la 

sèrie O2 i O3. Condicions generals d’ordenació de l’edificació. 

4.10. CRITERIS D’URBANITZACIÓ I XARXES DE SERVEIS 

Aquest document incorpora la informació recollida sobre les xarxes de serveis 

existents, i la proposta de les xarxes bàsiques en el plànol O.10. Xarxes de serveis 

urbans. 

Els projectes d’urbanització que es redactin utilitzaran els materials i elements 

homologats per l’Ajuntament de Parets del Vallès, en especial el sistema de recollida 

selectiva de residus. 

Els projectes d’urbanització de les obres bàsiques i de les obres complementàries que 

es redactin inclouran tant les obres corresponents a l’àmbit del Sector com les obres 

d’urbanització de connexió del sector amb les xarxes existents. A l’efecte d’una major 

agilitat en el procés, es podran contemplar aquestes darreres obres en documents 

separats. 

A l’art. 13 de les NNUU d’aquest PMU es fixen els requisits mínims que hauran de 

complir el Projectes d’urbanització que es redactin en desenvolupament del present 

pla. 
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5. GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT 

5.1. DIVISIÓ POLIGONAL 

Ateses les característiques i l’estat actual dels sòls existents en l’àmbit de l’actuació, 

es delimiten per al seu desenvolupament dos polígons d’actuació, equilibrats pel que fa 

als aprofitaments i càrregues urbanístiques. 

La divisió poligonal té per objecte, tenint en compte els nivells de consolidació i el 

nombre de treballadors actuals de les activitats existents, definir dos ritmes de 

desenvolupament diferents. De manera que en un primer moment es pugui 

desenvolupar un primer àmbit PA-01 que permeti executar la part principal del sector 

(sòls de cessió i aprofitaments), deixant per una segona etapa de completament el PA-

02. 

- El Polígon d’Actuació 1 (PA-01) té una superfície de 55.877 m². Respecte 

l’ordenació i la necessària autonomia funcional dels polígons, el desenvolupament 

del PA-01 ha de permetre connectar el subsector nord amb el sud a través del 

perllongament del carrer Ernest Lluch i alhora connectar aquest amb l’avinguda 

Catalunya a través del perllongament del carrer Pedra del Diable i el nou vial situat 

enfront el CAP. Altrament, en aquesta primera fase es garanteix la principal cessió 

dels sòls destinats a equipaments i espais lliures, que ha de permetre executar la 

pista poliesportiva complementària al CEIP existent i els sòls públics que han de 

complementar el futur parc fluvial del riu Tenes. 

- El Polígon d’Actuació 2 (PA-02) és un àmbit discontinu, format per dues peces de 

sòl, amb una superfície total de 12.567 m². La primera peça de sòl es localitza a sud 

del sector i conté l’edificació industrial aïllada de l’empresa CATELSA i petites 

porcions de sòl de parcel·les que per la geometria de l'ordenació no poden ser 

incorporades al PA 01. La segona peça de sòl situada en la cruïlla de les avingudes 

Catalunya i Macià ha estat destinada parcialment a l’ampliació del Col·legi Lluís 

Piquer, mentre que la resta de sòl s’utilitza actualment com àrea d’aparcament. 

Respecte l’ordenació, l'execució del PA-02 permetrà completar el teixit edificat i la 

urbanització del perllongament del carrer Montserrat Roig i garantirà la cessió dels 

sòls destinats a espais lliures inclosos en el seu àmbit. 

El polígons d’actuació delimitats s’executaran en una sola etapa cadascun d'ells. No 

obstant, i en cas que es donessin circumstàncies posteriors que aconsellessin el 

desenvolupament en dues o més fases dins de cada etapa, haurà de quedar garantida, 

en cada fase, la connexió de totes les xarxes de serveis i la cessió dels terrenys d’ús 

públic que corresponguin a cada fase, una vegada urbanitzats. 

5.2. JUSTIFICACIÓ DE L’EQUILIBRI DELS DOS POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 

D’acord amb el que estableixen l’article 118 del TRLU i l’article 123 del RLU, quan un 

sector de planejament derivat delimita més d’un polígon d’actuació urbanística ha de 

justificar que en la valoració conjunta d’aprofitaments i càrregues urbanístiques que 

corresponguin a cada polígon, no es produeixen diferències relatives superiors al 15%. 

Les càrregues urbanístiques corresponents a despeses d’urbanització i gestió, en el PA-
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01 suposen una despesa total de 9.794.038 € mentre que en el PA-02 suposen una 

despesa total de 2.197.607 €. (veure document d’avaluació i viabilitat econòmica) 

L'equilibri entre els dos polígons, que tenen els mateixos aprofitaments (coeficient 

d'edificabilitat residencial i no residencial, així com el mateix percentatge de reserva 

de sostre per habitatges protegits) en resulta de la comparació de la despesa unitària 

d'urbanització per m2 de sostre a suportar pel 90% del sostre edificable en cada 

polígon, , ja que la despesa d'urbanització de 9.794.038 € del PA 01 i la de 2.197.607 € 

pel PA 02, repartides respectivament pel 90% dels sostres de cada polígon d’actuació, 

donen com a resultat un valor de despesa unitària d'urbanització de 194,79 euros/m2 

de sostre pel PA 01 i 194,34 euros/m2 de sostre pel PA 02, complint així el que 

estableix la legislació vigent respecte la potencial divisió poligonal dins d'un sector de 

planejament. 

La justificació de l’equilibri econòmic entre els polígons delimitats per aquest PMU es 

desenvolupa en l’apartat 3 del document d’Avaluació i viabilitat econòmica. 

5.3. SISTEMA D’ACTUACIÓ I ADMINISTRACIÓ ACTUANT 

L’Avanç de Pla de Millora urbana del sector PE 4 “Zona Central” estableix que el 

sistema d’actuació per l’execució o la gestió del planejament urbanístic és el de 

reparcel·lació i que la seva modalitat es determinarà en els Plans de Millora de 

cadascun dels subsectors establerts, i per a cadascun dels polígons d’actuació 

delimitats. 

En aquest sentit, el present Pla de Millora urbana del subsector nord proposa executar 

els polígon d’actuació 01 mitjançant el sistema de reparcel·lació en la modalitat de 

compensació bàsica, i el polígon d’actuació 02 mitjançant el sistema de reparcel·lació 

en la modalitat de cooperació.  

De conformitat amb el què disposen els articles 23 i 45 del TRLU i l’article 42 d) del 

RLUC, l’Ajuntament de Parets del Vallès, en tant que Administració Actuant en aquest 

cas, és receptor del 10 % de l’aprofitament urbanístic dels àmbits d’actuació 

corresponents. Tal i com preveu l’article 46 del TRLU, l’Administració Actuant no 

participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys amb aprofitament urbanístic 

que rep en compliment del deure de cessió de sòl amb aprofitament, els quals s’han de 

cedir urbanitzats. 

Els deures del propietaris dels terrenys inclosos en els polígons d’actuació delimitats, 

en tant que classificats com a sòl urbà no consolidat, venen regulats en els articles 44 

del TRLU i en els articles 39 i 40 RLU. 

5.4. PAUTES PROCEDIMENTALS  

L’Ajuntament de Parets del Vallès és competent per a l’aprovació definitiva dels 

instruments de planejament derivat, d’acord amb la resolució del conseller de Política 

Territorial i Obres Públiques de data 4 de maig de 2005 on reconeix dita competència. 

De conformitat amb el què estableix l’article 87 del TRLU per a la tramitació dels plans 

derivats d’aprovació municipal, en data 14 de juliol de 2011 la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Barcelona va emetre informe favorable respecte al PMU aprovat 

inicialment. 
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III. QUADRES DE DADES 
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Q1. Quadre de superfícies comparatiu entre el planejament vigent i el PMU 
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Q2. Quadre de dades generals del PMU 
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Q3. Quadre de dades del PA 01 i el PA 02 
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Q4. Quadre generals de repartiment de sostres per unitats de zona o illes del PMU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q5. Quadre generals de sostres residencials i habitatges per unitats de zona o illes del PMU 
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IV. NORMES URBANÍSTIQUES 
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CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 

article 1.  Marc legal i objecte del Pla de Millora Urbana 

1. El Pla de Millora Urbana “Zona Central. Subsector Nord” es formula en 

desenvolupament del text Refós del Pla general d’ordenació de Parets del Vallès (d'ara 

en endavant PGO de Parets del Vallès), i es fonamenta en els seus articles 11.1 sobre 

desplegament del Pla general, 18 sobre el contingut, i 23.1 sobre l’execució del 

mateix, tot ajustant-se als paràmetres de la fitxa normativa establerta a l’avanç de Pla 

de Millora Urbana Sector P.E “Zona Central” per al Subsector Nord. 

2. Així mateix, aquest Pla de Millora Urbana s’ha redactat a l’empara del Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 

(TRLU), del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme, i altres preceptes concordants, així com de conformitat amb el Real 

Decreto 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el “Texto Refundido de la Ley de 

Suelo”. 

3. En tot allò no previst en aquest Pla de Millora Urbana seran d’aplicació supletòria les 

determinacions del PGO de Parets del Vallès vigent, així com la legislació sectorial 

vigent aplicable. 

4. L’objecte del present Pla és establir i concretar les condicions de l’ordenació del sòl 

i de l’edificació, així com definir els mecanismes de gestió necessaris per al 

desenvolupament d’aquest Sector, d’acord amb l'establert pel PGO de Parets del 

Vallès, i demés preceptes que li són d’aplicació. 

5. Aquest Pla de millora urbana també té per objecte establir la nova delimitació de la 

trama urbana consolidada de Parets del Vallès, tot incorporant l’àmbit del Pla (que 

constitueix una àrea residencial plurifamiliar contínua al nucli històric i els eixamples 

del municipi) a la referida trama urbana consolidada, de conformitat amb el què 

preveuen els articles 7.1.b) i 8.3.a) del Decret llei 1/2009, d’ordenació dels 

equipaments comercials. 

article 2.  Àmbit territorial 

L’àmbit d’aquest Pla de Millora Urbana és discontinu i està format per dues peces de 

sòl:  

La primera, de 63.237 m², delimitada pels següents elements: a ponent, l’avinguda 

Catalunya; al nord, amb el barri de l’escorxador; a llevant, amb l’espai fluvial del 

riu Tenes; i a migdia, a sud pel primer subsector desenvolupat del mateix sector 

“zona central”. 

La segona,  de 5.207 m², està situada entre el col·legi Lluís Piquer i l’avinguda de 

Catalunya. 

La superfície total inclosa dins l’àmbit de planejament és de 68.444 m². Aquest àmbit 

territorial ve definit gràficament en els plànols d’informació i d’ordenació, i es 

correspon amb el subsector nord de l’avanç de Pla de Millora Urbana Sector P.E “Zona 

Central”. 



IV. NORMES URBANÍSTIQUES 

PLA DE MILLORA URBANA “SECTOR CENTRAL”, SUBSECTOR NORD. PARETS DEL VALLÈS. Document per l'aprovació definitiva 44 

article 3.  Contingut del Pla 

1. El contingut d'aquest Pla de Millora Urbana “Zona Central. Subsector Nord” està 

integrat pels documents següents: 

Documents escrits: 

1. Memòria de la informació 

2. Memòria de l’ordenació 

3. Quadres de dades 

4. Normes urbanístiques 

5. Informe mediambiental 

6. Avaluació i viabilitat econòmica 

7. Pla d’etapes 

8. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

Annexes: 

1. Contingut específic dels plans derivats d’iniciativa privada 

2. Projecte “as built” neteja de sòls de la zona afectada dels solar de l’avinguda 

Catalunya 136-138 a Parets del Vallès. Barcelona. TEC ENGINEERING, Maig 2010 

3. Informe ambiental final de obra. Ejecución del proyecto de limpieza de suelos 

del solar de la avenida catalunya 136-138. Parets del Vallès. Entorn. Maig 2010 

4. Model de l’ordenació indicativa 

5. Perspectives 

Documents gràfics 
 a1   a3 

PLÀNOLS DE L’INFORMACIÓ URBANÍSTICA 

I.01. Emplaçament i àmbit  e: 1/4.000 

I.02. Encaix territorial  e: 1/8.000 

I.03. Estructura de la propietat del sòl  e: 1/2.000 

I.04. Topografia  e: 1/2.000 

I.05. Usos, activitats i elements físics del sector  e: 1/2.000 

I.06. Planejament vigent  e: 1/4.000 

I.07. Projectes entorn  e: 1/4.000 

PLÀNOLS DE L’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 

O.01. Qualificació i gestió del sòl e: 1/1.000  e: 1/2.000 

O.02. Condicions generals d’ordenació de l’edificació e: 1/600  e: 1/1.200 

O.03.1. Condicions generals d’ordenació de l’edificació. Illes 1 i 2  e: 1/500  e: 1/1.000 

O.03.2. Condicions generals d’ordenació de l’edificació. Illes 3 i 4  e: 1/500  e: 1/1.000 

O.03.3. Condicions generals d’ordenació de l’edificació. Illa 5  e: 1/500  e: 1/1.000 

O.04. Imatge indicativa d’ordenació e: 1/2.000  e: 1/4.000 

O.05. Imatge indicativa d’ordenació. Seccions e: 1/1.000 e: 1/2.000 

O.06. Imatge indicativa d’ordenació. Seccions e: 1/1.000 e: 1/2.000 

O.07. Xarxa viària. Alineacions i rasants e: 1/1.000 e: 1/2.000 

O.08. Definició indicativa de les seccions viàries  e: 1/250 e: 1/500 

O.09. Topografia modificada e: 1/1.000 e: 1/2.000 

O.10. Xarxes de serveis urbans  e: 1/1.000 e: 1/2.000 
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O.11. Nova delimitació de la trama urbana consolidada  e: 1/8.000 

article 4.  Vigència 

La vigència d'aquest Pla de Millora Urbana s'inicia el mateix dia de la publicació de 

l'acord de la seva aprovació definitiva i de les seves normes reguladores al diari oficial 

corresponent i mantindrà la seva vigència mentre no es produeixi la seva modificació. 

article 5.  Obligatorietat i interpretació de les determinacions del Pla 

1. Les determinacions i disposicions d'aquestes Normes són vinculants a tots els efectes 

tant pels particulars com per l’Administració. Conseqüentment, qualsevol actuació en 

el sector de planejament, tant si és pública o privada, com si és provisional o 

definitiva, haurà d’ajustar-se a les esmentades disposicions. 

2. Les presents Normes, juntament amb els plànols d'ordenació, constitueixen el cos 

normatiu específic del Pla de Millora Urbana i prevalen sobre els restants documents 

del Pla. En el no previst per aquestes Normes, s'estarà al que disposa el PGO de Parets 

del Vallès i la legislació urbanística i d'ordenació del territori aplicable en cada cas. 

3. Els documents d'aquest Pla de Millora Urbana s’interpretaran sempre atenent al seu 

contingut, i d'acord amb els objectius i finalitats expressades en la Memòria de 

l'ordenació urbanística d’aquest Pla. 

4. Les indicacions del Pla que puguin referir-se a espais situats fora del seu àmbit 

s'hauran d'entendre solament com a indicatives i no tenen valor normatiu. 

5. La Memòria de la informació urbanística i els plànols d'informació urbanística tenen 

caràcter informatiu, explicatiu i justificatiu. 

6. En el cas d'imprecisió o contradicció en les determinacions dels documents 

vinculants d'aquest Pla, prevaldran aquelles que s’ajustin a algun dels criteris següents: 

- Les que resultin més favorables a la menor edificabilitat i a la major dotació 

d'espais públics i equipaments comunitaris. 

- Si la contradicció rau en els documents gràfics, prevaldrà la grafia que es concreti 

en els plànols a escala més detallada. 

article 6.   Modificacions del Pla 

1. La modificació de qualsevol dels elements d’aquest Pla de Millora Urbana es podrà 

dur a terme sempre que es justifiqui expressament la seva necessitat, no contradigui 

els seus objectius i finalitats principals, i respecti les determinacions fonamentals del 

PGO de Parets del Vallès. 

2. Qualsevol modificació del present Pla de Millora Urbana contindrà les 

determinacions, la documentació i el grau de precisió adequats als objectius pretesos, i 

se sotmetrà a la mateixa tramitació que per l’aprovació d’aquest planejament 

subjectant-se, en el seu cas, al que estableixen els articles 96 i següents del TRLU. 

3. Les determinacions físiques contingudes al present PMU que fan referència a 

l’ordenació de l’edificació podran ser modificades mitjançant la tramitació de Plans de 

Millora Urbana d’ordenació volumètrica. L’àmbit mínim d’aquests PMUs d’ordenació 



IV. NORMES URBANÍSTIQUES 

PLA DE MILLORA URBANA “SECTOR CENTRAL”, SUBSECTOR NORD. PARETS DEL VALLÈS. Document per l'aprovació definitiva 46 

volumètrica serà el de la unitat de zona definida al present PMU, i hauran de respectar 

el sostre màxim edificable per a cada un dels usos previstos, la densitat d’habitatges i 

els usos admesos. En cas que es formuli amb posterioritat a l’aprovació del Projecte de 

reparcel·lació, si el PMU d’ordenació volumètrica altera la distribució d’aprofitaments 

entre els propietaris afectats, la seva aprovació requerirà l’aprovació simultània, pel 

procediment de reparcel·lació voluntària, de la corresponent modificació del Projecte 

de reparcel·lació. 
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CAPÍTOL SEGON. DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA 

article 7.  Règim general  

1. El Pla de Millora Urbana preveu la seva gestió mitjançant la delimitació de dos 

polígons d’actuació per a dur a terme l’equidistribució de beneficis i càrregues 

urbanístiques derivades de l’ordenació.  

2. Aquest Pla concreta, dins de l’àmbit de cada un dels polígons d’actuació delimitats, 

els sòls amb destí a sistemes de cessió obligatòria i gratuïta, que hauran de 

formalitzar-se en el seu procés d’execució. Malgrat això, podrà anticipar-se la cessió 

d’aquests terrenys, així com procedir a la seva ocupació directa, a fi i efecte de 

possibilitar la realització anticipada de les obres d’urbanització i d'edificació 

pertinents, d’acord amb el que preveu l’article 156 del TRLU i els articles 215 a 219 del 

RLU, cas que això fos necessari. 

article 8.  Polígons d’Actuació Urbanística 

1. Per a l'execució del present pla de Millora Urbana es delimiten dos Polígons 

d'Actuació Urbanística, d'acord amb els requisits establerts en la legislació vigent. 

2. Aquests polígons d’actuació urbanística són els que es relacionen a continuació: 

- Polígon d'Actuació PA 01 

- Polígon d'Actuació PA 02 

3. Cadascun dels polígons d’actuació vénen regulats en els articles corresponents 

d’aquesta modificació puntual, on es defineixen les següents característiques: 

a. Àmbit: es descriu la superfície i els límits que abasta el polígon d’actuació. 

b. Objectius: s’estableix la finalitat que es pretén en cada actuació. 

c. Condicions d’ordenació i distribució de l'aprofitament, s’estableix i es determinen 

les reserves de sòl públic així com el seu destí, i es defineix la zonificació del sòl 

d’aprofitament privat, l’edificabilitat màxima de cada polígon d’actuació i els usos 

compatibles. Els percentatges de sòls públics que es detallen a les fitxes normatives 

corresponen a la transcripció del dibuix que apareix en els plànols d’ordenació, i 

inclouen tant els sòls ja públics actuals com els sòls de titularitat privada que han 

de passar a ser de titularitat pública mitjançant la corresponent cessió. 

Altrament s’estableixen les determinacions respecte l’aprofitament amb indicació 

de l’edificabilitat màxima, l’edificabilitat residencial, la reserva de sostre destinada 

a habitatge protegit en les diferents modalitats i l’edificabilitat màxima destinada a 

habitatge lliure. També s’estableixen el nombre total d’habitatges, així com el 

repartiment en les diferents modalitats d’habitatge previstes en el present 

planejament: habitatge lliure, habitatge protegit en règim concertat i habitatge 

protegit en règim general. 

d. Sistema d’actuació. S’estableix en cada cas el sistema d’actuació previst 

e. Pla d’etapes i terminis. En el pla d’etapes i terminis es fixa el termini temporal 

previst per l’execució i la construcció dels habitatges protegits inclosos en el 
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polígon d’actuació delimitat 

article 9.  Polígon d’Actuació PA 01 

A. Àmbit: 

Comprèn els terrenys situats en la franja que limiten amb la terrassa fluvial del riu 

Tenes i la major part del terrenys amb front a l’avinguda Catalunya. 

El polígon d’actuació PA 01 es delimita en el plànol de qualificació i gestió del sòl 

d'aquest PMU i té una superfície de 55.877 m² 

B. Objectius: 

Ordenar aquest espai central de la vila de Parets en el que es concentren la major 

part del sòls inclosos en el present Pla de Millora Urbana, amb la finalitat de 

garantir l'execució principal de l'ordenació, ja sigui de la cessió dels sòls públics, 

així com de la materialització dels aprofitaments privats. 

C. Condicions d’ordenació, edificació i ús: 

L’ordenació s’ajustarà al que s’estableix en els plànols d’ordenació del present Pla 

de Millora Urbana: es substituiran les edificacions existents i les noves edificacions 

s’executaran dins dels gàlibs màxims que estableixen les normes urbanístiques 

d’aquest PMU. 

Els sòls que es qualifiquen de zona s'ajustaran a les condicions que es regulen per 

les zones següents 

- zona d'edificació aïllada amb morfologia definida, clau EA2 

- zona d'edificació aïllada amb morfologia definida amb habitatges protegits, 

clau EA2hp 

 

Superfície total polígon  55.877 m2  

   

SÒL PÚBLIC TOTAL 36.822 m2 

Sistema viari, clau V 11.697 m2 

Sistema d'espais lliures, clau EL 15.903 m2 

Sistema d'equipaments comunitaris, clau 
EC 9.222 m2 

SÒL PRIVAT TOTAL 19.055 m2 

Edificació aïllada amb morfologia definida, 
clau EA2   

Edificació aïllada amb morfologia definida 
amb habitatges protegits, clau EA2 hp   

  

Dades edificabilitat i habitatges   

Edificabilitat màxima 50.280 m2 st 

Edificabilitat no residencial 6.417 m2 st 

Edificabilitat residencial 43.863 m2 st 
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Edificabilitat HPO règim 
general 8.773 m2 st 

Edificabilitat HPO règim 
concertat 4.386 m2 st 

Edificabilitat habitatge 
lliure 30.704 m2 st 

   

Nombre habitatges total 425 Ut 

nombre HPO règim general 93 Ut 

nombre HPO règim concertat 46 Ut 

nombre habitatge lliure 286 Ut 

D. Sistema d’actuació: 

El Polígon d'Actuació Urbanística s’executarà pel sistema de reparcel·lació en la 

modalitat de compensació bàsica. 

E. Pla d'etapes i terminis: 

El termini previst per l’execució d’aquest polígon d’actuació serà el comprès en el 

primer sexenni des de l’aprovació definitiva d’aquest PMU i que indicativament 

s’estableix en el període 2011-2016. Els habitatges protegits s'executaran dins del 

termini màxim establert en la legislació vigent. 

article 10.  Polígon d’Actuació PA 02 

A. Àmbit: 

Comprèn els terrenys, situats de forma discontínua, sobre dues peces de sòl del 

PMU, una amb front a l’avinguda Catalunya i el carrer Montserrat Roig i l'altra sobre 

la cruïlla de les avingudes Catalunya i Macià. 

El polígon d’actuació PA 02 es delimita en el plànol de qualificació i gestió del sòl 

d'aquest PMU i té una superfície de 12.567 m² 

B. Objectius: 

Ordenar aquest espai, que completi l'ordenació determinada en el polígon 

d’actuació PA 01, amb la finalitat de garantir l'execució total de l'ordenació prevista 

en el PMU, complimentant la cessió dels sòls públics, així com la materialització 

dels aprofitaments privats. 

C. Condicions d’ordenació, edificació i ús: 

L’ordenació s’ajustarà al que s’estableix en els plànols d’ordenació del present Pla 

de Millora Urbana: es substituiran les edificacions existents i les noves edificacions 

s’executaran dins dels gàlibs màxims que estableixen les normes urbanístiques 

d’aquest PMU. 

Els sòls que es qualifiquen de zona s'ajustaran a les condicions que es regulen per 

les zones següents 

- zona d'edificació aïllada amb morfologia definida amb habitatges protegits, 

clau EA2hp 
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Superfície total polígon  12.567 m2  

   

SÒL PÚBLIC TOTAL 9.215 m2 

Sistema viari, clau V 1.400 m2 

Sistema d'espais lliures, clau EL 4.073 m2 

Sistema d'equipaments comunitaris, clau 
EC 3.742 m2 

SÒL PRIVAT TOTAL 3.352 m2 

Edificació aïllada amb morfologia definida, 
clau EA2   

Edificació aïllada amb morfologia definida 
amb habitatges protegits, clau EA2 hp   

  

Dades edificabilitat i habitatges   

Edificabilitat màxima 11.308 m2 st 

Edificabilitat no residencial 1.443 m2 st 

Edificabilitat residencial 9.865 m2 st 

Edificabilitat HPO règim 
general 1.973 m2 st 

Edificabilitat HPO règim 
concertat 987 m2 st 

Edificabilitat habitatge 
lliure 6.906 m2 st 

   

Nombre habitatges total 95 Ut 

nombre HPO règim general 21 Ut 

nombre HPO règim concertat 10 Ut 

nombre habitatge lliure 64 Ut 

D. Sistema d’actuació: 

El Polígon d'Actuació Urbanística s’executarà pel sistema de reparcel·lació en la 

modalitat de cooperació. 

E. Pla d'etapes i terminis: 

El termini previst per l’execució d’aquest polígon d’actuació serà el comprès en el 

segon sexenni des de l’aprovació definitiva d’aquest PMU i que indicativament 

s’estableix en el període 2017-2022. Els habitatges protegits s'executaran dins del 

termini màxim establert en la legislació vigent. 

article 11.  Projectes de Reparcel·lació 

1. Es redactaran sengles Projectes de Reparcel·lació per tot l’àmbit de cada un dels 

Polígons d’Actuació delimitats en aquestes Normes, i d’acord amb les determinacions 

establertes en aquest mateix precepte. 

2. L’aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana, amb la delimitació dels Polígons 

d’Actuació, i dels corresponents Projectes de Reparcel·lació així com dels Projectes 
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d’Urbanització, significarà, per a totes les parcel·les, el reconeixement de la seva 

aptitud per a poder ser edificades previ atorgament de la pertinent llicència d’obres 

d’edificació.  

3. La concreció de la posició dels habitatges amb algun tipus de règim de protecció la 

realitzaran el projecte de reparcel·lació corresponent. El projecte de reparcel·lació 

també determinarà l’adscripció d’habitatges amb protecció oficial de preu concertat a 

la tipologia d’habitatge per a afectats urbanístics (HAUS), si és necessari per resultar 

procedent, de conformitat amb els requisits legalment establerts, el reconeixement 

del dret de reallotjament. 

4. Els projectes de reparcel·lació hauran d’establir les condicions d’edificació que, dins 

del marge de flexibilitat establerta en el present document urbanístic, garanteixin 

l’execució d’un conjunt harmònic i coherent de l’ordenació proposada. Aquestes 

condicions respectaran sempre els criteris establerts al perímetre i perfil reguladors 

continguts en la normativa gràfica d’aquest pla.  

article 12.  Cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic. 

1. En aplicació de l’article 43.1 i 46 del TRLU, els propietaris inclosos dins de sectors 

de planejament en sòl urbà no consolidat tenen el deure de cedir a l’Administració 

Actuant, gratuïtament i lliure de càrregues d’urbanització, el sòl necessari per a 

edificar el sostre corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. 

2. El càlcul del valor de l’aprofitament urbanístic es realitzarà en el corresponent 

projecte de reparcel·lació redactat per a cada un dels polígons delimitats. 

article 13.  Projectes d'urbanització 

1. En desenvolupament del Pla de Millora Urbana Urbanístic es redactaran els Projectes 

d’Urbanització corresponents per a cada un dels polígons d’actuació. 

2. Els Projectes d’Urbanització que es redactin abastaran la totalitat de cada un dels 

polígons d’actuació delimitats i s’ajustaran, pel que fa a criteris i elements 

d’urbanització, a aquells estandarditzats per l’Ajuntament de Parets del Vallès, i 

d’acord amb les determinacions establertes al Capítol Tercer d’aquestes Normes. 

3. La urbanització es podrà executar, si s’escau, per fases o per unitats funcionals, de 

conformitat amb el què preveu l’article 169.2 del RLU, segons el què estableixi a 

aquests efectes el projecte d’urbanització. 

4. El Projectes d'urbanització que es redactin hauran de contemplar específicament la 

paralització dels treballs cas que es descobrissin restes arqueològiques, i es comuniqui 

la descoberta al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per tal que es 

determinin les mesures de protecció necessàries, d'acord amb la Llei 9/1993 del 

patrimoni català i el Decret 78/2002 de Reglament de protecció del patrimoni 

arqueològic i paleontològic de Catalunya. 

5. El Projectes d'urbanització que es redactin hauran de tenir en compte els següents 

aspectes: 

a) Hauran de preveure la instal·lació d’un sistema de sanejament, llevat que, a 

instàncies del promotor l’Ajuntament, prèviament a l’aprovació definitiva del projecte 
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d’urbanització, hagi sol·licitat la connexió al sistema públic de sanejament a l’Agència 

Catalana de l’Aigua i hagi obtingut l’autorització corresponent.  

b) Es minimitzaran els passos del clavegueram pel sòl públic del parc fluvial. 

c) S’ evitarà el pas de qualsevol servei per sota la calçada de la carretera BV-1604. 

d) S’haurà de preveure l’abastament de tots els serveis per a tots els equipaments 

públics previstos. 

e) Les estacions transformadores (ET) que donin servei a l’edificació residencial se 

situaran dins de l’àmbit del sòl privat, integrant-les en l’edificació o en les tanques 

dels espais lliures privats. 

f) els contenidors soterrats es situaran seguint els criteris que estableixi l’ajuntament 

de Parets del Vallès. 

g) es preveurà la re-urbanització de tots aquells àmbits afectats per l’obra 

urbanitzadora, malgrat estiguin situats fora de l’àmbit del PMU. 

article 14.  Llicències 

1. Estan subjectes a prèvia llicència municipal tots els actes referits a l’article 187 del 

TRLU i a l’article 234 del RLU. També és precís obtenir llicència municipal per a totes 

aquelles actuacions que hi estiguin subjectes segons la Normativa del PGO de Parets 

del Vallès. 

2. Pel que fa a les llicències d'obres i activitats s'estarà al que es disposa en el Capítol 

Quart del Títol Primer del PGO de Parets del Vallès i a les Ordenances Municipals que el 

complementen. 

3. En la memòria dels projectes per als quals es sol·liciti llicència, es justificarà 

l'acompliment de les Normes del Pla de Millora Urbana i de totes les disposicions 

específiques que els siguin d’aplicació per raó de la matèria. 
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CAPÍTOL TERCER. REGULACIÓ DELS SISTEMES 

SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS 

article 15.  Definició 

1. Els sistemes són aquell conjunt d’elements d’interès general que són fonamentals 

per assegurar el desenvolupament i funcionament urbà donada la seva important 

contribució a l’hora d’assolir els objectius del planejament referents a infraestructures 

de comunicacions, equipaments comunitaris, serveis tècnics i d’espais lliures en 

general. 

2. Aquest Pla de Millora Urbana urbanístic estableix les determinacions generals dels 

sistemes sense perjudici del que estableixi, de forma més específica, la legislació 

sectorial vigent en cadascuna de les respectives matèries que afectin a cada sistema. 

3. Per allò no previst en aquest Pla de Millora Urbana pel que fa a la regulació dels 

sistemes, s’estarà al què estableix el Títol Tercer del PGO de Parets del Vallès. 

article 16.  Identificació dels sistemes 

1. Els sistemes previstos per aquest Pla i les claus identificatives dels mateixos són els 

següents: 

Sistema viari clau VS 

Sistema d’espais lliures clau EL 

Sistema d’equipaments comunitaris  clau EC 

2. Aquests sistemes es delimiten i s’identifiquen en els plànols d’ordenació del Pla amb 

la seva clau corresponent. 

article 17.  Titularitat i afectació del sòl destinat a sistemes 

1. El sòl qualificat de sistema queda vinculat a aquesta destinació. 

2. Els sòls destinats a sistemes seran en general de titularitat pública.  

3. La titularitat pública no exclou la possibilitat de la gestió privada del domini i ús 

públic en règim de concessió administrativa o altre règim equivalent, d’acord amb el 

que preveu l’article 153.2 del PGO de Parets del Vallès, sempre que aquesta forma de 

gestió sigui compatible amb la naturalesa del bé i amb els objectius urbanístics del Pla 

de Millora Urbana. 

SECCIÓ SEGONA. REGULACIÓ DEL SISTEMA VIARI 

article 18.  Definició i identificació 

1. Comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària destinats 

a la vialitat i l’aparcament, que han de permetre la connexió entre els diferents 

sectors del territori i garantir un nivell d’accessibilitat i de mobilitat adequat dins de 
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l’àmbit del Pla de Millora Urbana. 

2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau VS. 

article 19.  Tipus de vies 

De conformitat amb la classificació que estableix a l’art. 155 del PGO de Parets del 

Vallès sobre el sistema viari, en aquest Pla de Millora Urbana el viari respon a les 

següents categories: 

- Vies locals principals: Avinguda Catalunya 

- Vies locals secundàries:  Carrer Ernest Lluch 

 Carrer Pedra del Diable 

 Carrer Montserrat Roig 

 Carrer Lepant 

- Carrers de vianants Vial 1 (de nova creació) 

 Vial 2 (de nova creació) 

article 20.  Titularitat 

El sòl qualificat com a sistema viari serà de titularitat pública. 

article 21.  Règim general 

1. En l’obtenció, projectació, finançament, construcció, ús, explotació i conservació de 

la xarxa viària s’observarà allò que disposen aquestes Normes, les del PGO de Parets 

del Vallès, l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada i la legislació sectorial vigent. 

2. Els Projectes d'urbanització que s’elaborin per a l’execució o condicionament i 

millora de la xarxa viaria podran precisar i adequar les alineacions i rasants d’aquesta 

xarxa viària a la topografia i altres característiques geogràfiques del terreny o altres 

condicionants físics, sense disminuir-ne, però, la superfície establerta pel Pla. 

article 22.  Règim particular i condicions d’urbanització del sistema viari 

1. Aquest Pla de Millora Urbana estableix un règim particular de les diferents vies 

definides en els plànols d’ordenació, en funció de la posició i el paper que les mateixes 

han d’exercir en el conjunt de l’àmbit delimitat. En concret aquest règim particular 

afecta a les condicions bàsiques d’urbanització i a les condicions d’accés a les 

parcel·les des de cada via. 

2. En el plànol O.08. Definició indicativa de les seccions viàries, es defineixen 

indicativament les seccions dels carrers del sector, amb atenció prioritària a la vorera i 

espai del vianant, integració del carril bici, la posició de l'aparcament, l’arbrat en 

l'espai carrer etc. 

3. Amb l’objectiu de garantir una imatge unitària d'aquest subsector amb el subsector 

sud, els Projectes d’Urbanització corresponents a cada polígon que desenvolupin 

aquest Pla, s’adequaran, en general, als acabats i tipus de mobiliari urbà ja executats 

en aquest subsector. 

4. La urbanització de la vialitat garantirà el pas, lliure de qualsevol obstacle, per a 

vehicles d’emergència i/o autoescales de bombers que compleixi el que disposa el Codi 
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Tècnic de l’Edificació, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció 

contra incendis en els edificis. 

5. S’estableixen les següents condicions específiques d'urbanització per a la carretera 

BV-1604: 

a) totes les xarxes de serveis hauran d'anar fóra de la calçada de la carretera i no es 

permetrà cap pou de registre ni tapa a la calçada de la carretera.  

b) la calçada de la carretera tindrà una amplada entre vorades de 6,6 metres per a la 

circulació de vehicles .  

c) sols es permet la col·locació -fora de la línia de calçada- d'una franja discontínua per 

a càrrega i descàrrega de 2,2 metres d'amplada -separada de la calçada amb una rigola 

blanca de 30x30x8 cm, i no es permetrà l'aparcament permanent de vehicles privats.  

d) el Projecte d'urbanització incorporarà un estudi de la cruïlla de la carretera BV-1604 

i el carrer Pedra del Diable, proposant aquest pla a títol indicatiu una rotonda de 4 

metres de diàmetre, dels quals els 2 exteriors han de ser trepitjables.  

e) a les voreres de la carretera hi haurà un embornal tipus bústia cada 25 metres, amb 

reixes homologades i no perilloses per a vehicles ni ciclistes.  

f) les voreres compliran el decret de barreres arquitectòniques. 

g) l'arbrat que es proposi no envairà la projecció vertical de la carretera. 

article 23.  Condicions d’ús 

1. Les condicions d’ús de la xarxa viària previstes en aquest pla són les següents: 

a) Ús dominant: trànsit rodat, per a bicicletes, transport públic, vianants i 

aparcament en superfície. 

b) Usos compatibles: serveis tècnics vinculats al viari, xarxes de serveis i 

aparcament en subsòl. 

2. Les condicions tècniques d’aquest tipus d’instal·lacions es regularan d’acord amb 

allò que estableixi la legislació sectorial vigent. 3. Els aparcaments situats en el subsòl 

seran de titularitat pública i la seva explotació podrà ser pública o privada, mitjançant 

concessió del servei, segons el que preveu l’article 153.2 del PGO de Parets del Vallès 

SECCIÓ TERCERA. REGULACIÓ DEL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 

article 24.  Definició i identificació 

1. Formen el sistema d’espais lliures tots els parcs, jardins, places i tot l’espai verd 

públic situats dins de l’àmbit d’aquest Pla de Millora Urbana, la funció principal dels 

quals és el descans i l’esbarjo de la població. 

2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau EL. 

3. El present Pla de Millora Urbana contempla i codifica els espais lliures amb arbrat o 

jardineria tipus 1 i tipus 2, d'acord amb la definició de l’art 163.2 del PGO de Parets 

del Vallès: 

- Espai lliure EL 01 (tipus 1): correspon a l’espai lliure situat al costat del col·legi 
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Lluís Piquer. 

- Espai lliure EL 02 (tipus 2): correspon a l’espai lliure situat al final del carrer 

Ernest LLuch  

- Espai lliure EL 03 (tipus 1): correspon a l’espai lliure que s’annexiona al parc 

fluvial del Tenes. 

- Espai lliure EL 04 (tipus 1): correspon a l’espai lliure que reforça el recorregut de 

vianants del carrer Montserrat Roig vers el parc fluvial del Tenes 

- Espai lliure EL 05 (tipus 1): correspon a l’espai lliure situat a l’illa 4. 

- Espai lliure EL 06 (tipus 1): correspon a l’espai lliure situat a l’illa 3.  

article 25.  Ús i titularitat 

1. El sòl qualificat com a espai lliure, clau EL, en qualsevol de les seves categories, 

serà en general de titularitat i ús públics. S’admetrà la construcció d’aparcaments 

soterrats, d’acord amb el que preveu l’art. 153.2 del PGO de Parets del Vallès, i també 

la possibilitat d’implantar serveis tècnics, sempre i quan aquests siguin plenament 

compatibles amb la destinació i funcionalitat pròpies d’aquests espais, estiguin 

integrats paisatgísticament, i no superin el 10% de la superfície total destinada a espais 

lliures dins l’àmbit del pla. 

2. Altrament, en els espais lliures identificats amb els codis EL02, EL04a, EL05 i EL06 

s'admetrà la dissociació del domini del vol i del subsòl, podent destinar el subsòl a 

l’emplaçament de les places d'aparcament necessàries pel compliment dels estàndards 

d'aparcament de les parcel·les i les edificacions resultants que s'estableixin en el 

projecte de reparcel·lació per les unitats de zona o illes 1, 3 i 4 d'aquest pla de millora 

urbana.  

article 26.  Règim general  

En l’obtenció, finançament, ús i conservació dels parcs urbans, s’observaran els 

preceptes generals establerts en el PGO de Parets del Vallès, en aquestes Normes i en 

la legislació urbanística vigent. 

article 27.  Condicions d’ordenació, ús i protecció 

Les condicions d’ordenació, ús i protecció dels espais lliures previstos al present Pla de 

Millora Urbana seran les que determinen els articles 166 a 169 del PGO de Parets del 

Vallès per a cada un dels tipus que el mateix pla estableix. 

En els espais lliures confrontants amb el parc fluvial del riu Tenes s’optarà per un 

condicionament natural (arbrat d’espècies autòctones) i no artificialitzat (jardí). 

L’espai lliure EL 03 conté l’element de la mina de Can Berengué i un salt topogràfic 

d’interès geològic que seran especialment protegits i posats en valor en el projecte 

d’urbanització que desenvolupi aquest espai lliure.  
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SECCIÓ QUARTA. REGULACIÓ DEL SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS 

article 28.  Definició i identificació 

1. El sistema d’equipaments comunitaris inclou els sòls que es destinen a usos públics 

col·lectius o comunitaris i a dotacions d’interès públic o social necessaris en funció de 

les característiques socioeconòmiques de la població. 

2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau EC. 

article 29.  Titularitat 

1. Els sòls que el present Pla de Millora Urbana qualifica com a sistema d’equipaments 

comunitaris seran de titularitat pública. 

2. La titularitat pública dels equipaments no exclou la possibilitat de la seva gestió 

privada mitjançant concessió administrativa o altra fórmula equivalent prevista en 

dret, quan aquesta forma de gestió sigui compatible amb la naturalesa de l’equipament 

i dels objectius d’aquest Pla. 

article 30.   Règim general 

En l’obtenció, el finançament, la construcció, l’ús, l’explotació i la conservació dels 

equipaments s’observarà allò que disposen aquestes Normes, els preceptes generals 

establerts en el PGO de Parets del Vallès i la legislació sectorial vigent. 

article 31.  Condicions d’ús, d’ordenació i edificació 

1. El present Pla de Millora Urbana no assigna usos concrets al equipaments definits. No 

obstant l'anterior, en aquest mateix article se’n estableix la preferència de l'ús en 

funció de la seva dimensió i posició urbana. 

2. S’admeten, com a usos compatibles, els usos previstos a l’article l’art 171 de les 

NNUU del PGO de Parets del Vallès, i també s’admet la implantació en el subsòl de 

serveis tècnics compatibles amb la funcionalitat de l’equipament al qual es destini el 

sòl. 

3. Pel que fa a les condicions d'edificació s’estarà a allò que estableix l’article 175 del 

PGO de Parets del Vallès. 

4. El Pla de Millora Urbana estableix tres peces de sòl que s'identifiquen en els plànols 

d’ordenació i quina finalitat preferent serà la següent: 

- Equipament comunitari, clau EC/EL 01, que correspon a la peça de sòl de major 

superfície i que ha de formar part del sistema d’espais lliures i equipaments que 

conformen el parc fluvial del Tenes. L'ús d'aquest equipament anirà associat a la 

significació i importància territorial del mateix 

- Equipament comunitari, clau EC 01, que correspon als sòls de l’ampliació del 

col·legi Lluís Piquer. L'ús preferent d'aquest equipament serà educatiu. 

- Equipament comunitari, clau EC 02, que correspon a una peça de sòl en proximitat 

amb el col·legi Vila Parietes per tal de construir una nova pista poliesportiva que 

permeti eixugar el dèficit que té actualment el centre. L'ús preferent d'aquest 
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equipament serà educatiu. 
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CAPÍTOL QUART. REGULACIÓ DE LES ZONES 

SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS 

article 32.  Definició i zonificació 

1. El sòl amb aprofitament d’aquest Pla de Millora Urbana es qualifica en zones, la 

regulació detallada de les quals, així com les condicions de parcel·lació, edificació i ús, 

venen definides als articles 33 i següents d’aquestes Normes. 

2. Aquest Pla de Millora Urbana estableix les següents zones, en coherència amb la 

nomenclatura del PGO de Parets del Vallès: 

Zona d’edificació aïllada amb morfologia definida, clau EA2 

Zona d’edificació aïllada amb morfologia definida amb habitatges protegits, clau 

EA2hp 

article 33.   Condicions generals de parcel·lació, edificació i ús 

1. La definició de la major part dels paràmetres i condicions de parcel·lació, edificació 

i ús es remeten a les definicions establertes en les Seccions Primera i Tercera de les 

Normes Urbanístiques del PGO de Parets del Vallès. 

2. Per a la regulació de les condicions de l’edificació, aquest Pla de Millora Urbana es 

remet al tipus d’ordenació segons volumetria específica, fixant els perímetres i perfils 

reguladors de l’edificació i de les cotes de referència de la planta baixa, segons preveu 

l’article 82 del PGO de Parets del Vallès.  

3. Per tal de complementar les definicions, paràmetres i condicions previstes pel PGO 

de Parets del Vallès, aquest Pla de Millora Urbana introdueix alguns paràmetres no 

contemplats al mateix, o precisions en alguns dels paràmetres definits al mateix Pla: 

a) Unitat de zona: Correspon a la superfície compresa dins de cadascuna de les illes 

delimitades en el present Pla de Millora Urbana, sobre la que es poden situar els 

aprofitaments o drets resultants del Projecte de Reparcel·lació. Dins de cada unitat 

de zona, poden haver una o diverses unitats de projecte, i per la seva part, les 

unitats de projecte es poden descomposar en una o diverses unitats de construcció 

b) Edificabilitat de referència: Correspon al sostre permès per a cada unitat de 

zona, diferenciant el sostre destinat a usos residencials -especificant si es tracta de 

sostre destinat a habitatges protegits o lliures- i el sostre destinat a usos no 

residencials. En el projecte de reparcel·lació, a fi i efecte de minimitzar els 

excessos i defectes d’aprofitament i de no generar indivisos en les parcel·les 

resultants, s'admetrà ajustar les edificabilitats de referència assignades per cada 

unitat de zona o illa, amb un increment màxim d'un 5% de l'edificabilitat, sempre i 

quan: 

- No es superin les edificabilitats totals assignades per cada tipus d'ús a cada 

polígon d’actuació, 

- Es justifiqui que el increment té cabuda en els gàlibs definits en el PMU 
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- Es justifiqui que el increment no genera distorsions en la ordenació del conjunt 

establerta en el present PMU. 

c) Nombre d’habitatges de referència: Correspon a les unitats d’habitatges que 

s'estableixen per cada unitat de zona del PMU, diferenciant el dels habitatges 

lliures, dels protegits, ja siguin concertats o de règim general. A l’igual que en el 

cas anterior, en el projecte de reparcel·lació s'admetrà ajustar el nombre d’unitats 

d’habitatge de referència assignades per cada unitat de zona o illa, amb un 

increment màxim d'un 5% sempre i quan: 

- No es superi el nombre màxim d’unitats d’habitatges en cada PA 

- Es mantingui el nombre mínim total d’unitats d’habitatge protegit en cada PA. 

d) Perímetre regulador de planta: Correspon a la línia envoltant en planta, que es 

defineix gràficament per cada unitat de zona o illa, on es pot situar l’edificació. 

L’àmbit delimitat per aquest perímetre es pot alterar en un màxim del 5% de la seva 

configuració en el moment de concessió de la llicència municipal d’obres. 

e) Alineació de l’edificació: Correspon a la posició de l’edificació respecte 

l'alineació del carrer, del pati d’illa o de la parcel·la. L'alineació grafiada en els 

plànols d’ordenació podrà ser:  

- Obligatòria: En aquest cas, es determina que l’edificació s’ha de situar sobre 

aquella línia, i ocupar-la en la seva totalitat. L'alineació d'edificació obligatòria 

podrà ser-ho per a la planta baixa i/o les plantes pis independentment, segons 

s’estableix gràficament en els plànols d’ordenació. En les plantes pis es 

permetran interrupcions en l’alineació, sempre que aquestes interrupcions no 

superin més del 20% del total obligatori. 

- Lliure: En aquest cas, no s’estableix cap condició respecte la posició de 

l’edificació. L'alineació lliure no es grafia en els plànols d’ordenació i s’entén 

lliure dins els límits del perímetre regulador de planta.  

f) Espai lliure de parcel·la: Correspon a l’espai de parcel·la no ocupat per 

l’edificació en planta baixa o per la projecció de les plantes pis. L'espai lliure de 

parcel·la podrà utilitzar-se amb les finalitats següents: 

1. Per a la ubicació dels accessos generals de l’edifici, ja siguin de vianants al 

vestíbul general, o de vehicles a l’aparcament comunitari. 

2. Per espai privatiu dels habitatges situats a la planta baixa, o a espai lliure 

mancomunat. En aquest espai es permetrà la ubicació d'instal·lacions d'oci i/o 

esport (piscines, pistes etc...) al servei dels seus usuaris. No es permetran altres 

construccions que les derivades dels accessos i les instal·lacions tècniques per la 

piscina o similars. Aquestes construccions auxiliars s’integraran en el conjunt, 

tindran una superfície inferior als 10 m2 i una alçada total màxima de 2,5 

metres. Aquestes instal·lacions i construccions auxiliars no es computen dins del 

sostre màxim previst pel present PMU. 

3. L’espai lliure de parcel·la podrà ser ocupat per la planta soterrani. 

4. El projecte d’edificació presentat a llicència detallarà l’ordenació i 

organització de l’espai lliure de parcel·la, explicitant el tractament dels cossos 

auxiliars previstos, de les tanques entre espais privatius i comunitaris, de les 
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rampes i accessos a aparcaments, d’elements vegetals i altres, i justificant la 

proporció entre els usos privatius i/o comunitaris previstos 

g) Perfil regulador: Correspon a la línia envoltant de les plantes pis definida en 

l’alçat o en les seccions, a les que s’haurà d’ajustar el projecte arquitectònic. El 

perfil regulador es defineix gràficament per a cada un dels fronts edificatoris, a 

partir de l’aplicació de l’alçada reguladora màxima d’un front determinat en el seu 

punt d’aplicació, fixat gràficament per a cada illa o conjunt edificat. El perfil 

regulador inclou -en els fronts en que s’hi preveu- la planta d’acabament, amb les 

limitacions per a ella establertes. El perfil regulador s’entén sempre com a màxim, 

però no obligatori. 

h) Nombre màxim de plantes i alçada reguladora màxima (ARM): El nombre màxim 

de plantes es defineix gràficament en els plànols d’ordenació per a cada un dels 

fronts edificats. Específicament per als edificis que s’assenyalen gràficament als 

plànols d’ordenació O.2 i O.3, per als quals es preveu una alçada màxima de PB+7, 

s’admet l’alternativa de permetre una alçada màxima de PB+9, mitjançant 

l’aprovació del corresponent projecte d’ordenació volumètrica, d’acord amb els 

articles 65.2.d) i 188.5 del TRLU i 252 del RLU. Aquesta major alçada, tan sols 

s’admetrà en el cas que es justifiqui que la nova ordenació alternativa, comporta 

una millora en la conformació del paisatge urbà del sector. 

L’alçada reguladora màxima es correspon amb la cara superior del darrer forjat de 

cada un dels trams d’edificació definits a partir del perfil regulador i per tant es 

tracta d’un gàlib màxim i variable per a cada tram de carrer, que defineix el límit 

de l’evolvent en alçada al que s’haurà d’adequar l’edificació. L’alçada reguladora 

màxima definida sobre el punt d’aplicació fixat per a cada illa o conjunt edificat 

s’amidarà des de la rasant de l’alineació del front edificat, i no sobre la cota de la 

planta baixa. L’alçada reguladora màxima i el nombre màxim de plantes venen 

limitades pel perfil regulador i es defineixen gràficament als plànols d’ordenació 

O.2 i O.3. 

i) Planta d’acabament (PA): En determinats fronts de l’edificació, es permet una 

planta d’acabament de l’edificació que ocupi un màxim del 50% de la planta 

inferior. Les terrasses resultants de l’altre 50% no ocupat, podran ser utilitzades 

com a terrats comunitaris o com a terrasses privatives dels habitatges situats a la 

mateixa planta. 

j) Punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima: Correspon al punt de la rasant 

de l’alineació de l’edificació sobre el que s’aplica l’alçada reguladora màxima 

(ARM) prevista en aquest punt, i serveix per definir el perfil regulador de cada illa o 

conjunt edificat. Es defineix gràficament per a cada illa als plànols d’ordenació O.2 

i O.3.   

k) Cota de la planta baixa. Quan la planta baixa sigui d’ús no residencial, la seva 

cota estarà situada a un màxim de 0,6 metres per sobre o per sota de la rasant de 

l’alineació de l’edificació, o de les plataformes d’anivellació de la parcel·la. Quan 

el seu ús sigui residencial, es podrà situar fins a un màxim de 1,5 metres per 

damunt i o de 0,6 cm per sota de la rasant de l’alineació de l’edificació, o de les 

plataformes d’anivellació de la parcel·la. 

Els desnivells introduïts en la cota de la planta baixa, no alteren la cota del pla límit 
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de la cara superior del darrer forjat, en tant que el perfil regulador es determina a 

partir de l’aplicació de l’ARM en un sol punt fixat gràficament per a cada illa o 

conjunt edificat.  

l) Alçades lliures mínimes. Aquest Pla de Millora Urbana fixa les següents alçades 

lliures mínimes per als diferents tipus d’ús i planta: 

- 2,7 metres per a l’ús d’habitatge, tant en planta baixa com en plantes pis. 

- 3,3 metres per a ús comercial o terciari en planta baixa. 

m) Cossos i elements sortints. Aquest Pla de Millora Urbana es remet a les 

definicions i condicions establertes als articles 53, 54, 55 i 56 PGO de Parets del 

Vallès, però augmentant el límit de vol màxim permès a 2 metres per a qualsevol 

tipus de cos sortint, en els cassos en que la projecció del vol recaigui sobre sòl 

privat. Els cossos i elements sortints poden ultrapassar el perímetre regulador de la 

planta, respectant les condicions anteriors.  

n) Reculades de l’edificació. Aquest Pla de Millora Urbana permet les reculades de 

l’edificació. Les reculades poden abastar totes les plantes de l’edificació, o sols 

algunes, permetent-se l’aparició de terrasses. En els fronts on sigui obligatòria la 

seva alineació, es permeten reculades en les plantes pis amb un màxim del 20% de 

l’alineació assenyalada com obligatòria.  

o) Porxades o servituds de pas. Aquest Pla de Millora Urbana defineix, per algunes 

de les illes previstes, la obligatorietat de formar porxades en planta baixa (o planta 

baixa i plantes pis en alguns cassos), no computables a efecte de la edificabilitat 

màxima prevista. A més, el projecte d’edificació podrà proposar-ne de noves, que 

tampoc computaran a efectes de l’edificabilitat màxima permesa.  

p) Cobertes. S’estableixen diferents condicions d’acabament de coberta, depenent 

de si es tracta de la coberta de la darrera planta pis o de la coberta de la planta 

d’acabament: 

Per damunt l’ARM de la darrera planta pis es permet: 

- La coberta terminal de l’edifici amb un pendent màxim del 30%. L’espai 

resultant de la potencial inclinació de la coberta serà habitable i computarà a 

efectes d’edificabilitat a partir de 1,9 metres d’alçada lliure interior. 

- Les cambres d’aire i elements de cobertura en casos que hi hagi terrat o 

coberta plana, amb una alçada màxima de 60 cms. 

- Les baranes de les façanes anterior i posterior i, si s’escau, del patis interiors i 

de separació entre terrats amb una alçada màxima de 1,80 mts. 

- Els badalots d’accés als terrats amb una alçada màxima de 4,2 metres per a 

qualsevol element  que el composi. 

- Els elements tècnics de les instal·lacions, sense més limitació d’alçada que la 

que imposi la seva funcionalitat. 

Per damunt l’ARM de la planta d’acabament es permet:  

- Les cambres d’aire i elements de cobertura amb una alçada màxima de 60 cms. 

No es permeten terrats transitables. 

- Les baranes de les façanes anterior i posterior i, si s’escau del patis interiors, 
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Planta d’acabament S'estableix gràficament als plànols d’ordenació. 

En el cas del front de l’avinguda Catalunya, la planta 
d’acabament es retirarà 3 metres de l’alineació 
obligatòria definida per a les plantes pis. 

Punt d'aplicació de l'ARM S'estableix gràficament als plànols d’ordenació 

Cota de la planta baixa Es regulen segons les condicions generals establertes a 
l’article 33 d'aquest PMU 

Alçades lliures mínimes  Es regulen segons les condicions generals establertes a 
l'art 33 d'aquest PMU 

Cossos i elements sortints Es regulen segons les condicions generals establertes a 
l'article 33 d'aquest PMU. 

Reculades de l’edificació Es regulen segons les condicions generals establertes a 
l'article 33 d'aquest PMU 

Patis de ventilació Es regulen segons l’art.59 del PGO de Parets del Vallès. 
Els patis mixtos i els interiors que disposin d’una 
superfície en planta superior a 45 m2 no computen als 
efectes del càlcul de l’edificabilitat màxima neta de 
parcel·la. En aquest cas, no es podran cobrir amb 
claraboies. 

Celoberts Es regulen segons l’art.58 del PGO de Parets del Vallès. 
Els celoberts mixtos i els interiors que disposin d’una 
superfície en planta superior a 45 m2 no computen als 
efectes del càlcul de l’edificabilitat màxima neta de 
parcel·la. En aquest cas, no es podran cobrir amb 
claraboies. 

Coberta Es regulen segons les condicions generals establertes a 
l’article 33 d'aquest PMU. 

Elements tècnics de les instal·lacions La col·locació de captadors solars i aparells d’aire 
condicionat en el terrat comunitari es realitzarà de 
manera que no resultin visibles des del front del carrer 
de l’edificació. 

Condicions de color i textura de 
façanes 

En les edificacions confrontants al parc fluvial del riu 
Tenes, el projecte bàsic presentat a llicència 
justificarà l’elecció de les textures i colors de façana 
adequats a l’entorn natural  

 

5. Condicions d’ús de la subzona EA2: 

S’estableix com a ús dominant el de residencial d’habitatge, remetent-se al la secció 

segona del capítol segon, del títol segon, la regulació d’usos i activitats del PGO de 

Parets del Vallès, pel que fa a usos compatibles, condicionats i incompatibles amb l’ús 

dominant. 

Es prohibeix l'ús d’habitatge a les plantes baixes dels espais que s'assenyalen en els 

plànols d’ordenació O.2 i O.3. La forma i profunditat de l'espai no residencial serà 

lliure, havent-se de situar dins del perímetre regulador de la planta. Sobre aquests 

espais es permet situar els accessos i serveis comuns dels habitatges ubicats en les 

plantes superiors. Aquests accessos i serveis computaran com a sostre no residencial. 

Es permet l'ús no residencial en l'espai reservat pels usos residencials d’habitatge 

lliure, però no en el sentit contrari 

Els usos comercials permesos dins la subzona EA2 són del tipus: Petit Establiment 

Comercial (PEC) –sempre que no configurin un Gran Establiment Comercial (GEC) 

col·lectiu o un gran establiment comercial territorial (GECT)-, Mitjà Establiment 
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Comercial (MEC) i Gran Establiment Comercial (GEC) i també Establiments comercials 

singulars (ECS), segons definicions i limitacions establertes a l’art. 6 del Decret 1/2009 

d’ordenació dels establiments comercials. 

La compatibilitat de l'ús comercial amb altres usos serà la que determina el "Quadre 

d'usos admesos segons situacions relatives" de l'art90 del PGO de Parets del Vallés. 

El sostre destinat a ús comercial s’estableix gràficament als plànols d’ordenació O.2 i 

O.3. 

6. Condicions de l’ús d’aparcament de la zona EA2: 

Es preveurà un mínim d’una plaça d’aparcament per cada 90 m², o fracció, de 

superfície construïda d’habitatge. 

Es preveurà un mínim d’una plaça d’aparcament per cada 80 m², o fracció, de 

superfície construïda comercial per als petits (PEC) i mitjans (MEC) establiments 

comercials. Per als grans establiments comercials (GEC) es preveuran dues places 

d’aparcament cada 100 m² construïts. 

Es prohibeixen explícitament els accessos de vehicles als aparcaments situats dins el 

sòl privat a través de l’avinguda Catalunya.  

article 35.  Zona d’edificació aïllada amb morfologia definida amb habitatges 
protegits. Clau EA2hp 

1. Comprèn els sòls pels que es regula una volumetria definida per aquestes normes, 

amb el grau de flexibilitat suficient que possibiliti el desenvolupament del projecte 

arquitectònic en diferents opcions o alternatives. L'ús dominant d'aquesta zona és el 

d’habitatge plurifamiliar amb mixtura de modalitats: lliure, protegit en règim general i 

protegit en règim concertat. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau EA2hp. 

Les parcel·les resultants del projecte de reparcel·lació podran mantenir en les 

parcel·les la mixtura de tipus d’habitatge lliure i protegit establert per aquesta zona, 

modificar-ne els seus percentatges o definir parcel·les amb una única tipologia 

d’habitatge (lliure, protegit règim general i protegit concertat). En qualsevol cas el 

repartiment de les edificabilitats i del nombre d’habitatges respectaran els mínims per 

l’habitatge protegit que aquí s'estableixen. 

2. Tipus d’ordenació: segons volumetria específica. 

3. Condicions de parcel·la de la zona EA2hp: 

Paràmetre Condicions particulars 

Parcel·la mínima 400 m² 

Front mínim de parcel·la a vial 15,00 m 
El front mínim s’augmentarà a 20,00 m en aquelles 
parcel·les en cantonada que recaiguin sobre l’av. 
Catalunya.  

No es permetran parcel·les amb un únic front a 
l’avinguda Catalunya. 

Fondària mínima de parcel·la 20,00 m 

Condicions de la unitat de zona Illa 3 

Edificabilitat de referència:  
Edificabilitat residencial 

11.308 m2 st
9.865 m2 st
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Edificabilitat no residencial 
 
Edificabilitat hbtg lliure 
Edificabilitat hbtg prot concertat 
Edificabilitat hbtg prot general 
 
Total unitats d’habitatges:  
Total hbtg lliures 
Total hbtg prot concertat 
Total hbtg prot general 
 

Illa 4 

Edificabilitat de referència:  
Edificabilitat residencial 
Edificabilitat no residencial 
 
Edificabilitat hbtg lliure 
Edificabilitat hbtg prot concertat 
Edificabilitat hbtg prot general 
 
Total unitats d’habitatges:  
Total hbtg lliures 
Total hbtg prot concertat 
Total hbtg prot general 
 

Illa 5 

Edificabilitat de referència:  
Edificabilitat residencial 
Edificabilitat no residencial 
 
Edificabilitat hbtg lliure 
Edificabilitat hbtg prot general 
 
Total unitats d’habitatges:  
Total hbtg lliures 
Total hbtg prot general 
 

1.443 m2 st

6.906 m2 st
987 m2 st

1.973 m2 st

95 ut
64 ut
10 ut
21 ut

17.853 m2 st
15.805 m2 st
2.048 m2 st

8.204 m2 st
4.386 m2 st
3.214 m2 st

156 ut
76 ut
46 ut
34 ut

7.303 m2 st
6.854 m2 st

449 m2 st

1.296 m2 st
5.558 m2 st

71 ut
12 ut
59 ut

 

Ocupació màxima de l’edificació Serà la resultant de l'aplicació del perímetre regulador 
de planta. 
Els cossos sortints – oberts o tancats- podran situar-se 
fora del perímetre regulador de planta, amb les 
condicions màximes establertes per a ells. 

Espai lliure de parcel·la Es regula segons les condicions generals establertes a 
l’article 33 d'aquest PMU 
En aquells cassos que es vulguin incorporar al front del 
vial, caldrà urbanitzar-los amb els mateixos criteris i 
materials que el carrer. 

Tanca a carrer Massissa fins a 1,5 m. i calada 1m. més fins a una 
alçada total màxima de 2,50 m. amb elements 
vegetals, de gelosies o reixes, o translúcids. 

L’alçada de la tanca es mesurarà sempre des de la 
rasant del vial, i no des de la plataforma topogràfica 
de l’espai lliure de parcel·la. 
Els porxos no es podran delimitar amb cap mena de 
tanca 
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Tanca a veïns o espais comunitaris Massissa o calada fins a 1,80 mts. com a màxim 
respecte la plataforma amb major cota topogràfica. 

Moviments de terres Les plataformes d’anivellació de la parcel·la que 
llinden amb el vial hauran de disposar-se de tal manera 
que els murs de contenció que suporten les 
plataformes no superin una alçada de 1,5 m. per sobre 
o 1 m. per sota la rasant del vial. 

Els murs de contenció necessaris per a la construcció 
de les plataformes d’anivellació de l’interior del pati 
d’illa no podran superar, en la part vista, una alçada 
de 2,5 m. 

 

4. Condicions de l’edificació de la zona EA2hp: 

Paràmetre Condicions particulars 

Perímetre regulador de l’edificació S’estableix gràficament als plànols d'ordenació  

Alineació de l’edificació S'estableix gràficament als plànols d’ordenació 

Perfil regulador S'estableix gràficament als plànols d’ordenació 

Nombre màxim de plantes i  
Alçada Reguladora Màxima 

S'estableixen gràficament als plànols d’ordenació. 
S'estarà al que s'estableix a les condicions generals 
regulades a l'art 33 d'aquest PMU 

Planta d’acabament S'estableix gràficament als plànols d’ordenació. 

En el cas del front de l’avinguda Catalunya, la planta 
d’acabament es retirarà 3 metres de l’alineació 
obligatòria definida per a les plantes pis. 

Punt d'aplicació de l'ARM S'estableix gràficament als plànols d’ordenació 

Cota de la planta baixa Es regulen segons les condicions generals establertes a 
l’article 33 d'aquest PMU 

Alçades lliures mínimes  Es regulen segons les condicions generals establertes a 
l'art 33 d'aquest PMU 

Cossos i elements sortints Es regulen segons les condicions generals establertes a 
l'article 33 d'aquest PMU. 

Reculades de l’edificació Es regulen segons les condicions generals establertes a 
l'article 33 d'aquest PMU 

Patis de ventilació Es regulen segons l’art.59 del PGO de Parets del Vallès. 
Els patis mixtos i els interiors que disposin d’una 
superfície en planta superior a 45 m2 no computen als 
efectes del càlcul de l’edificabilitat màxima neta de 
parcel·la. En aquest cas, no es podran cobrir amb 
claraboies. 

Celoberts Es regulen segons l’art.58 del PGO de Parets del Vallès. 
Els celoberts mixtos i els interiors que disposin d’una 
superfície en planta superior a 45 m2 no computen als 
efectes del càlcul de l’edificabilitat màxima neta de 
parcel·la. En aquest cas, no es podran cobrir amb 
claraboies. 

Coberta Es regulen segons les condicions generals establertes a 
l’article 33 d'aquest PMU. 

Elements tècnics de les instal·lacions La col·locació de captadors solars i aparells d’aire 
condicionat en el terrat comunitari es realitzarà de 
manera que no resultin visibles des del front del carrer 
de l’edificació. 
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Condicions de color i textura de 
façanes 

En les edificacions confrontants al parc fluvial del riu 
Tenes, el projecte bàsic presentat a llicència 
justificarà l’elecció de les textures i colors de façana 
adequats a l’entorn natural  

 

5. Condicions d’ús de la subzona EA2hp: 

S’estableix com a ús dominant el de residencial d’habitatge, en les modalitats que 

s'estableixen a la present normativa, remetent-se a la secció segona del capítol segon, 

del títol segon, la regulació d’usos i activitats del PGO de Parets del Vallès, pel que fa 

a usos compatibles, condicionats i incompatibles amb l’ús dominant. 

Es prohibeix l'ús d’habitatge a les plantes baixes dels espais que s'assenyalen en els 

plànols d’ordenació O.2 i O.3. La forma i profunditat de l'espai no residencial, serà 

lliure, havent-se de situar dins del perímetre regulador de la planta. Sobre aquests 

espais, es permeten situar els accessos i serveis comuns dels habitatges situats en les 

plantes superiors. Aquests accessos i serveis computaran com a sostre no residencial. 

Es permet l'ús no residencial en l'espai reservat pels usos residencials d’habitatge 

lliure, però no en el sentit contrari 

Els usos comercials permesos dins la subzona EA2hp són del tipus: Petit Establiment 

Comercial (PEC) –sempre que no configurin un Gran Establiment Comercial (GEC) 

col·lectiu o un gran establiment comercial territorial (GECT)-, Mitjà Establiment 

Comercial (MEC) i Gran Establiment Comercial (GEC) i també Establiments comercials 

singulars (ECS), segons definicions i limitacions establertes a l’art. 6 del Decret 1/2009 

d’ordenació dels establiments comercials. 

La compatibilitat de l'ús comercial amb altres usos serà la que determina el "Quadre 

d'usos admesos segons situacions relatives" de l'art90 del PGO de Parets del Vallés. 

El sostre destinat a ús comercial s’estableix gràficament als plànols d’ordenació O.2 i 

O.3. 

6. Condicions de l’ús d’aparcament de la zona EA2hp: 

Es preveurà un mínim d’una plaça d’aparcament per cada 90 m², o fracció, de 

superfície construïda d’habitatge. 

Es preveurà un mínim d’una plaça d’aparcament per cada 80 m², o fracció, de 

superfície construïda comercial per als petits (PEC) i mitjans (MEC) establiments 

comercials. Per als grans establiments comercials (GEC) es preveuran dues places 

d’aparcament cada 100 m² construïts. 

Es prohibeixen explícitament els accessos de vehicles als aparcaments situats dins el 

sòl privat a través de l’avinguda Catalunya 
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Disposició transitòria única 

Fins que no s’iniciï el procés d’execució del polígon d’actuació urbanística 

corresponent, les activitats existents en l’àmbit d’aquest PMU es poden mantenir i es 

poden autoritzar obres de reparació, consolidació i rehabilitació de les construccions i 

edificacions existents, i les actuacions necessàries per a l’adequació ambiental de 

l’activitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornet-Llop-Pastor SLP, arquitectes 
Barcelona, maig 2012 
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1. ANTECEDENTS I OBJECTE DEL DOCUMENT 

El present document és l’informe ambiental del Pla de Millora Urbana ‘Sector Central’, 

subsector nord del municipi de Parets del Vallès. 

El present informe ambiental s’emmarca en les directrius establertes en el Pla d’acció 

ambiental del municipi de Parets del Vallès, derivat del compromís d’aquest 

ajuntament de desenvolupar una Agenda 21 Local de la qual el punt de partida va ser la 

elaboració d’un Auditoria ambiental municipal, duta a terme durant l’any 2002 amb la 

col·laboració de la Diputació de Barcelona i una empresa externa consultora. 

L’Agenda 21 local té el seu origen en la Conferència de les Nacions Unides per al medi 

ambient i el desenvolupament que es va celebrar a Rio de Janeiro l’any 1992 (coneguda 

com a Cimera de la Terra). De la cimera van sorgir dos tractats internacionals, dues 

declaracions de principis i un programa d’accions de gran abast per al segle XXI: 

l’Agenda 21, una invitació per a les ciutats a elaborar els seus Plans d’acció per 

afrontar els nous reptes ambientals futurs. 

L’any 1994 es va celebrar la Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles a 

Aalborg i d’aquesta va sorgir la Carta d’Aalborg, un document mitjançant el qual els 

municipis europeus participants es comprometen a participar en les iniciatives locals de 

l’Agenda 21 i desenvolupar programes a llarg termini que permetin avançar cap al 

desenvolupament sostenible. 

El 27 de juny de 2001 va entrar en vigor la Directiva europea 2001/42/CE del Parlament 

Europeu i del Consell, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i 

programes en el medi ambient, norma que es va incorporar a l’ordenament jurídic 

estatal mitjançant la Llei de l’Estat 9/2006, del 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes 

de determinats plans i programes en el medi ambient, i posteriorment a Catalunya, 

mitjançant la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

 

2. MARC LEGAL 

L’article 3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei d’urbanisme, defineix el desenvolupament urbanístic sostenible com: 

- La utilització racional del territori 

- La capacitat de conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels 
recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals. 

- Atès que el sòl és un recurs limitat, comporta models d’ocupació del sòl que evitin la 
dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la 
renovació del sòl urbà, atenguin la preservació i millora dels sistemes de vida tradicionals 
i consolidin un model de territori globalment eficient. 

L’article 9 del mateix Decret, que defineix les directrius per al planejament urbanístic, 

estableix: 

- Les administracions competents han de vetllar perquè l’execució del planejament 
urbanístic assoleixi els criteris de sostenibilitat. 

- És prohibit d’urbanitzar i edificar en zones inundables i altres zones de risc, salvant les 
obres vinculades a la protecció i preservació dels riscs. 
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- El planejament urbanístic ha de preservar el paisatge i ha d’incorporar les prescripcions 
que garanteixin la integració ambiental del planejament. 

- Es prohibeix urbanitzar en pendents superiors al 20% sempre que això no comporti la 
impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents. 

- La pèrdua de valors a conseqüència d’un incendi en sòls forestals o d’interès paisatgístic 
no serà fonament per a la modificació de la seva condició de sòl no urbanitzable. 

- Quan l’avaluació d’impacte ambiental sigui preceptiva, el planejament ha de contenir 
les determinacions establertes a la declaració corresponent. 

El punt 7 de l’article 70, referent als plans de millora urbana, diu que és d’aplicació 

l’article 66. Documentació dels plans parcials urbanístics. 

L’article 66, estableix la documentació que composa els plans parcials urbanístics i 

estableix que ha de contenir la documentació ambiental pertinent i, com a mínim, 

l’informe mediambiental. 

En no tractar-se de cap dels supòsit als que fan referència l’Annex 1 i l’article 5 

referent als plans i programes que s’han de sotmetre a avaluació ambiental, de la Llei 

6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, el contingut del 

present informe queda establert per l’article 100 del Reglament de la Llei d’Urbanisme 

que defineix l’objecte i contingut de l’informe ambiental dels plans urbanístics derivats  

3. DESCRIPCIÓ DEL MEDI 

3.1 SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ AMBIENTAL 

L’àmbit al que es refereix el Pla de millora urbana ‘Sector central’, subsector nord es 

situa en el nucli urbà de Parets del Vallès, a l’avinguda Catalunya, a continuació del 

subsector sud ja consolidat i edificat, i a tocar del riu Tenes. 

Es tracta d’un sector discontinu, una peça situada a llevant de l’avinguda Catalunya i 

en contacte amb el parc fluvial del Tenes, en continuïtat amb el primer subsector 

desenvolupat del mateix sector mare; i una segona peça de sòl situada entre el col·legi 

Lluís Piquer i la mateixa avinguda de Catalunya. 

Parets del Vallès, és un municipi planer situat entre les cotes 80 i 120m sobre el nivell 

del mar, a la part baixa de la plana vallesana. La població es concentra a la terrassa 

fluvial dreta del riu Tenes, prop d’on aquest desguassa al Besòs. 

El sector està situat entre els dos teixits urbans del Cas Antic i de l’Eixample del 

municipi de Parets del Vallès.  

El municipi té una superfície d’11,5 Km² on una part considerable d’aquesta superfície 

està classificada de sòl no urbanitzable, el que fa que els nuclis de població tinguin una 

alta densitat. L’activitat agrària i els boscos perviuen al sector occidental del municipi, 

a l’Espai Natural de Gallecs que s’estén cap els municipis veïns de Mollet del Vallès i 

Lliçà de Vall.  

Altres espais periurbans que conserven un cert caràcter rural, són els que separen el 

Cas Antic de l’Eixample, es tracta de la zona entre Can Serra i Can Riera, que 

constitueixen un corredor verd entre els espais naturals de Gallecs i el riu Tenes. 

El clima és mediterrani litoral, amb temperatures moderades que a l’hivern oscil·len 

entre els 7 i els 9º, mentre que a l’estiu la mitjana es situa entre els 22 i els 25º.  
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Les precipitacions anuals ronden els 600mm, amb màxims a la primavera i a la tardor i 

períodes secs a l’hivern i sobretot a l’estiu. 

 

 
Parets del Vallès en el territori. Font: web DMAH 

 

 
Localització del sector 
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3.2 ZONES DE RISC 

 

Contaminació acústica i lluminosa 

En tractar-se de sòls en contacte directe amb el teixit residencial sent el Sector Central 

subsector nord de compleció de la taca urbana de Parets del Vallès, no es consideren 

possibles riscos de contaminació acústica ni lluminosa. Per la banda est, el sector limita 

amb el futur parc fluvial del Tenes que juntament amb el mateix riu, constitueixen un 

coixí prou important respecte els possibles efectes negatius derivats el sector 

d’activitat econòmica situada a l’altra banda del riu. 

 

Risc d’inundablitat 

L’àmbit limita amb la llera dreta del riu Tenes. En aquest tram de riu es preveu la 

reconversió de la ribera dreta en un Parc fluvial, precisament en el tram comprès entre 

el camp de futbol municipal i el pont adjacent a l’actual polígon industrial sector 

eixample.  

El riu ocupa la cota més baixa, flanquejat per la zona de ribera a una cota 

lleugerament superior, mentre que la zona urbana a tocar de l’avinguda Catalunya es 

desenvolupa a cotes superiors, amb una topografia ascendent, de tal manera que el 

Parc fluvial forma un sòcol vorejant l’espai urbà.  

Morfològicament el riu Tenes és un riu canalitzat i força artificialitzat amb dues motes 

paral·leles que segueixen el seu curs. Entre el sector del Pla de millora urbana ‘Sector 

central’, subsector nord i la llera del riu, hi ha la zona verda que formarà part del Parc 

fluvial del Tenes situada a cota intermitja entre l’espai urbà i el riu. El sector per tant, 

no es troba afectat pel risc d’inundació. 

 
 

Risc d’inundabilitat segons INUNCAT. Font: web DMAH 

Contaminació de sòls 

Una part de l’àmbit del Pla de millora urbana, estava ocupat antigament per activitats 

industrials alguna de les quals van provocar la contaminació dels sòls, bàsicament 
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localitzat en la propietat abans de Honeywell Aftermarket Europe S.A., i actualment de 

la societat Vallès Business Park S.L. 

Ja des de l’anterior document d’avanç de pla de millora urbana del Sector PE4, zona 

central, que abasta els dos subsectors (nord i sud), s’adverteix de la necessitat 

d’adoptar mesures preventives per part del Pla de millora urbana i del Projecte 

d’urbanització del Subsector nord, en referència a la contaminació d’aquests sòls que 

es troben situats a la parcel·la nord del front de l’avinguda Catalunya. 

Així s’han anat succeint les tramitacions i informes al respecte: 

- al setembre de 2003 es presenta el document de l’avanç de Pla de Millora Urbana del 

sector PE 4, zona central de Parets del Vallès, que inclou en el seu Annex 1 el següent: 

Annex 1. Mesures preventives de compliment obligat per part del Pla de Millora i del 
Projecte d’Urbanització del Subsector Nord 

1. El PMU Subsector Nord en l’àmbit de la parcel·la propietat de Honeywell Aftermarket 
Europe S.A. haurà de fixar les següents determinacions preventives a més de les que 
estableixin en el corresponent estudi previ de riscos ambientals que es realitzarà 
prèviament a la redacció d’aquest document 

a) Els sistemes d’espais lliures d’ús públic i jardins privats es localitzaran en les zones 
menys contaminades. 

b) La topografia modificada s’hauria d’executar: 1- sota rasant mitjançant noves capes de 
terreny nou del gruix adequat. 2- sobre rasant el terreny es situarà sobre membrana 
geotextil. 

c) No es permetrà l’ús de les aigües soterrànies, ni l’obertura de pous i extraccions en 
cap punt de la parcel·la adjacent. 

d) Es recomana fonamentacions tipus llosa de formigó o similar, evitant els pilotatges. 

e) Els edificis d’habitatges i comercials estaran previstos de barreres per a gasos i els 
pertinents sistemes de ventilació. 

f) Els serveis generals (aigua, llum, gas...) s’impermeabilitzaran per tal de prevenir 
contactes possibles amb sòls contaminants residuals. 

g) Totes les instal·lacions soterrànies es construiran amb materials resistents a compostos 
organoclorats. 

h) Els treballs soterranis es realitzaran d’acord amb un Pla de seguretat e higiene que 
consideri les característiques especials del lloc. 

2. En les parcel·les adjacents s’haurà de considerar la conveniència de: 

i) No permetre la construcció de pous, ni extracció d’aigües soterrànies per a usos 
domèstics i/o comercials. 

j) Preveure en els edificis d’habitatges les barreres per a gasos i incorporar els pertinents 
sistemes de ventilació. 

k) No es podran extreure àrids. 

l) S’impermeabilitzaran degudament els serveis generals. 

- 12 de novembre de 2003 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona resol 

aprovar definitivament l’avanç del Pla de millora urbana PE 4, zona central de Parets 

del Vallès, supeditant-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat fins que 

s’emeti informe favorable del Departament de Medi Ambient, sobre les determinacions 

tècniques del procés de neteja i l’àmbit d’estudi de les millores proposades. 

- 24 de maig de 2004, l’Agència Catalana de l’Aigua tramet informe favorable amb les 

condicions següents: 
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Si a partir de l’estudi hidrogeològic previst es detecten concentracions que impliquin 
l’existència de risc, el projecte urbanístic haurà de considerar mesures correctores 
(restriccions d’ús del sòl, establir dissenys constructius adequats,etc.) 

La qualitat de les aigües subterrànies en aquest subsector probablement faci que no 
siguin aptes per a certs usos, especialment per a ús de boca. No es té constància de 
l’existència de pous en el subsector sud, i en funció de la qualitat de les aigües s’hauria 
d’evitar l’establiment de noves captacions. 

Independentment de l’estat de les aigües al subsector sud, s’hauran de realitzar les 
tasques de sanejament a l’emplaçament de les antigues instal·lacions d’Allied Signal S.A. 
(al subsector nord) on existeixen un important focus de contaminació. 

- 14 de juny de 2004 l’Agència de Residus de Catalunya tramet informe diferenciant els 

dos subsectors, respecte al subsector nord diu: 

Per tal que aquesta Agència de Residus de Catalunya pugui dictaminar sobre les 
determinacions tècniques del procés de sanejament que cal dur a terme per a la 
recuperació del sòl, cal que, en base als estudis previs efectuats, Honeywell Aftermarket 
Europe, S.A., presenti una major definició del Pla de sanejament que pensa dur a terme. 

Es de preveure que, posteriorment a les actuacions de sanejament, calgui dur a terme 
certes limitacions d’ús i altres condicionants tècnics sobre aquest emplaçament i 
emplaçament llindants. Tot i així, els detalls d’aquests condicionants no podran ser 
definits fins que hagi finalitzat el procés de sanejament i se n’hagi avaluat la seva 
correcta execució. 

Pel que fa a l’àmbit de les tasques de sanejament, tot i que l’àmbit principal de 
sanejament del sòl quedarà restringit a l’interior de la propietat de Honeywell 
Aftermarket Europe, S.A., no es descarta la necessitat de dur a terme actuacions en 
zones externes a l’emplaçament i properes als límits d’aquesta. Aquestes zones externes, 
fins ara, no han estat suficientment delimitades. 

- 16 de juny de 2004, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en vista dels 

informes de l’Agència Catalana de l’Aigua i de l’Agència de Residus de Catalunya, 

conclou que l’únic àmbit en que manca una definició expressa dels seus límits es 

circumscriu a l’entorn de la propietat Honeywell Aftermarket Europe, SA (actualment 

propietat de Vallès Business Park S.L.), i que el futur Pla especial del sector nord podrà 

fixar les mesures correctores urbanístiques que el procés indiqui; i així resol: 

Donar per complerta la condició d’eficàcia assenyalada a l’acord d’aprovació definitiva de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data de 12 de novembre de 2003, 
referent a l’avanç de Pla de millora urbana PE 4, zona central, de Parets del Vallès, 
promogut i tramès per l’Ajuntament. 

Publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva de data 12 de novembre de 2003 i les 
normes urbanístiques corresponents al DOGC a l’efecte de la seva executivitat 
immediata. 

- Octubre de 2007, es va redactar el Projecte de neteja de sòls en la zona afectada del 

solar de l’Avinguda Catalunya 136-138 de Parets del Vallès. 

- 10 de juny de 2009 es va signar l’acta de replanteig i comencen les obres d’execució 

del projecte de neteja. 

Les obres varen completar la neteja de sòls contaminats existents a la parcel·la, 

realitzant-se els assaigs de comprovació de sòl romanent amb resultats satisfactoris. 

Pel que fa a les aigües existents a la parcel·la, els estudis realitzats van seguir 

considerant-les impactades. El projecte inicial preveia la construcció de pous 

d’extracció per a eliminar-les però, donades les característiques del terreny i la 

situació i geometria dels estrats observats durant les obres, es va considerar més adient 
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la construcció de barreres reactives per a netejar l’aigua existent dins la parcel·la. 

En conseqüència, es va realitzar el Projecte Complementari de neteja de sòls del solar 

de la Avinguda Catalunya  136-138 ( Parets del Vallès ), que definia la localització i 

geometria de les BPR i la barrera horitzontal a col·locar.  

- 17 de març de 2009 resolució de l’Agència de Residus de Catalunya d’aprovació del 

projecte de neteja i les obres contemplades. 

- el 23 de desembre de 2009 es va presentar a l’Agència Catalana de l’Aigua el projecte 

de descontaminació de sòls de l’avinguda Catalunya 136-138 de Parets del Vallès. 

- 22 de gener de 2010 l’Agència Catalana de l’Aigua, requereix a Vallès Business Park SL 

propietari del solar de l’Avinguda de Catalunya 136-136 de Parets del Vallès, que 

executi les obres contemplades en l’esmentat Projecte Complementari de neteja de 

sòls. 

- en data de maig de 2010 s’elabora l’informe  ambiental final d’obra, execució del 

projecte de neteja de sòls de la zona afectada de l’avinguda Catalunya 136-138,on es 

conclou que: 

Els focus han estat excavats i netejats 

Els sòls remanents després de les obres de neteja són de qualitat ambiental compatible 
amb l’ús urbà previst en el solar 

Les aigües subterrànies impactades seran tractades mitjançant la pantalla permeable 
reactiva (BPR) construïda. 

Actualment han finalitzat els treballs de descontaminació de les zones afectades per 

potencial contaminació vinculada a l’antiga activitat. El procés de descontaminació del 

sòls ha tingut la conformitat tant de l’Agència Catalana de l’Aigua com de la Junta de 

Residus. 

Segons la Llei 6/1993 en l’article 15 i segons la Llei 10/1998 s’especifica clarament 

que: ‘n’és responsable subsidiari el propietari de la finca on s’ha produït la descàrrega, 

o si s’escau, el titular del domini públic afectat’. El Real Decret 9/2005 pel que 

s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i 

estàndards per la declaració de sòls contaminants. 

El Projecte “As built” de neteja de sòls de la zona afectada del solar de l’avinguda 

Catalunya 136-138 de Parets del Vallès, ha estat elaborat per l’empresa TEC 

Engineering, en data maig de 2010. En aquest projecte es descriu cóm s’han executat 

les obres dels dos projectes de neteja: projecte de neteja de sòl en la zona afectada i 

projecte complementari de neteja de sòls, que és el projecte de les barreres 

permeables reactives.  

El projecte complert de ‘As built’ de neteja de sòls de la zona afectada s’adjunta com 

annex a la memòria del Pla de millora urbana ‘sector central’, subsector nord. 

Així mateix s’adjunta l’Informe Ambiental Final d’obra de l’Execució del projecte de 

neteja de sòls del solar de l’avinguda Catalunya 136-138, realitzat per l’empresa 

ENTORN SA i la còpia dels annexes 1 i 2 d’aquest mateix document que incorpora les 

aprovacions del projecte de descontaminació per part de l’Agència Catalana de l’Aigua 

i l’Agència de Residus de Catalunya. 
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Localització dels sòls potencialment contaminats. Font: TEC ENGINEERING 

3.3 USOS ACTUALS DEL SÒL 

Dins de l’àmbit del Pla de millora podem distingir fonamentalment tres tipus de sòl pel 

que fa als usos i activitats existents: 

- els sòls corresponents a les tres parcel·les situades en el front de l’avinguda 

Catalunya que són o han estat majoritàriament sòls destinats a activitats industrials. La 

parcel·la central, està edificada amb dues naus industrials i un conjunt d’edificacions 

auxiliars. En la parcel·la situada més al nord, actualment no edificada, és on s’han 

realitzat els treballs de descontaminació del sòl. 

- els sòls corresponents a les parcel·les situades a llevant, són d’origen agrícola malgrat 

que en l’actualitat estiguin en desús. En aquest àmbit existeixen actualment un 

habitatge i un conjunt de construccions auxiliars en l’àmbit de Can Cabassa. 

- i els sòls corresponents a l’àmbit discontinu situat a nord, del qual, pràcticament ¾ 

parts han estat incorporades com a sòl d’equipament en l’ampliació del CEIP Lluís 

Piquer i la part restant s’utilitza com aparcament de vehicles. 

3.4 PATRIMONI CULTURAL 

No hi ha cap element edificat catalogat dins l’àmbit del sector. Tot i així hi ha quatre 

cases incloses en el Pla especial de protecció del patrimoni i catàleg de Parets del 

Vallès actualment en tràmit d’aprovació, en els carrers de Lepant i de Miquel Servet, 

en el tram entre l’avinguda Catalunya i el parc fluvial del Tenes, que per la seva 

proximitat amb l’àmbit del sector, caldrà tenir en compte. 

Igualment, s’identifica l’existència d’una mina d’aigua que discorre en sentit nord-sud, 

coincidint amb el límit est de l’àmbit, que es troba inclosa al citat Pla especial de 

protecció del patrimoni i catàleg de Parets del Vallès en tràmit d’aprovació. (veure 

traçat al plànol d’Informació I.05) 
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3.5 PATRIMONI NATURAL 

Es tracta  majoritàriament d’una antiga zona industrial. No hi cap element d’especial 

interès, ni s’ha identificat cap espècie ni hàbitat protegit.  

Tot i així val la pena fer esment per la proximitat de l’àmbit al riu Tenes, del gran 

potencial d’aquests corredor natural del riu i la recuperació del verd que l’acompanya, 

com a parc per a la ciutat, però també com a espai per a la biodiversitat. 

Es recomana per al sector, una certa concentració de l’espai lliure sobre el costat 

proper al Parc fluvial, així com les connectivitats transversals entre l’espai lliure de la 

ribera dreta del Tenes i els actuals espais lliures del nucli urbà. 

 

 
Avant projecte de Parc Fluvial. Font: RGA arquitectes 

4. ANÀLISI DE LA PROPOSTA DEL PLA 

Objectius: 

L’objectiu principal de PMU, tal i com estableix el PGO de Parets, és l’ordenació 

d’un nou àmbit de centralitat urbana en el municipi de Parets.  

L’opció sobre la “Zona Central” de Parets ha de fer més fort el municipi de Parets, 

cohesionant el centre de la ciutat històrica i l’eixample, per la seva condició 

d’afavorir la continuïtat urbana i a la vegada de millorar la qualitat a l’espai urbà de 

l’entorn. 

Condicions d’ordenació, edificació i ús: 

El PGO de Parets del Vallès, en la fitxa normativa del sector, determina com a zona 

per al seu desenvolupament la “Zona d’edificació aïllada amb morfologia definida, 

clau EA2”. 

Segons l’article 103 de les normes del PGO de Parets, el tipus d’ordenació escollit 

permet que sigui l’instrument de planejament derivat el que determini amb precisió 

la morfologia de les edificacions. Així doncs, el propi Pla de Millora Urbana ordena 

el sòl d’aprofitament privat en base un únic tipus d’ordenació corresponent a 

edificació segons volumetria específica en funció dels criteris d’ordenació abans 

descrits, i estableix els paràmetres i les condicions d’edificació, parcel·lació i usos. 
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5 MESURES AMBIENTALS  

5.1 EN LA GESTIÓ DEL CICLE DE L’AIGUA 

L’aigua és la cinta transportadora dels materials bàsics per la biosfera, en 

conseqüència, el factor determinant del medi. Minimitzant l’ús d’aigua potable, 

gestionant l’aigua de pluja i dels recursos naturals, optimitzant el seu reciclatge i 

retornant-la al cicle natural depurada, sense interferir l’aigua que circula fora dels 

límits del sector i, en tot cas, millorant la gestió de l’aigua de l’entorn. 

Es procurarà per la utilització de paviments permeables en l’espai públic i el lliure 

privatiu, que permetin retornar l’aigua al seu cicle natural. 

Es recomana la utilització de mesures d’economia en els usos domèstics i públics de 

l'aigua,això és que les edificacions disposin de sistemes d’estalvi d’aigua (reguladors de 

pressió i airejadors per aixetes i dutxes) i s’introdueixin criteris i sistemes d’estalvi en 

els espais lliures públics i privats. 

El tractament de les aigües residuals de Parets es realitza a l’Estació Depuradora 

d’Aigües Residuals (EDAR) de Montornès del Vallès, situada al marge esquerre del riu 

Besòs. Aquesta estació i el conjunt del sistema és gestionat pel Consorci per a la 

Defensa de la Conca del Besòs. Això no obstant, el projecte d’urbanització que es 

redacti haurà de preveure 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 sol·licitat la connexió al sistema públic de sanejament a l’Agència 

Catalana de l’Aigua i hagi obtingut l’autorització corresponent 

5.2 QUALITAT AMBIENTAL I ATMOSFÈRICA 

Es procurarà la minimització dels efectes sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic i, 

en especial, reduir al màxim i, en segon terme, compensar les emissions de substàncies 

contaminants. 

Altrament caldrà, prevenir i corregir la contaminació lumínica i acústica, limitant la 

generació de necessitats d’enllumenat exterior i evitar-ne els excessos lumínics, els 

fluxos hemisferi superior, les reflexions excessives i l’impacte negatiu sobre els 

organismes vius; reduint la contaminació acústica, amb la utilització de la topografia, 

la vegetació,i altres mecanismes de la construcció de l’espai, com a elements de 

protecció visual i acústica, per tal de controlar els límits d’emissió de sorolls i adoptant 

altres mesures d’ordenació que protegeixin els espais públics i les edificacions contra el 

soroll. 

5.3 GESTIÓ I TRACTAMENT DELS RESIDUS URBANS 

Per al tractament i gestió dels materials i els residus, s’utilitzaran preferentment 

materials reciclats o renovables i d’origen local, per produir la quantitat mínima 

d’emissions en el procés de transformació i posada en obra, minimitzant l’impacte de 

la construcció sobre el cicle dels materials i el medi ambient en general. 

Els processos d’enderroc i deconstrucció es realitzaran de manera ordenada. 

S’utilitzarà el sistema de recollida selectiva de residus ja implantat en el municipi que 

respon als estàndards de la llei de residus, recull i gestiona separadament paper, vidre, 
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envasos, orgànica i rebuig. El municipi de Parets disposa de deixalleria. 

En qualsevol cas, és d’obligat compliment el que es determina en la Ordenança 

municipal de la gestió controlada dels residus d’obra, vigent al municipi des de l’any 

2004. 

5.4 EN LA GESTIÓ I PRODUCCIÓ DE L’ENERGIA 

Es procurarà per un model d’ocupació que minimitzi el consum del sòl, en racionalitzi 

el seu ús, per tal d’afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva 

matriu biofísica i optimitzi, en l’ordenació dels carrers i les arquitectures, l’accés al sòl 

(criteris d’orientació i separació entre edificis que afavoreixin el seu assolellament). 

Les edificacions s’ajustaran a criteris d’aprofitament bioclimàtic, que minimitzen la 

demanda: Amb una correcta orientació en la majoria dels habitatges; amb la garantia 

de la ventilació transversal natural provocada per la disposició de les façanes i/o patis 

de ventilació, sempre que sigui possible, i amb la potenciació de la implantació 

d’espais intermedis amb l’exterior, amb l’objectiu de millorar el confort espacial, el 

control tèrmic i acústic, i l’estalvi energètic dels habitatges. 

Per l’eficiència en l’oferta, les edificacions disposaran d’un sistema autònom de 

producció d’aigua calenta sanitària. S’estarà en aquest sentit al que estableix la 

Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a 

la producció d’aigua calenta en edificis i construccions, vigent en el municipi de Parets 

del Vallès des de l’any 2005. 

El municipi de Parets del Vallès, disposa des de l’any 2009 d’un Pla d’Acció per 

l’Energia Sostenible que es marca com a objectiu per l’any 2020, la reducció d’un 20% 

de les emissions de CO2 i augmentar en un 20% en favor de les fons d’energies 

renovables. 

El compliment d’aquestes mesures, amb el nou escenari del Decret 21/2006 de 14 de 

febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 

edificis, juntament amb el nou Codi Tècnic de l’Edificació, marquen el marc normatiu i 

suposen un gran avanç pel que fa a l’aplicació de criteris ambientals a l’edificació. 

6. MESURES DE SUPERVISIÓ 

Per tal de garantir que es disposarà d’un control tècnic necessari per tal de controlar 

efectes no previstos amb anterioritat, el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Parets 

de Vallès (PAES), estableix en el seu punt 5, el Pla de seguiment del PAES de la següent 

manera: 

Dins del marc dels objectius del PAES s’estableix, a més del ‘20-20-20’, la realització d’un 
model d’informe de compliment del pla a presentar de manera bianual a la DGTREN 
(Direcció General de Transport i Energia del a Comissió Europea). 

Per tal d’ajudar a l’ajuntament s’ha creat una eina operativa per a gestionar el PAES. 
Aquesta eina es basa en els mecanismes per portar a terme el control de l’assoliment dels 
objectius del Pla d’Acció i inclou la fórmula de càlcul de cada indicador de valoració 
d’assoliment dels objectius a realitzar. 
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7. SÍNTESI I CONCLUSIONS 

Un cop analitzats els impactes i les recomanacions ambientals proposades, la seva 

adequació als objectius plantejats en l’informe ambiental permet establir el següent: 

1. L’àmbit sobre el que actua el Pla de Millora Urbana, no disposa d’espais d’alt 

valor ambiental en tractar-se anteriorment d’àrees industrialitzades. El seu valor 

paisatgístic és el que li confereix la posició en contacte amb el futur Parc fluvial del 

Tenes. Els edificis existents no tenen cap valor que justifiqui la seva conservació, es 

tracta d’edificacions en desús o en estat de degradació.  

2. La necessària descontaminació de sòls prèvia a la introducció d’usos residencials, 

s’ha dut a terme amb els adequats procediments i mecanismes de control, amb 

l’aprovació dels organismes competents. 

3. Més d’un 67% de l’àmbit està qualificat com a sòl públic. Un 29,19% del sector 

està destinat a zona verda i un 18,94% a equipament comunitari. En tots dos 

sistemes es supera el mínim establert per llei i també l’establert en l’Avanç de Pla 

del sector central. 

4. La gran majoria de la superfície qualificada de zona verda en el sector es 

localitza en contacte amb el Parc fluvial del Tenes. Es valora molt positivament la 

continuïtat dels espais lliures i el tractament gradual del caràcter urbà – natural 

d’aquests. Des del verd urbà en contacte amb el nou barri residencial, el Parc lúdic i 

l’espai fluvial del riu Tenes. 

5. La proposta ha procurat per la continuïtat de la xarxa d’espais lliures proposant 

noves connectivitats amb l’espai agrícola proper que envolta les masies Can Gàbia, 

Can Filomeno, etc. i amb la zona verda i reserva d’equipament que fa front amb 

l’avinguda Catalunya i el carrer de Montserrat Roig. 

6. El Pla de millora urbana sector central, subsector nord, incorpora als usos 

residencials, un coeficient d’edificabilitat no residencial destinada a usos terciaris i 

comercials. Aquests altres usos els localitza en les plantes baixes del front de 

l’avinguda Catalunya per tal de fomentar el comerç en aquest front, amb dues 

peces de major dimensió en els extrems de l’avinguda Catalunya, que permetran la 

implantació d’altres tipus de comerç o activitats. 

7. Aquesta actuació permetrà reciclar l’antic àmbit industrial que ha quedat en una 

posició de gran centralitat clarament urbana i de completament dels teixits 

residencials. Així mateix, una certa diversificació en els usos ajudarà a impulsar el 

comerç del nucli urbà de Parets, reforçant l’activitat de l’avinguda Catalunya com a 

vial comercial i connector dels diferents barris consolidats del municipi com són 

l’Eixample i el barri Antic. 

8. L’execució de les obres comportarà un seguit d’impactes sobre els diferents 

elements del medi, l’aplicació de les recomanacions ambientals previstes en els 

apartats d’aquest document faran que l’impacte global de les actuacions sigui 

compatible. 

9. S’aplicaran criteris de control d’emissió de partícules en la durada de l’obra per 

prevenir les emissions d’aquests contaminats. Es tindrà en compte la qualitat 

acústica dels nous habitatges i equipaments, sobretot els que tindran front a 

l’avinguda Catalunya. 
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10. S’aplicaran criteris d’estalvi d’aigua en les noves habitatges, equipaments i 

jardineria i d’estalvi energètic en edificació i enllumenat públic amb l’objecte de no 

afectar els vectors com l’aigua i l’energia. 

11. S’aplicaran criteris de gestió integrada dels residus generats, afavorint la 

separació en origen dels residus sòlids domèstics i implantant contenidors per a la 

recollida selectiva d’acord amb el sistema implantant en el municipi. 
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D’acord amb l’article 66.1d del TRLU, els documents de planejament urbanístic derivat 

han d’incorporar “L’avaluació econòmica i financera”, que ha de contenir l’estudi i 

justificació de la seva viabilitat i un informe de sostenibilitat econòmica que ponderi 

l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les Administracions 

Responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la 

implantació i prestació dels serveis necessaris.” 

Tot procés de planejament ha de verificar la viabilitat econòmica de les 

determinacions del Pla, en el sentit d’ajustar i fer coherents la inversió econòmica 

necessària per assolir els objectius proposats i els recursos disponibles. Aquest requisit 

és indispensable en els documents de planejament derivat, en el que la legislació 

sectorial vigent, determina que s’haurà de realitzar una avaluació econòmica dels 

costos derivats de la implantació dels serveis i de l’execució de les obres 

d’urbanització i en la que s’inclourà també una aproximació a les indemnitzacions 

procedents de l’enderroc, destrucció de plantacions i altres obres i instal·lacions que 

exigeixi l’execució del Pla. 

1 AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LA PROMOCIÓ 

Els costos previstos com a despeses d’urbanització, que cal considerar en qualsevol 

procés urbanístic, corresponen a aquells que són necessaris per transformar la situació 

actual i deixar preparats el terrenys, per un cop executades les obres d'urbanització, 

poder estar enllestides per la seva edificació. 

Aquestes despeses d'urbanització venen recollides a l'article 120 del TRLU, i que pel 

que fa a la fase de planejament que ara es tramita, que té un valor estimatiu necessari 

per la justificació de la viabilitat econòmica i per l'equilibri entre els dos polígons que 

es delimiten i que haurà de ser concretat en el moment que s'executin els 

corresponents projectes de reparcel·lació, s'han agrupat en tres grans apartats: 

1. Despeses de l'obra urbanitzadora, que inclou tant les despeses internes com les 

despeses de les connexions externes i les obres singulars. Aquest valor s'ha calculat 

segons un preu unitari per la vialitat i els espais lliures, fent un previsió percentual 

respecte els valors de les despeses de connexió externes i les obres singulars en 

funció de la situació del sector i de l’experiència acumulada en els darrers anys de 

l’exercici de l'actuació urbanística a Catalunya. Les despeses internes del sector i 

dels dos polígons d’actuació s'han valorat estimativament a un preu unitari de 

175€/m2 pels sòls destinats a la vialitat i de 75€/m2 pels sòls destinats als espais 

lliures. Aquestes despeses en el cas del PA 01 han estat incrementades en un 70% 

per fer front a les despeses de connexions externes i a les obres singulars, per ser 

aquest polígon el de major dimensió, el primer que s’executarà i el que haurà de 

suportar la major part d'aquest tipus d’actuacions. Al respecte del PA 02, donat que 

es tracta d'una illa que concentra l'aprofitament urbanístic, s'ha considerat que el 

valor de les connexions externes i les obres singulars seran tant sols del 10% de les 

despeses internes i que es general es limitaran a la connexió de la xarxa general que 

ja s'haurà executat en el PA 01. 
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Total PMU

superfície preu unitari DESPESA
m² €/m² €

DESPESES OBRA URBANITZADORA INTERNA 6.113.013

Urbanització vialitat interna 13.097 175 2.291.975

Urbanització vialitat peatonal

Urbanització espais lliures - parcs 19.976 75 1.498.200

Urbanització espais lliures - plaça

Urbanització vialitat externa

Connexions externes i obres singulars 2.322.838

 

PA 1

superfície preu unitari DESPESA
m² €/m² €

DESPESES OBRA URBANITZADORA INTERNA 5.507.490

Urbanització vialitat interna 11.697 175 2.046.975

Urbanització vialitat peatonal

Urbanització espais lliures - parcs 15.903 75 1.192.725

Urbanització espais lliures - plaça

Urbanització vialitat externa

Connexions externes i obres singulars 70% int 2.267.790

 

PA 2

superfície preu unitari DESPESA
m² €/m² €

DESPESES OBRA URBANITZADORA INTERNA 605.523

Urbanització vialitat interna 1.400 175 245.000

Urbanització vialitat peatonal

Urbanització espais lliures - parcs 4.073 75 305.475

Urbanització espais lliures - plaça

Urbanització vialitat externa

Connexions externes i obres singulars 10% int 55.048

 

2. Altres despeses, que inclou les corresponents als enderrocs, les indemnitzacions 

del vols i les corresponents al potencial trasllat de les activitats existents legalment 

instal·lades dins de l'àmbit del sector de planejament. Pel que fa als enderrocs s'ha 

comptabilitzat el cost d'aquesta acció sobre la totalitat del sostre que figura en les 

diferents fitxes de cadastrals, igualment aquesta metodologia s'ha emprat sobre la 

indemnització pels valors de reposició, que els ha de correspondre a les diferents 

construccions abans esmentades, repartint en cada cas les corresponents a cada 

polígon d’actuació. Finalment la indemnització de les activitats, s'ha realitzat amb 
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un preu alçada per les activitats existents, a partir de la seva situació. La 

significativa presència de naus industrials i d’activitats en el sector fa que aquests 

imports siguin significatius en el balanç final de les despeses d'urbanització de cada 

polígon suposant en el cas del PA 01, un increment de més del 80% de la despesa de 

l'obra urbanitzadora i en el cas del PA 02, un import que multiplica per més de tres 

vegades l'import corresponent a aquest tipus de despesa d'urbanització. 

Total PMU

superfície DESPESA
m² €

Enderrocs + vols + activitats 5.327.760

 

PA 1

superfície DESPESA
m² €

Enderrocs + vols + activitats 3.836.820

sostre

enderrocs 16.449 493.470

vols 16.449 2.467.350

activitats 5.840 876.000

 

PA 2

superfície DESPESA
m² €

Enderrocs + vols + activitats 1.490.940

sostre

enderrocs 4.518 135.540

vols 4.518 677.700

activitats 4.518 677.700

 

3. Despeses de gestió, que inclou els honoraris tècnics de planejament, dels 

projectes d'urbanització, dels projectes de reparcel·lació i en general de la resta de 

despeses tècniques i de gestió, necessàries per la tramitació i execució del 

document que ara es tramita. Les despeses de gestió s'han valorat amb percentatges 

respecte els diferents instruments que cal tramitar i en funció de l'import que 

habitualment s’utilitza en aquestes actuacions. 
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Total PMU

superfície DESPESA
m² €

DESPESES DE GESTIÓ 550.872

Honoraris tècnics planejament 135.599

Honoraris tècnics projectes d'urbanització 271.199

Honoraris tècnics reparcel·lació 33.900

Despeses tècniques i de gestió 110.174

 

PA 1

superfície DESPESA
m² €

DESPESES DE GESTIÓ 449.728

Honoraris tècnics planejament 110.702

Honoraris tècnics projectes d'urbanització 221.405

Honoraris tècnics reparcel·lació 27.676

Despeses tècniques i de gestió 89.946

 

PA 2

superfície DESPESA
m² €

DESPESES DE GESTIÓ 101.144

Honoraris tècnics planejament 24.897

Honoraris tècnics projectes d'urbanització 49.794

Honoraris tècnics reparcel·lació 6.224

Despeses tècniques i de gestió 20.229

 

 

D’acord amb el que es relaciona en els quadres anteriors, els valors individualitzat dels 

diferents tipus de despesa, així com el valor total de les despeses d'urbanització, 

previst per la totalitat del sector i per cada polígon d’actuació, són les que s'assenyalen 

en el quadre que segueix a continuació: 

  

  SUBSECTOR NORD “ZONA CENTRAL”. PARETS DEL VALLÈS  PMU

 Despeses de l'obra urbanitzadora 6.113.013

 Altres despeses (enderrocs, vols i indemnitzacions) 5.327.760

 Despeses de gestió 550.872

  TOTAL PMU 11.991.645

 

  SUBSECTOR NORD “ZONA CENTRAL”. PARETS DEL VALLÈS  PA 01

 Despeses de l'obra urbanitzadora 5.507.490

 Altres despeses (enderrocs, vols i indemnitzacions) 3.836.820

 Despeses de gestió 449.728
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  TOTAL PA 01 9.794.038

 

  SUBSECTOR NORD “ZONA CENTRAL”. PARETS DEL VALLÈS PA 02 

 Despeses de l'obra urbanitzadora 605.523

 Altres despeses (enderrocs, vols i indemnitzacions) 1.490.940

 Despeses de gestió 101.144

  TOTAL PA 02 2.197.607

 

Els costos expressats als quadre anterior s’hauran de verificar a mesura que es vagin 

produint les corresponents despeses, i no suposen un preu fix i tancat. Els preus 

anteriors no inclouen pagament de llicències d’obres, taxes i arbitris  

2. VIABILITAT ECONÒMICA DE L’ACTUACIÓ 

Pel que respecta a la viabilitat financera de l'actuació derivada del pla, les anteriors 

despeses d'urbanització repercutides sobre l’edificabilitat total assignada al present Pla 

de Millora Urbana, s’avalua en funció de la despesa d'urbanització per la totalitat del 

sostre que ha de suportar aquesta càrrega urbanística, i que en el cas de la present 

PMU correspon al 90% de la totalitat de l'edificabilitat, ja que el 10 % restant ha de ser 

cedit a l'Administració actuant lliure de càrregues d'urbanització. 

En el present Pla de Millora Urbana, es donen els següents valors: 

 
Concepte Total  

1. Despeses totals d'urbanització PMU 11.991.644,90 € 

2. 90% de l'edificabilitat resultant de l'ordenació del PMU 55.429,70 m2 st 

Valor de repercussió de la urbanització per m2 de sostre 216,34 €/m2st 

La despesa d'urbanització representa una càrrega unitària per metre quadrat del sostre 

que ha de suportar la totalitat de la despesa de la urbanització de 216,34 €/m2 de 

sostre, que malgrat el moment actual de la conjuntura econòmica, es consideren que 

poden ser suportats en el conjunt de l'actuació, donat el valor de centralitat i de 

posició estratègica dels mateixos que els converteixen en un valor segur dins de les 

operacions immobiliàries a executar en els propers anys a la ciutat de Parets del 

Vallès. 

Altrament i en aquest mateix sentit, es pot afirmar que els costos d’urbanització 

directament repercutibles sobre els aprofitaments privats de tot el subsector de nova 

edificació resulta entorn d'un 9% respecte el preu de venda d’habitatge lliure de nova 

construcció (calculat en base a la hipòtesi de venda de l’habitatge lliure a 2.400€/m2, 

tant sols un 17% més que l’actual habitatge protegit concertat) i que és l'ús majoritari 

de l'actuació que es proposa. 

3. JUSTIFICACIÓ DE L’EQUILIBRI ECONÒMIC DELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ 

Els requisits legalment establerts per a delimitar un polígon d’actuació, venen regulats 

en l’article 118 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, el qual disposa en el seu apartat tercer 

que: 
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“3. Els polígons d'actuació urbanística es delimiten tenint en compte els requisits 

següents: 

a) Que per llurs dimensions i per les característiques de l'ordenació urbanística 

siguin susceptibles d'assumir les cessions de sòl regulades pel planejament 

b) Que, dins el mateix sector, estiguin equilibrats uns respecte als altres, pel que 

fa als beneficis i les càrregues, i permetin fer-ne un repartiment equitatiu; a 

aquest efecte, s'ha d'aplicar, si escau, el que estableix l'article 93.b. 

c) Que tinguin entitat suficient per justificar tècnicament i econòmicament 

l'autonomia de l'actuació.” 

Per la seva banda, l’article 93 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, estableix que: 

Article 93 

Desenvolupament dels sectors urbanístics en subsectors 

Els sectors subjectes a un pla de millora urbana i els sectors de planejament parcial 

urbanístic poden ésser objecte de desenvolupament per subsectors, sempre que es 

compleixin les condicions següents: 

a) Es justifiquin la conveniència i l'oportunitat de la promoció. 

b) S'acrediti l'equilibri de l'aprofitament urbanístic i de les cessions i càrregues 

entre el subsector i la resta de l'àmbit o, altrament, es garanteixi el 

reequilibrament corresponent mitjançant la cessió de terrenys a l'administració 

actuant, a compte de la reparcel·lació ulterior. 

Finalment, l’article 123 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei d’Urbanisme disposa, pel que fa al punt b) de l’article 93 abans 

transcrit, que: 

Article 123 

Equilibri de beneficis i càrregues entre polígons d'actuació urbanística de sectors de 

planejament derivat 

123.1 Quan en un sector de planejament derivat es delimiten dos o més polígons 

d'actuació urbanística, així com quan es modifica la delimitació prèviament 

establerta, no es poden produir diferències relatives superiors al 15% en la 

valoració conjunta dels aprofitaments i les càrregues urbanístiques que 

corresponguin a cada un dels polígons, en relació amb la valoració dels 

aprofitaments i les càrregues urbanístiques del conjunt del sector. 

D’acord amb el que s’ha indicat anteriorment, l’article 118.3 apartat b), l’article 93. 

b) del TRLU i l’article 123 del RLU, abans transcrits, exigeixen per a procedir a una 

divisió poligonal, entre d’altres requisits, -i per tal de garantir l’equilibri entre els 

diferents polígons-, que no es produeixin diferències relatives entre ells superiors al 

15% en la valoració conjunta dels aprofitaments i les càrregues urbanístiques que 

corresponguin a cada un dels polígons, en relació amb la valoració dels aprofitaments i 

les càrregues urbanístiques del conjunt del sector. 

En el present Pla de Millora Urbana, l’equilibri entre els polígons d’actuació que 

exigeix l’actual legislació vigent, queda garantit tant pel que fa als aprofitaments 
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urbanístics com pel que fa a les càrregues urbanístiques. 

En el primer cas, respecte els aprofitaments, perquè els coeficients d’edificabilitat 

residencial i no residencial assignats a cada polígon d’actuació, són els mateixos per 

tots dos: 0,785 m2st/m2 sòl per l’edificació residencial i 0,115 m2st/m2 sòl per 

l’edificació no residencial. Igualment i pel que fa referència a la reserva d’habitatges 

protegits, els dos polígons presenten l’obligació de reservar el mateix percentatge de 

sostre destinat a habitatge protegit: 20% per al règim general i 10% per al règim 

concertat, essent possible en tots dos polígons destinar un màxim del 70% del sostre a 

l’habitatge lliure. Igualment i pel que fa a la dimensió dels habitatges per tal de 

calcular la densitat bruta de cada polígon d’actuació, trobem que estan totalment 

equilibrats, ja que el Polígon d’Actuació 01 té una densitat bruta de 76,08 hbtg/ha i el  

Polígon d’Actuació 02 té una densitat bruta de 75,96 hbtg/ha. 

S’adjunta a continuació el quadre compartiu dels aprofitaments urbanístics dels dos 

polígons d’actuació:  

PA 01 PA 02

Dades PA Dades PA

Total polígon 55.877,00 m² Total polígon 12.567,00

DADES EDIFICABILITAT I HABITATGES DADES EDIFICABILITAT I HABITATGES

Coeficient d'edificabilitat total 0,900 Coeficient d'edificabilitat total 0,900
Coeficient d'edificabilitat residencial 0,785 Coeficient d'edificabilitat residencial 0,785

Coeficient d'edificabilitat no residencial 0,115 Coeficient d'edificabilitat no residencial 0,115

Edificabilitat màxima total 50.280 Edificabilitat màxima total 11.308

Edificabilitat no residencial 6.417 Edificabilitat no residencial 1.443

Edificabilitat residencial 43.863 Edificabilitat residencial 9.865
sostre HPO règim general 8.773 20,00% sostre HPO règim general 1.973

sostre HPO règim concertat 4.386 10,00% sostre HPO règim concertat 987

sostre habitatge lliure 30.704 sostre habitatge lliure 6.906

nombre HPO règim general 93 nombre HPO règim general 21

nombre HPO règim concertat 46 nombre HPO règim concertat 10

nombre habitatge lliure 286 nombre habitatge lliure 64

nombre habitatges  total 425 nombre habitatges  total 95

densitat bruta 76,08 densitat bruta 75,96

11310,3
94,33 95,00

95,00 95,00

107,39 107,39

 

 

Pel que fa a les càrregues urbanístiques, aquestes es corresponen amb les despeses 

d’urbanització per unitat de sostre que es proposa en cada polígon d’actuació i en 

aquesta cas la despesa per unitat de sostre és la següent: 

SUBSECTOR NORD 194,71 €/m² 

PA-01 194,79 €/m² 

PA-02 194,34 €/m² 

 

D’acord amb l’anterior, les càrregues urbanístiques estan perfectament equilibrades 

entre els dos polígons d’actuació i dins del marge que la llei dona del 15%. 

Per tant, per tot l’exposat anteriorment, es pot afirmar que la delimitació poligonal 

proposada en el present Pla de Millora Urbana, s’ajusta als requeriments que la vigent 
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legislació urbanística estableix a tal efecte. 

4. FONS DISPONIBLES 

Els fons disponibles per dur a terme les obres d’urbanització es forniran de les 

aportacions dels propietaris, d’acord amb els percentatges de participació que fixi el 

projecte de reparcel·lació corresponent. 

Tractant-se els propietaris majoritaris d’entitats de solvència reconeguda, els fons 

necessaris per a la urbanització queden garantits, independentment de les aportacions 

de la resta de propietaris que integrin la junta de compensació que ha de constituir-se. 

5. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

El TRLU 1/2010 estableix a l'article 66.1d l’obligatorietat d’incorporar a la 

documentació dels plans de millora urbana, un informe de sostenibilitat econòmica que 

ponderi l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les 

administracions responsables de la implantació i el manteniment de les 

infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 

Tenint en compte el nivell acotat de les actuacions que es proposen en aquest PMU, cal 

fer esment dels principals indicadors bàsics que en aquest document s’estableixen i el 

seu potencial impacte respecte les finances públiques de l'Administració responsable 

del seu posterior manteniment, que en aquest cas serà l’Ajuntament pel conjunt del 

sòls públics destinats a sistemes d’espais lliures i vialitat: 

- En primer lloc, es tracta d’un nombre de nous habitatges limitat respecte el 

conjunt del municipi 

- En segon lloc i pel que fa les despeses de manteniment de l’espai públic, ja que no 

cal considerar l’obra d’urbanització, per rebre l'Ajuntament els sòls ja urbanitzats 

després de l'actuació urbanística que es proposa, la present actuació urbanística no 

comportarà cap increment de la despesa pública en el manteniment dels carrers i 

els espai lliures, ja que la mateixa vindrà compensada per l’ingrés en termes de IBI i 

altres ingressos que generarà el nou assentament residencial 

No obstant l’anterior i en aplicació del que s’estableix en els textos legals vigents, 

s’avaluen els apartats següents: 

  

1. Justificació de l’impacte de l’actuació en el conjunt del municipi 

L’actuació en el conjunt del municipi representa un nombre de nous habitatges i nous 

residents molt acotat respecte el total d’habitatges existents 

Q1. Quadre de l’impacte del nous habitatges en el conjunt del municipi 
 

Concepte Total  % 

Parc d’habitatges del conjunt del municipi 2001 6.186 hbtg  

Habitatges construïts entre 2002 i 2009 1.318 hbtg  

Total habitatges Parets del Vallès 7.504 hbtg  

Nous habitatges en PMU 520 hbtg 6,93 % 
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El conjunt de l’actuació proposada representa un percentatge de nous habitatges 

inferior al 7% del conjunt d’habitatges del municipi, podent ser considerada per la seva 

dimensió, una actuació complementària dins de la ciutat de Parets del Vallès. 

  

2. Justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius. 

Aquesta és una actuació en la que els usos a desenvolupar són principalment de tipus 

residencial, establint-se un sostre complementari important, pel que fa a l’activitat, 

de forma que l’edificabilitat resultant es reparteix en un 87,24% destinada a habitatge 

i un 12,76% destinada a activitat, vinculada al comerç de proximitat del barri, en uns 

percentatges molt superiors respecte a la mitjana dels barris residencials de Catalunya, 

que garanteix un important nivell d'autocontenció en la relació entre residents i llocs 

de treball. 

Q2. Quadre de repartiment d’usos residencials i no residencials en el PMU 
 

Concepte Total  % 

Edificabilitat destinada a usos residencials 53.728,54 m² st 87,24 % 

Edificabilitat destinada a usos no residencials 7.860,00 m² st 12,76 % 

Total edificabilitat 61.588,55 m² st 100 % 

Els nous habitatges i les noves activitats milloraran el comportament de la hisenda 

municipal, ja que es tracta d’una actuació urbanística de transformació amb uns 

importants coeficients d’edificabilitat i densitat que afavoreixen el principi de 

racionalització de l’ús del sòl i el reciclatge urbà. 

  

3. Ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances de les 

Administracions responsables de d’implantació i manteniment de les infraestructures i 

dels serveis necessaris. 

En conjunt, aquesta és una actuació de les que es pot considerar de "transformació 

urbana", ja que es delimita en la seva totalitat en sòls urbans. En total, i tal com 

s’ha explicitat anteriorment, amb l’actuació hi haurà més espais lliure, en una 

quantitat entorn als 19.976 m² de sòl, i espais de vialitat, entorn als 13.097 m² de 

sòl. 

Respecte aquestes dades caldria aplicar un cost de manteniment de les mateixes, 

segons dades facilitades pels serveis tècnics municipals com un valor de màxims, de 

7,75 euros /m² i any per la vialitat i 4,38 euros/m² i any pels espais lliures, el que 

en la seva totalitat vindrà a comportar, pel conjunt de l’actuació, una necessitats 

d’inversió en termes de manteniment segons els que s’assenyala en el quadre 

següent. 

Q3. Quadre de costos del manteniment dels espais lliures i els sistema viari 

Concepte 

Cost manteniment 

unitari m²/any  

Cost total 

manteniment 

anual  

1. Manteniment espais lliure 4,38 €/m² 87.495 €/any

2. Manteniment espais de vialitat 7,75 €/m² 101.502 €/any
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Dels diferents valors anteriors, el cost del manteniment anual del sistema d’espais 

lliure i la nova vialitat es situa en la quantitat de 188.997 €/any. 

Els ingressos per assumir el cost del manteniment dels nous espais lliures i vialitat 

que es generen en la nova actuació procediran, entre altres fonts, de la recaptació 

en concepte de Impost de Bens Immobles (IBI) que l'Ajuntament recaptarà de les 

noves construccions (no es comptabilitzen en aquest cas l'import de les llicències, ni 

dels possibles impostos d’activitats a instal·lar, ni altres taxes o càrrecs que puguin 

generar noves aportacions a l’Administració municipal). 

En termes generals al municipi de Partes del Vallès, es pot considerar que el sector 

generarà una mitjana de valors procedents de l'IBI situada en un ingrès de 5,34 

euros/m² de sostre, valor obtingut a partir d'aplicar el tipus de gravamen vigent a 

data de 2010 pel municipi de Parets del Vallès de 0,6670% per un immoble urbà 

residencial. 

Si s’apliquen els valors unitaris d’ingressos sobre la totalitat del sostre del Pla de 

Millora Urbana, amb el valor de 5,34 €/m² i any, s’obtenen uns ingressos no 

inferiors a de 328.637 €/anuals que cobreixen de manera suficient l'import de la 

despesa de 188.997 €/any. 

Q4. Quadre de justificació de la sostenibilitat econòmica de l’actuació 

Concepte Import anual 

1. Ingressos mínims anuals en concepte de IBI dels nous sostres a implantar 328.637 €/any

2. Despeses màximes de manteniment anuals dels espais lliures i vialitat 188.997 €/any

3. Balanç ingressos menys despeses de manteniment anuals 139.640 €/any
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1. PLA D’ETAPES 

1. Ateses les característiques de l’actuació, es preveu desenvolupar el Pla de Millora en 

dos polígons d’actuació, i cadascú d’aquests en una sola etapa, que inclogui el conjunt 

de les obres d’urbanització del sistema viari i dels espais lliures de cessió obligatòria i 

gratuïta. De tota manera, i en cas que es donessin circumstàncies posteriors que 

aconsellessin el desenvolupament en dues o més fases, haurà de quedar garantida, a 

cada fase, la connexió de totes les xarxes de serveis i la cessió dels terrenys d’ús públic 

que corresponguin a cada fase, una vegada urbanitzats. 

2. Sens perjudici del què estableix l’apartat següent, els dos projectes d’urbanització 

previstos seran únics per a tot l’àmbit del polígon d’actuació respectiu, però les obres 

d’urbanització es podran dur a terme en les fases d’execució que s’estableixin en el 

propis Projectes d’Urbanització.  

3. En el cas que fos necessari, es podran tramitar, com a documents independents dels 

Projectes d’urbanització de cada un dels polígons, els projectes relatius a les obres de 

connexió del subsector nord de la “Zona Central” amb les xarxes de serveis i 

pavimentació existents a l’entorn. 

4. Les cessions dels terrenys d’ús i domini públic, qualificades de sistemes de cessió 

obligatòria i gratuïta en el present Pla de Millora, es faran a favor de l'Ajuntament de 

Parets del Vallès en virtut dels efectes jurídics de l’aprovació definitiva dels Projectes 

de Reparcel·lació. 

5. L’execució del Polígon PA 01 es preveu dins del primer sexenni des de l’aprovació 

definitiva d’aquest PMU (orientativament i en funció de la publicació de l’acord de 

l’aprovació definitiva 2012-2017), mentre que l’execució del Polígon PA 02 es preveu 

que tindrà lloc dins del segon sexenni des de la referida aprovació definitiva d’aquest 

PMU (orientativament i en funció de la publicació de l’acord de l’aprovació definitiva 

2018-2023) . 

6. Agenda: amb l’objectiu de garantir el correcte desenvolupament de les 

determinacions establertes en aquest Pla de millora Urbana per cadascun dels dos 

polígons d’actuació i en funció dels sexenni en el que els mateixos estan inclosos, 

s’estarà indicativament al que s’estableix a continuació respecte a les principals 

actuacions a realitzar: 

6.1.Projecte d’urbanització. La redacció i presentació a tràmit per a la seva 

aprovació es produirà en un termini no superior a dos anys des de la publicació de 

l’acord de l’aprovació definitiva del PMU. 

6.2. Projecte de reparcel·lació. La redacció i presentació a tràmit per a la seva 

aprovació tindrà lloc en el termini màxim dels dos anys posteriors a l’aprovació del 

projecte de les obres d’urbanització, sens perjudici de la possibilitat que es redacti 

i tramiti simultàniament. 

6.3. Projectes d’edificació. Els terminis per a la construcció dels habitatges amb 

protecció oficial, no seran superiors a 2 anys per a l’inici de les obres, a comptar 

des que la parcel·la tingui la condició de solar, i a 3 anys per a llur finalització, a 

comptar des de la data d’atorgament de la llicència d’obres 
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ANNEX 1. CONTINGUT ESPECÍFIC DELS PLANS DERIVATS 
D’INICIATIVA PRIVADA 

1.- ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL 

La propietat del sòl inclòs en el sector objecte d’aquest PMU es distribueix entre els 

titulars que consten en el quadre que s’inclou en l’apartat 4 de la Memòria 

d’informació. 

2.- VIABILITAT ECONÒMICA DE LA PROMOCIÓ 

La promoció del sector objecte del PMU es considera viable econòmicament d’acord 

amb l’estudi econòmic que forma part de la documentació d’aquest PMU. 

3.- COMPROMISOS DELS PROMOTORS I GARANTIES 

a. Promotors del PMU 

De conformitat amb l’article 101 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aquest Pla de 

millora urbana és formulat per iniciativa privada. Concretament, promou el present Pla 

l’entitat mercantil VALLÈS BUSINESS PARK S.L. 

b. Compromisos de l’entitat promotora amb l’Ajuntament 

Tenint en compte que el promotor és propietari de sòl únicament en un dels dos 

polígons d’actuació urbanística delimitats per aquest PMU, assumeix els següents 

compromisos: 

- El promotor es compromet a redactar i presentar, per a llur tramitació, el projecte 

d’urbanització i el projecte de reparcel·lació del Polígon d’actuació urbanística 1. 

- El promotor també es compromet, en relació amb el Polígon d’actuació urbanística 1 i 

conjuntament amb la resta de propietaris, a procedir a: 

- Urbanitzar i edificar dins dels terminis previstos. 

- Cedir els terrenys destinats a sistemes urbanístics públics inclosos en el sector. 

- Costejar i executar la urbanització del sector. 

- Cedir el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament del sector sense càrregues 

d’urbanització, de conformitat amb el què estableix l’article 43 del TRLU. 

- El promotor es compromet a fer constar en els documents públics o privats translatius 

del domini de les parcel·les de la seva propietat resultants del projecte de 

reparcel·lació, l’existència, en el seu cas, de la junta de compensació i l’adhesió de 

l’adquirent als seus estatuts.  

c. Compromisos entre l’entitat promotora i els futurs adquirents de solars 

En el moment que s’efectuï la transferència de propietat per qualsevol dels títols 

admesos en dret, el nou adquirent quedarà obligat a donar compliment als 

compromisos adquirits pel promotor amb l’Ajuntament de Parets del Vallès en virtut 
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del present Pla i de les disposicions legals aplicables. 

Igualment correran a càrrec dels eventuals futurs adquirents les despeses de 

conservació de la urbanització des del moment de l’adquisició de la seva propietat i en 

la proporció que els correspongui, segons el projecte de reparcel·lació, fins a la 

recepció de les obres d’urbanització per part de l’Ajuntament. 

El promotor es compromet a què en els contractes de compra venda que atorgui amb 

els eventuals futurs adquirents de sòls inclosos en el sector, es transcriguin els presents 

compromisos que necessàriament hauran de ser acceptats pels adquirents. 

d. Garanties del compliment dels compromisos 

De conformitat amb l’article 107.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, la garantia 

que s’haurà de constituir per assegurar el compliment de les obligacions contretes pel 

promotor del present Pla serà de la quantia equivalent al 12% del cost estimat de les 

obres d’urbanització, és a dir, per una quantia de 733.561,56 Euros. Aquesta quantia 

corresponent al 12% del cost estimat de les obres d’urbanització haurà de ser garantida 

com a condició per a l’executivitat i publicació d’aquest PMU d’iniciativa privada. 

La indicada garantia es constituirà mitjançant qualsevol dels instruments previstos 

legalment i serà cancel·lada en els supòsits i condicions previstos legalment i, en 

qualsevol cas, quan finalitzi l’execució de la urbanització del Polígon d’actuació 

urbanística 1 que delimita aquest Pla. 
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ANNEX 2. PROJECTE “AS BUILT” NETEJA DE SÒLS DE LA 
ZONA AFECTADA DEL SOLAR DE L’AVINGUDA CATALUNYA 

136-138 A PARETS DEL VALLÈS. BARCELONA.  

TEC ENGINEERING, Maig 2010 
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ANNEX 3. INFORME AMBIENTAL FINAL DE OBRA. EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DE LIMPIEZA DE SUELOS DEL SOLAR DE LA 

AVENIDA CATALUNYA 136-138 A PARETS DEL VALLÈS.  

entorn. Maig 2010 

 





 

PLA DE MILLORA URBANA “SECTOR CENTRAL”, SUBSECTOR NORD. PARETS DEL VALLÈS. Document per l'aprovació definitiva 111 

ANNEX 4. MODEL DE L’ORDENACIÓ INDICATIVA 
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ANNEX 5. PERSPECTIVES 
 


