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PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE PALAU-SOLITÀ I PLEGA MANS 

MEMÒRIA D’INFORMACIÓ I ORDENACIÓ 

 

I. LA SITUACIÓ I ANTECEDENTS 

 

A) ANÀLISI URBANÍSTICA DEL MUNICIPI DE PALAU-SOLITÀ  I PLEGAMANS  

Palau-solità i Plegamans és un municipi de la comarca del Vallès Occidental, resultat de 
la unió de les parròquies de Sant Maria de Palau-solità, i el de Sant Genis de 
Plegamans.  Limita: al nord, amb Caldes de Montbui; a l’est, amb Lliçà de Munt, 
Montcada i Mollet; al sud, amb Santa Perpètua de Mogoda i amb Mollet; i finalment a 
l’oest, amb Polinyà i Sentmenat. 

Al SXIX, el nou municipi es va estructurar, progressivament, al voltant de la carretera 
que avui coneixem com a avinguda Catalunya, mantenint distància amb les zones 
inundables de la riera. Els forts creixements de la segona meitat del SXX, envaeixen ja 
aquestes zones de risc amb el resultat tràgic de les inundacions del 1994. 

El desenvolupament de la xarxa viària va afavorir la instal·lació de les primeres 
indústries importants que se situen en la zona sud del municipi (el 1890 es construeix la 
primera fàbrica tèxtil), majoritàriament al marge esquerra de la riera, canviant l’estil de 
vida rural per una vida cada vegada més acomodada. Més tard, entre el 1970 i 1980, el 
fort creixement dels polígons i la forta demanda de sòl urbà generarà espais on 
convergeixen els usos, i on es produeixen tensions per les incompatibilitats. 

El fenomen de l’estiueig a Palau s’inicia als voltants de la segona dècada del SXX i 
porta noms il·lustres com el de Josep Mª Folch i Torres. Als anys 80 i 90, les segones 
residències a Palau ja són sector important en el municipi, que veurà com 
progressivament es consoliden en primera residència a finals del SXX i inici del SXXI 
(degut a la inflació dels preus dels immobles). 

L’important creixement urbanístic dels anys 70 i 80 va engolint els masos que havien 
caracteritzat el municipi durant el SXIII i S XIV, i canvien per complet la fisonomia rural 
del municipi. Alguns masos es reconverteixen en edificis municipals (Can Cortès) i 
d’altres, sobretot els més allunyats del nucli urbà, continuen habitats (Can Cerdà i Ca 
n’Arimon). 

L'anàlisi general de l'actual municipi ens dóna a conèixer un seguit d’aspectes que cal 
considerar característiques negatives del municipi, que es poden classificar en: 

- Desenvolupament del municipi 

• Gran extensió i dispersió de les àrees urbanitzades 

• Ocupació del sòl sense una idea clara d’estructura dels desenvolupaments 
 urbanístics 
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• Manca de continuïtat de la trama urbana 

• Desenvolupaments urbans lligats al medi rural 

• Sòl urbà amb una normativa urbanística sense criteris globals 

- Sistemes de comunicació 

• Xarxa viària incomplerta que no estructura el territori i dificulta la mobilitat 

• Xarxa peatonal pràcticament inexistent 

• Absència de xarxa de carrils bici que millori la mobilitat  

• Manca d’aparcaments per donar més accessibilitat 

- Sistemes d’espais lliures i equipaments 

• Poca definició de l’estructura dels diferents sistemes (espais lliures i 
equipaments) 

• Dispersió dels espais lliures i equipaments amb unes dimensions  inapropiades 

• Tractament residual de la riera de Caldes 

- Els centres 

• Manca de centralitat del municipi 

• Carència d’espais de concentració, passejada i lleure per als vianants 

 

1. Desenvolupament del municipi  

Gran extensió i dispersió de les àrees urbanitzades 

Palau-solità i Plegamans és un municipi amb una gran extensió i dispersió d’àrees 
urbanitzades, amb una ocupació del sòl desmesurada, i en cara que aquest fet faci que 
les àrees urbanes estiguin molt en contacte amb les àrees rurals, des del punt de vista 
de l’ocupació del sòl aquest fet és un factor negatiu (ex. Urbanitzacions tant disperses 
com Els Pins o Camí de Can Clapés) 

Ocupació del sòl sense una idea clara d’estructura dels desenvolupaments urbanístics 

El municipi presenta una ocupació del sòl sense una idea clara d’estructura dels 
diferents desenvolupaments urbanístics. Tenim l’herència de fa molts anys d’una mala 
planificació, o més aviat de no tenir clar les pautes generals del desenvolupament del 
municipi, ja que tenim un planejament molt precari, que no es preocupava de 
l'ordenació global del territori. 

El poble ha anat creixent sense una idea global del seu desenvolupament, sense cap 
estructura general i orgànica del territori coherent. 

Manca de continuïtat de la trama urbana 

El municipi presenta unes urbanitzacions poc cohesionades, disposant-se uns buits 
urbans que fan que la trama urbana no sigui continua, dificultant les relacions entre els 
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barris, l’accessibilitat i la mobilitat en el conjunt del municipi (ex. La urbanització de La 
Pineda i Can Puigoriol està molt mal comunicades amb el centre). 

Desenvolupaments urbans lligats al medi rural 

Els desenvolupaments urbans es troben molt lligats al medi rural. 

Palau-solità i Plegamans té un model de ciutat que integra el sòl urbà i el no 
urbanitzable (agrícola i forestal), on els espais de vegetació lligats a les rieres passen a 
través del sòl urbà creant unes fronteres naturals. Aquesta forma de creixement va 
sorgir en el seu inici a partir d’una mala planificació, però en l’actualitat representa una 
característica peculiar del municipi. Les condicions topogràfiques del lloc i la presència 
de diferents sistemes fluvials han portat a un tipus de desenvolupament digital. Per tant, 
podem considerar que és una estructura urbana en bona part deutora de l’estructura 
territorial física. 

Palau és avui un municipi en que moltes vegades no se sap si estàs al mig de la ciutat 
o en un entorn agrícola, i això el ciutadà ho agraeix profundament perquè en definitiva 
es un model de ciutat que ofereix constantment el contacte entre el món urbà i el món 
rural i dóna un model de qualitat de vida reconegut pels palauencs. 

(Ex. Els desenvolupaments situats a ponent del municipi es troben separats per les 
rieres en tres grans blocs força mal comunicats: Can Duran- Montjuïc, La Sagrera- Can 
Clapés, Serra de Can Riera- El Pins). 

Sòl urbà amb una normativa urbanística sense criteris globals 

El municipi presenta un cert caos urbanístic, no tant en les urbanitzacions, però sí en el 
centre urbà, i això ha estat per no tenir unes pautes i una normativa urbanística ben 
regulada amb una idea global de conjunt. 

(Ex. En el centre ens podem trobar edificis de cinc plantes al costat de construccions en 
planta baixa, i blocs de pisos o edificis plurifamiliars al costat de cases aïllades 
unifamiliars). 

 

2. Sistemes de comunicació  

Xarxa viària incomplerta que no estructura el territori i dificulta la mobilitat 

Palau presenta una xarxa viària molt incomplerta que no estructura el territori i dificulta 
la mobilitat. Aquesta discontinuïtat de la xarxa viària dificultant l’accessibilitat entre els 
barris i la mobilitat en el conjunt del municipi.  

(Ex. La falta de continuïtat del Camí Reial en el front de la riera o en l’àmbit del sector 
del Camí del Molí, la falta de continuïtat del Camí de la Serra entre El Castell i Can 
Falguera). 

Xarxa peatonal pràcticament inexistent 

La falta d’una xarxa coherent per a vianants que doni continuïtat als diferents espais 
lliures i equipaments dificulta enormement la mobilitat dels ciutadans. No hi ha 
continuïtat de les diferents traces peatonals i de les diferents voreres, i continuïtat amb 
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els camins que es troben en el sòl rural.  

(Ex. Els recorreguts per a vianants que es poden realitzar en l’Avda. de Catalunya 
resulten d’extremada perillositat per la falta en molta casos de voreres al costat d’una 
carretera en el centre) 

Absència de xarxa de carrils bici que millori la mobilitat  

Hi ha una manca de mobilitat interna entre els diferents barris i d’accessibilitat als 
diferents equipaments, que es podria solucionar sense la necessitat d’utilitzar el cotxe o 
altres transports contaminants. 

Una xarxa en condicions per a bicicletes ens donaria una major relació entre els barris, 
els diferents equipaments i amb el món rural, ja que donaria continuïtat als camins en 
sòl no urbanitzable.  

Manca d’aparcaments per donar més accessibilitat 

La xarxa viaria només podrà donar el servei corresponent si es troba equipada amb els 
corresponents aparcaments disposats estratègicament en els llocs que es necessiten, 
relacionats amb els diferents sistemes d’equipaments i zones verdes o aquells espais 
de gran concurrència dels ciutadans.  

Falten aparcaments perifèrics en el diferents centres històrics, en el centre urbà de 
Palau, així com en el polígon industrial. 

 

3. Sistemes d’espais lliures i equipaments  

Poca definició de l’estructura dels diferents sistemes (espais lliures i equipaments) 

Hi ha una manca d’estructura dels diferents sistemes (espais lliures i equipaments). 

No hi ha cap tipus d’estructura que doni continuïtat als diferents espais urbans. 

La falta d’una xarxa de sistemes continua fa que aquests no s’utilitzin de la mateixa 
manera i que es transformin en molts casos amb espais residuals sense cap interès i 
per tant que no s’utilitzin.   

Dispersió dels espais lliures i equipaments amb unes dimensions  inapropiades 

Per altra banda, hi ha una dispersió dels espais lliures i equipaments, presentant també 
unes dimensions  inapropiades. 

Al llarg dels anys les zones verdes i els equipaments s’han anat obtenint en alguns 
casos per expropiació, però majoritàriament per cessió dels diferents 
desenvolupaments urbanístics per assolir els diferents estàndards urbanístics. 

El resultat ha estat l’obtenció d’un gran nombre de sistemes dispersos per tot el 
municipi, però sense unes dimensions adequades per a cada ús o tipus d’equipament, 
o amb unes característiques impròpies per poder urbanitzar-los i utilitzar-los com espais 
lliures. 
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Tractament residual de la riera de Caldes 

La riera de Caldes sempre s’ha tractat de manera residual. Palau sempre ha crescut 
donant l’esquena a la riera de Caldes, i sempre se la tractat com un problema, sorgint 
activitats i espais de caràcter molt residual. 

 
4. Els centres  

Manca de centralitat del municipi 

Palau no està dotat d’un centre que tingui l’entitat suficient que aglutini i polaritzi les 
diferents activitats del municipi. 

Carència d’espais de concentració, passejada i lleure per als vianants 

Tampoc hi ha espais de concentració, passejada i lleure pels vianants, d’ús comercial i 
lúdic.  

En l’actualitat hi ha uns centres històrics que no presenten gaire interès, per la falta de 
sensibilitat en la recuperació d’aquests al llarg dels anys, cosa que a donat peu al 
deteriorament dels diferents espais urbans. 
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B) PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT A PALAU-SOLITÀ I P LEGAMANS 

L’ordenació urbanística vigent a Palau-solità i Plegamans correspon al Pla General 
d’Ordenació Urbana de la Comarca de Sabadell comprensiu dels municipis de Castellar 
del Vallès, Palau de Plegamans (avui Palau-solità i Plegamans), Polinyà, Sant Quirze 
del Vallès, Santa Maria de Barberà (avui Barberà del Vallès), Santa Perpètua de 
Mogoda i Sentmenat  promogut i tramitat per la Diputació de Barcelona i aprovat 
definitivament per l’extinta ‘Comisión Provincial de Urbanismo’ en sessió de 27 de juliol 
de 1978. La resta de municipis, en particular el de Sabadell, compten ja o ha iniciat els 
tràmits de revisió de la seva respectiva ordenació urbanística. 

La dinàmica pròpia del municipi de Palau-solità i Plegamans, lògicament diferent a la de 
Sabadell, va justificar la tramitació d’un seguit d’instruments de planejament, de 
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de la Comarca de Sabadell si 
bé aquell PGOU continua vigent a tots els efectes per al territori municipal. 

El creixement en les dues últimes dècades en el municipi portà a desenvolupar un 
conjunt molt nombrós de Plans parcials i planejaments derivats, fins a 42 planejament 
derivats d’aquesta naturalesa, que van permetre la transformació profunda del municipi. 
Val a dir, no obstant, que atès el fet que bona part de les determinacions d’aquests 
plans parcials no van incorporar-se en una refosa del PGOU o document similar, 
l’aplicació d’aquest últim resulta sovint complexa atès el nombre creixement 
d’incorporació de noves zones i normes urbanístiques a cadascun dels sectors de sòl 
urbanitzable.   

Aquesta dificultat va portar a generar un document en suport informàtic que incorporava 
tot el planejament derivat aprovat fins aquell moment. Aquest document rep el nom de 
Transcripció del Pla General de la Comarca de Sabadell en el Terme Municipal de 
Palau-solità i Plegamans, aprovat definitivament el juny del 2004. Els documents gràfics 
i escrits d’aquest text refós es prenen com a base per a la redacció del nou Pla 
d’ordenació urbanística municipal.  

El conjunt de modificacions i instruments de planejament es relacionen seguidament: 

 

MUNICIPI INSTRUMENT 
DATA 
PUBLICACIÓ TEMA 

Mollet del Vallès   Pla director urbanístic   23/05/2005  
 Pla director urbanístic de l'ACTUR Santa Maria 
de Gallecs  

 Palau-solità i 
Plegamans  

 Pla general d'ordenació 
urbana   23/09/1978  

 Pla general d'ordenació de la comarca 
urbanística de Sabadell  

 Palau-solità i 
Plegamans  

 Modificació de pla general 
d'ordenació    03/10/1988  

 MODIF. P.C.S. SECTOR RIERA DE CALDES, 
3ª FASE  

 Palau-solità i 
Plegamans  

 Modificació de pla general 
d'ordenació    05/12/1988  

 MODIF. DIVERSES P.C.S. A PALAU DE 
PLEGAMANS  

 Palau-solità i 
Plegamans  

 Modificació de pla general 
d'ordenació    30/03/1990   MODIF. P.C.S. SECTOR MAS PLA  

 Palau-solità i 
Plegamans  

 Modificació de pla general 
d'ordenació    20/07/1990   MODIF. P.C.S. EQUIPAMENT ESCOLAR  

 Palau-solità i 
Plegamans  

 Modificació de pla general 
d'ordenació    21/09/1999  

 Modificació del Pla general d'ordenació de la 
comarca de Sabadell a la subzona 6c "Sud-Est 
de les Cases Noves"  

 Palau-solità i 
Plegamans  

 Modificació de pla general 
d'ordenació    24/02/1999  

 Mod. Pla general Comarca de Sabadell illa 
carrer Dalt, Enric Borràs, Arquitecte Falguera i 
ctra. de Mollet a Caldes  

 Palau-solità i 
Plegamans  

 Modificació de pla general 
d'ordenació    28/09/1998  

 Mod.PGO ref.dues illes industrials delimitades 
carrers Isaac Peral,Indústria,de la Cierva i can 
Cortès i altres.  



 

Memòria d'informació i ordenació del Pla d'Ordenació Urbanística del municipi de Palau-solità i Plegamans    7 

 Palau-solità i 
Plegamans  

 Modificació de pla general 
d'ordenació    05/03/2001  

 Modificació puntual del Pla general de la 
comarca urbanística de Sabadell al sector Pedra 
Llarga Est  

 Palau-
solità i Plegamans  

 Modificació de pla general 
d'ordenació    14/05/2003  

 Modificació puntual del Pla general d'ordenació 
urbanística de la comarca de Sabadell a l'illa 
delimitada pels carrers Camí Reial, Arquitecte 
Sert, Mestre Pere Pou i Secretari Gil  

 Palau-solità i 
Plegamans  

 Modificació de pla general 
d'ordenació    05/09/2002  

 Modificació puntual del Pla general del sector 
Bosc de can Padró  

 Palau-solità i 
Plegamans  

 Modificació de pla general 
d'ordenació    21/10/2004  

 transcripció del Pla general de la comarca de 
Sabadell al terme municipal de Palau-solità i 
Plegamans  

 Palau-solità i 
Plegamans  

 Modificació de pla general 
d'ordenació    13/05/2005  

 modificació puntual del Pla general de la 
comarca de Sabadell, relatiu a l'àmbit del Pla 
parcial Illa del Pla  

 Palau-solità i 
Plegamans  

 Modificació de pla general 
d'ordenació    06/03/2007  

 Modificació puntual del Pla general de la 
comarca urbanística de Sabadell relativa al 
sector de can Maiol Nord i al seu Programa 
d'actuació urbanística  

 Palau-solità i 
Plegamans  

 Modificació de pla general 
d'ordenació    10/08/2009  

 Modificació puntual del Pla general de la 
comarca de Sabadell, sector can Valls  

 Palau-solità i 
Plegamans  

 Modificació de pla general 
d'ordenació    17/06/2009  

 Modificació del Pla general d'ordenació en l'illa 
delimitada pels carrers de Colom, del Camí Reial, 
de Sant Genís i de la Verge de Montserrat   

 Palau-solità i 
Plegamans  

 Programa d'actuació 
urbanística   26/11/2007   P.A.U. RIERA DE CALDES, 2ª FASE  

 Palau-solità i 
Plegamans  

 Programa d'actuació 
urbanística   06/04/1987   P.A.U. AMPLIACIÓ P.P. RIERA DE CALDES  

 Palau-solità i 
Plegamans  

 Programa d'actuació 
urbanística   26/11/2007   P.A.U. SECTOR PLA DE L'ALZINA  

Palau-solità i 
Plegamans  

 Programa d'actuació 
urbanística   03/10/1988   P.A.U. RIERA DE CALDES, 3ª FASE  

 Palau-solità i 
Plegamans  

 Programa d'actuació 
urbanística   12/11/1993   Programa d'actuació urbanística Can Llonc  

 Palau-solità i 
Plegamans  

 Programa d'actuació 
urbanística   09/12/2003  

 programa d'actuació urbanística del sector de 
can Maiol Nord  

 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   06/04/1979   ADAPTACIÓ AL P.C.S. DEL P.P. LA SAGRERA  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   -  

 ADAPTACIÓ AL P.C.S. DEL P.P. PLEGAMANS-
SUD  

 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   28/04/1982   MODIF. P.P. CAN DURAN  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   28/04/1982   P.P. MAYOL  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   18/05/1982   P.P. ELS TURONS  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   09/09/1992   Pla parcial Montjuïc  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   03/11/1993   Pla parcial d'ordenació Camí de Can Clapes  
Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   03/11/1993   Pla parcial d'ordenació la Pineda-Sant Roc  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   24/03/1995   Pla parcial Can Cortes-Nord  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   23/05/1984   P.P. EL CASTELL  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   19/06/1985   MODIF. P.A.U. I P.P. MIXT RIERA DE CALDES  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   26/02/1986   P.P. TENDA NOVA EST  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   16/05/1994   Pla parcial d'ordenació Can Periquet  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   06/04/1987   P.P. RIERA DE CALDES, 2ª FASE  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   15/06/1987   MODIF. P.P. MIXT RIERA DE CALDES  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   06/11/1987   P.P. CAN CORTÉS SUD  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   17/02/1988   P.P. PLA DE L'ALZINA  
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Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   08/04/1988  

 AVANÇ P.P. CAN PUIGORIOL I P.P. 
SUBSECTOR A CAN PUIGORIOL  

 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   27/02/1991   P.P. MAS PLA  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   11/11/1988   MODIF. MEMÒRIA P.P. MAIOL  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   03/10/1988   P.P. RIERA DE CALDES, 3ª FASE  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   24/02/1989   P.P. POLÍGON INDUSTRIAL CAN BURGUÉS  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   02/05/1990   MODIF. P.P. LA SAGRERA  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   28/06/1991  

 Modificació del Pla parcial d'ordenació 
Plegamans Sud  

 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   01/02/1991  

 MODIF. PUNTUAL P.P. RIERA DE CALDES, 1ª 
FASE  

 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   14/06/1991   Modificació del Pla Parcial la Sagrera, 2ª fase  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   14/02/1992   Pla parcial d'ordenació de Can Parera  

Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   15/09/1993  

 Modificació puntual del Pla parcial d'ordenació 
Can Cortès-Sud  

 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   09/02/1994   Modificació del Pla parcial Mas Pla  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   25/06/1997   Pla parcial Serra de Can Riera  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   07/04/1998   Pla parcial de Can Llonch  

 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   10/05/2000  

 Pla parcial d'ordenació del subsector B del 
sector can Puigoriol  

 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   03/04/1998  

 Modificació del Pla parcial can Puigoriol, 
subsector A  

 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   25/10/1999  

 Modificació puntual del Pla parcial la Pineda-
Sant Roc  

 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   16/06/2000   Pla parcial Illa del Pla  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   13/09/2000  

 Modificació puntual del Pla parcial can Cortès 
Sud  

 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   25/10/1999   Modificació del Pla parcial els Turons  

Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   28/06/1999  

 Mod.puntual PPO Pineda-Sant Roc i delimitació 
UA àmbit vial servei Riera Caldes entre carrer 
Cigne i límit sud PPO  

 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   25/10/1999  

 Modificació puntual del PPO can Maiol i 
delimitació de la unitat d'actuació a l'àmbit de la 
finca av.Catalunya, 24  

 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   23/05/2000   Modificació del Pla parcial del Castell  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   18/02/2003   Pla parcial d'ordenació Pedra Llarga Est  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   22/08/2005   modificació puntual del Pla parcial Illa del Pla  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial d'ordenació   02/04/2013  

 Modificació del Pla parcial riera de Caldes 3a 
fase  

 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial urbanístic   05/11/2012   Pla parcial urbanístic can Maiol Nord  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla parcial urbanístic   17/01/2013   Pla parcial urbanístic can Valls  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla especial   16/12/1994   Pla especial de reforma interior carrer de Dalt  
 Palau-solità i 
Plegamans   Pla especial   11/06/2002   Pla especial de reforma interior Pedra llarga  
Palau-solità i 
Plegamans   Pla especial   23/01/1985  

 P.E.R.I. ALINEACIONS I RASANTS SERRA DE 
CAN RIERA  

 Palau-solità i 
Plegamans   Pla especial   03/04/1985  

 P.E. INFRAESTRUCTURA VIÀRIA NUCLIS LES 
CASES NOVES  

 Palau-solità i 
Plegamans   Pla especial   15/03/1995   Pla especial de reforma interior Can Cortés  

 Palau-solità i 
Plegamans   Pla especial   04/09/1996  

 Pla especial d'assignació d'usos de l'illa av. 
Diagonal, c. Floch i Torres i Passeig de la 
Carrerada  
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 Palau-solità i 
Plegamans   Pla especial   11/05/1999  

 Pla especial viari de concreció de l'enllaç des de 
la ctra de Caldes (B-143) a l'est de l'actuació ind. 
Riera de Caldes  

 Palau-solità i 
Plegamans   Pla especial   10/05/2000  

 Pla especial de reforma interior de l'illa 
delimitada pels carrers Comerç, Pep Ventura, 
Camí Reial i pg de la Carrerada  

 Palau-solità i 
Plegamans   Pla especial   12/04/2002  

 Pla especial de reforma interior dels carrers 
Dante i la Plana  

 Palau-solità i 
Plegamans  

 Pla especial protecció 
patrimoni i catàleg   12/04/2002  

 Pla especial de protecció del sector de la 
Parròquia de Santa Maria de Palau Solitar  

 Palau-solità i 
Plegamans   Pla especial urbanístic   22/06/2006  

 Pla especial urbanístic per a la modificació del 
traçat de la ronda de Llevant  

 Palau-solità i 
Plegamans   Pla especial urbanístic   15/05/2008  

 Pla especial d'assignació d'usos per a 
equipaments dins l'àmbit del Pla parcial can 
Cortès Nord  

Palau-solità i 
Plegamans   Pla especial urbanístic   24/11/2008  

 Pla especial urbanístic d'assignació d'usos per 
equipaments en l'àmbit de sòl urbà consolidat 
que comprèn la finca situada al passeig de la 
Carrerada, cantonada amb els carrers Folch i 
Torres i Secretari Gil, adjacent a la finca on es 
troba el centre escolar Josep M. Folch i Torres  

 Parets del Vallès   Pla especial urbanístic   21/02/2012  

 Pla especial urbanístic per la nova xarxa de 
distribució elèctrica en alta de les línies 
d'interconnexió de 25 kv entre la xarxa existent 
propietat d'Electra Caldense, SA i els nous 
sectors de futures ampliacions en el municipi de 
Parets del Vallès  

 Palau-solità i  
Plegamans   Pla de millora urbana   02/09/2005   pla de millora urbana de l'avinguda Navarra  

 

En aquest marc, l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va promoure la redacció 
d’una Revisió de POUM, adoptant-se un primer acord d’aprovació inicial del nou POUM 
per mitjà d’acord plenari municipal del 22 de juny del 2006. No obstant, aquest 
planejament no va tenir continuïtat atesa la manca del consens necessari.  

El present POUM és el resultat del procés iniciat amb una nova aprovació inicial en data 
30 d’abril de 2013, que recull, en qualsevol cas, les conclusions, propostes i 
suggeriments resultants de la intensa fase de participació ciutadana que es descriu en 
l’epígraf següent i que es mostra en el document de participació ciutadana. 
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C) POTENCIAL DE CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ SEGONS EL  PLANEJAMENT 
VIGENT  

Tal com s'ha explicat en l'anterior capítol, l’ordenació urbanística vigent a Palau-solità i 
Plegamans correspon al Pla General d’Ordenació Urbana de la Comarca de Sabadell. 

La dinàmica de creixement del municipi de Palau-solità i Plegamans ha comportat la 
tramitació d’un gran nombre d’instruments de planejament, de modificacions puntuals 
del Pla General d’Ordenació Urbana, de Plans parcials, de planejaments derivats, i 
altres instruments de gestió urbanística. 

En conseqüència, el municipi presenta una gran extensió i dispersió de les àrees 
urbanitzades, amb una ocupació desmesurada del sòl. 

Tots aquests planejaments no tenien una idea clara d'estructura del territori, i per tant 
amb una mala planificació, el poble va anar creixent sense una idea global de 
desenvolupament, donant lloc a unes urbanitzacions poc cohesionades, amb una trama 
urbana poc continua i disposant-se d'un gran nombre de buits urbans. Al llarg dels anys 
s'han anat creant diferents urbanitzacions, força precàries, que en molts casos no es 
varen acabar, tant per la seva gestió com per la urbanització. 

Això ha comportat una gran dispersió de les construccions, generant moltes 
discontinuïtats urbanes i un gran nombre de buits urbans. 

Per tant, el nou document del POUM ha de resoldre tot aquest desordre urbanístic, i per 
això ha realitza, seguint amb una de les peticions del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, un estudi del sòl vacant actualment 
disponible en el municipi, per tal de justificar i resoldre tots aquest buits amb el nou 
document, i calcular el nombre d'habitants assumible sense cap actuació, i valorar 
quantitativament la necessitat d'urbanitzar nou sòl. 

Evidentment, i tal com ja s'explica en altres apartats, quantitativament no hi ha una 
necessitat d'urbanitzar nou sòl però si hi ha una necessitat molt important de resoldre 
els problemes urbanístics actuals, com son fonamentalment: la consolidació i l'ocupació 
del sòl, l'aportació d'elements d'estructura, la regulació de les urbanitzacions, la 
compactació del municipi. La resolució de tots aquest problemes justifica sobradament 
la incorporació de nou sòl per a ser transformat, que com veurem posteriorment, només 
suposa una transformació de 26,90 ha, que representen un 1,80% del total del territori, i 
un increment de consum de sòl del 3,97%. 

El quadre següent, juntament amb el plànol corresponent de buits urbans, segons el 
planejament vigent, ens quantifica el sostre potencial no materialitzat fins ara, així com 
el  nombre d'habitatges globals distingint els habitatges unifamiliars (aïllats, aparellats i 
en filera) i els plurifamiliars. El sostre potencial no materialitzat fins ara segons el 
planejament vigent és de 294.252,27 m2st amb un total de 1.431 habitatges, dels quals 
1.130 habitatges son unifamiliars i 301 son plurifamilars. 

En funció d'una possible ocupació dels habitatges unifamilars de 2,70 habitants/ 
habitatges i de 2,50 habitants/habitatges pels plurifamiliars, obtenim un nombre total de 
persones de 3.803. Aquesta xifra ens donaria el nombre màxim d'habitants si 
s'ocupessin tots els buits urbans segons el planejament actual, que sumats al nombre 
d'habitants del municipi, ens donaria una dada aproximada de 18.155 habitants. 
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II. LA PARTICIPACIÓ PÚBLICA EN LES DECISIONS DEL PL ANEJAMENT 

 

1. Antecedents de participació, previs al present d ocument de POUM  

D’acord amb el que determina l’article 59.3a del Text refós de la Llei d’urbanisme 
aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per Llei 3/2012, de 22 de 
febrer (en endavant TRLU) i l’article 22 del Reglament de la Llei d’Urbanisme aprovat 
per Decret 305/2006, de 18 de juliol (en endavant RLU), l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans va aprovar el Programa de participació ciutadana per mitjà de resolució 
plenària de data 28 d’abril de 2005. 

Conforme resulta del mateix, els objectius del programa de participació ciutadana eren 
la divulgació i la comprensió dels continguts i els objectius dels treballs, així com una 
participació en la formulació i discussió de les propostes. 

Posteriorment, tal com es mostra i s’explica en l’específic document de participació 
ciutadana, en els diferents mandats s’han desenvolupat molt diverses jornades i 
sessions explicatives per transmetre i debatre entorn els objectius generals del POUM, 
l’estructura general i orgànica del territori, els sistemes generals i locals (xarxa viària, 
xarxa peatonal, xarxa de bicicletes, sistemes de zones verdes, sistemes 
d’equipaments,...) i els principals desenvolupaments (SUD).   Al llarg de tots aquests 
anys, la divulgació i la comprensió dels continguts del POUM han estat un objectiu 
compartit per part dels responsables municipals. 

Així doncs, el POUM s’ha exposat al públic de molt diverses maneres formals i 
informals, i s’ha establert un ampli marc participatiu on s’ha pogut donar veu als 
ciutadans i ciutadanes, i que ha permès assolir un alt grau de consens i implicació en el 
planejament; i fomentar i garantir els drets d’informació, iniciativa i participació 
ciutadana en tot el procés de planificació del municipi. 

El resultat de l’aplicació del Programa de Participació Ciutadana ha estat el següent: 

• S’han mantingut reunions amb ciutadans, afectats, associacions veïnals, civils i 
agrupacions empresarials. 

• S’han mantingut reunions amb representants de les urbanitzacions del municipi. 

• S’ha mantingut un contacte regular entre l’equip redactor, representants de 
l’equip de govern i dels grups polítics de l’oposició. 

• S’han realitzat exposicions a Fira Palau. 

• S’han realitzat en tres ocasions diverses jornades de participació i d’exposició 
del document. 

El resultat ha estat la consecució d’un document per a sotmetre una altra vegada a 
aprovació inicial, amb una garantia de la seva informació i divulgació, i amb una 
important dosi de concert i consens entre representants públics, associacions, 
agrupacions civils, esportives, socials i empresarials, així com amb la ciutadania 
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2. Informació pública del present POUM  

El present POUM va ser aprovat inicialment per segona vegada el 30 d’abril de 2013, i 
es va sotmetre a informació pública per un termini de dos (2) mesos,  el doble del 
període estipulat a l’article 85.4 del TRLU.   

En el tràmit d’informació pública es presentaren un total de 166 al.legacions, de les 
quals 4 van ser fora de termini (162/164/165/166), i per aquest motiu s’han considerat 
inadmissibles, tot i que han donat lloc a un específic tractament, incorporant-se també 
al document.  Per altrea banda, es van emetre un tota del de 25 informes oficials.  A 
partir d’aquestes aportacions, s’el.laborà una proposta modificada que va ser analitzada 
per l’Oficina de Tramitació Ambiental de la Generalitat de Catalunya i donà lloc a una 
primera resolució disconforme sobre la memòria ambiental, dictada el 30 de setembre 
de 2014.  Paral.lelament, la Comissió Territorial d’Urbanisme emeté l’Informe urbanístic 
i territorial en sessió de 25/09/2015 en el tràmit previst en l’article 86 bis i DT 18a. del 
TRLU, en la redacció donada per la Llei 3/2012. 

El present document és el resultat de tot el procés anterior, i incorpora totes les 
previsions que permeten donar compliment a les apreciacions dels òrgans competents 
de la Generalitat de Catalunya en el tràmit d’aprovació del planejament urbanístic. 
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III. LA JUSTIFICACIÓ I MOTIUS PER REALITZAR UNA NOV A APROVACIÓ 
INICIAL DEL DOCUMENT DEL POUM 

Si bé en data 22 de juny de 2006 l’Ajuntament va procedir a l’aprovació inicial de 
POUM, amb posterioritat van esdevenir circumstàncies que conduiren a l’apreciació 
que, més que continuar amb la tramitació amb l’aprovació provisional, el més correcte –
formalment i substantivament- era enfrontar una nova aprovació inicial. 

Per una banda, les al·legacions formulades en el seu dia van comportar una nova 
reflexió entorn la problemàtica i necessitats urbanístiques del municipi.  A més, 
l’Ajuntament havia evolucionat en la seva perspectiva, entre altres coses després de 
comprovar l’esclat del sistema urbanístic i immobiliari que es ve produint després de 
l’any 2007, que justifica aplicar majors criteris de contenció del creixement. 

Des d’un punt de vista estrictament tècnic, es produiren algunes novetats que també 
justificaren adequar el document del POUM a una realitat diferent de l’originàriament 
considerada.  En concret: 

a) Utilització d’una base topogràfica actualitzada 

En el seu dia la Transcripció del planejament s’havia realitzat sobre la base 
topogràfica del ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya) de l’any 2000, pel que fa al 
Sòl No Urbanitzable; i sobre la base cartogràfica de la Diputació de l’any 2001, pel 
que fa al Sol Urbà i el seu entorn. I per tant, això va comportar que el document 
del POUM aprovat inicialment l’any 2006 es realitzés sobre aquestes bases 
topogràfiques. 

Actualment, l’Ajuntament disposa d'altres bases topogràfiques molt més precises 
i, per tant, en el moment de reprendre els nous treballs en la configuració del 
POUM, es va  utilitzar la Base topogràfica de ICC del 2008, pel que fa al Sòl No 
Urbanitzable; i la base topogràfica  de la Diputació de l’any 2006, pel que fa al Sòl 
Urbà i el seu entorn immediat. 

El grau de precisió i les possibles diferències que hi havia entre les bases a escala 
1:5.000 de ICC en el Sol No Urbanitzable no eren molt grans i, per tant, no 
representaven gaire problemes, encara que semblava lògic d'utilitzar la nova base 
per realitzar el document definitiu. 

No obstant, el grau de precisió de la cartografia de la Diputació entre les bases de 
l’any 2001 i de l’any 2006, en el Sol Urbà i Urbanitzable, eren molt diferents, a 
banda que en aquells anys hi van haver  moltes noves llicències i moltes noves 
construccions, i per tant, totes les preexistències eren molt diferents. 

Per tant, es va optar per treballar sobre aquestes noves bases, la del ICC 2008 i la 
de la Diputació del 2006, i això ha comportat redibuixar una altra vegada tots els 
plànols del document del POUM i, per tant, encara que en alguns aspectes el 
document es pot assemblar força a l’anterior, aquest és totalment diferent. 

b) Reducció d’afectacions innecessàries de les parcel·les 

El document del POUM que es va aprovar inicialment el 2006 presentava 
diferències importants d’alineacions de les zones i dels sistemes segons la base 
topogràfica utilitzada. 
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Quan es treballava a una escala gran hi havia desajustos importants en les 
alineacions dels carrers, i això representava problemes d’afectacions de parcel·les 
que ja estaven totalment consolidades, i posteriorment  la propietat hagués hagut 
de cedir una part de la seva finca o l’Ajuntament  expropiar-la. 

Aquesta problemàtica es feia molt més gran quan es superposava la nova base 
cartogràfica, tal com s’ha explicat anteriorment. 

Per tant, la solució de redibuixar un altra vegada el document del POUM i ajustar-
se a la realitat física, ha reduït moltes afectacions de finques, evitant cessions i 
expropiacions innecessàries, que comporten sempre un perjudici pel propietari i, 
en el cas d’expropiacions, també per a l’Ajuntament, amb el cost  moltes vegades 
insostenible que això representa. 

c) Sistematització segons les directrius de la Generalitat del document del POUM 

En els últims anys la Generalitat de Catalunya (DGU) ha volgut sistematitzar la 
redacció de tots els planejaments de Catalunya. En l’actualitat tots els POUM’s en 
redacció a Catalunya s’han de presentar d’una determinada manera i segons un 
manual facilitat per la DGU. 

Per tant, aquesta sistematització ha representat la modificació de totes les claus 
urbanístiques de les  zones i sistemes originàriament previstos, tant en els plànols 
com en la memòria i normativa. 

Anteriorment, cada municipi tenia la seva nomenclatura, pel que fa a les 
qualificacions dels sistemes i les zones, i els seus criteris de dibuix pel que fa a la 
representació dels diferents plànols (gruixos i estils de línia, colors de les zones i 
sistemes, ...); per tant, era molt difícil que la DGU tingués un control exhaustiu de 
tots els planejaments. 

d) Actualització del document en base a la legislació vigent 

Des que es va aprovar inicialment el document anterior del POUM s’ha modificat 
considerablement la legislació vigent i, per tant, el nou document del POUM s’ha 
modificat fent referència a aquesta legislació. 

Aquest fet ha comportat la modificació total del document (memòria i normativa 
urbanística), i ha suposat una nova definició dels diferents Sectors de planejament 
i dels Polígons d’actuació urbanística que aquest POUM determina (la modificació 
de tots els paràmetres i percentatges de cessions i aprofitaments, la concreció 
d’habitatge amb règim de protecció,...). 

e) Incorporació i utilització del plànol de pendents de la Generalitat 

El POUM, segons la legislació vigent, ha d’incorporar el plànol de pendents del 
municipi facilitat per GENCAT, i determinar la viabilitat dels nous 
desenvolupaments en funció d’aquest o d’un nou plànol que justifiqui el pendent 
del terreny. 

Els terrenys que presenten un pendent més gran del 20% s’hauran de preservar 
de la urbanització i, per tant, tots els sectors i els nous desenvolupaments 
urbanístics del POUM hauran de tenir en compte aquest criteri. 
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f) Incorporació i utilització dels diferents estudis d’inundabilitat 

La Llei d’Urbanisme actual explicita la prohibició d’urbanitzar i edificar en les 
zones inundables i, per tant, resulta necessari i imprescindible per l’elaboració del 
POUM els estudis d’inundabilitat del municipi.  

El document que es va aprovar inicialment el 2006 feia referència, en les fitxes 
d’alguns dels sectors, a la necessitat de realitzar aquests estudis d’inundabilitat, 
però en cap moment es varen incorporar al document i, per tant, la viabilitat 
d’alguns sectors anava supeditada a aquests estudis posteriors, donant unes 
expectatives d’aprofitament que possiblement no es podrien haver materialitzat 
mai, amb la problemàtica que podria haver comportat això. 

Per tant, es varen sol·licitar, l’any 2008, aquests estudis a GENCAT (Generalitat 
de Catalunya) i l’ACA (Agencia Catalana de l’Aigua), que són les administracions 
que realitzen aquests treballs. 

Aquests estudis d’inundabilitat que realitza GENCAT i l’ACA són similars però 
complementaris, ja que treballen a escales diferents. 

L’Estudi d’Inundabilitat al municipi de Palau-solità i Plegamans de GENCAT és 
una eina de treball imprescindible per determinar la viabilitat de tots els diferents 
àmbits nous de creixement, encara que aquest es realitza en base als plànols 
topogràfics a escala 1:5.000 de ICC i, per tant, es realitza a una escala poc 
precisa, a diferència dels estudis de l’ACA, que són estudis realitzats en una base 
topogràfica molt més acurada de tota la Conca del Besos, que és la conca que 
ens afecta al municipi. 

El planejament ha de deixar clar si es poden o no realitzar nous 
desenvolupaments urbanístics en funció de la inundabilitat i, per tant, s’han de 
tenir els estudis al respecte que determinin la viabilitat de les diferents operacions. 

g) Incorporació de les prescripcions sobre els riscos de la falla 

Al llarg del municipi de Palau-solità i Plegamans travessa una falla en sentit est-
oest. Això ha comportat problemes a molts propietaris que han vist afectats els 
seus habitatges, naus industrials del polígon etc,. de manera en alguns casos 
irrecuperable. 

En el document que es va aprovar inicialment el 2006,el traçat de la falla quedava 
inclòs en els plànols, però no es tenia en compte el problema que podia 
representar i les mesures necessàries a fer en la memòria i en la normativa, en 
base a uns estudis exhaustius sobre la matèria. 

A mitjans de l’any 2008 es varen demanar aquests estudis a GENCAT. 

El març del 2009 es va lliurar un Dictamen Preliminar per part de Institut Geològic 
de Catalunya de riscos geològics a Palau-solità i Plegamans, però que en cap 
moment feia referència a la falla, al·legant posteriorment que era un informe 
geològic tipus i que només tractava de determinats aspectes geològics. 

El 27 de juliol es va lliurar, per part de Institut Geològic de Catalunya, una Nota 
Tècnica sobre la fractura del terreny existent a Palau en el polígon industrial de 



 

Memòria d'informació i ordenació del Pla d'Ordenació Urbanística del municipi de Palau-solità i Plegamans    17 

Can Boada Vell.  Aquest document recomanava crear una franja de protecció en 
compliment del que exposa el TRLU en l’article 9.2: “Esta prohibit d’urbanitzar i 
edificar en zones inundables i en altres zones de risc per a la seguretat i el 
benestar de les persones, salvant les obres vinculades a la protecció i la 
prevenció del risc”, i la realització d’un estudi geològic mes important. 

Per altra banda, el 28-12-2006 es va aprovar provisionalment el Pla Parcial de 
Can Maiol Nord i, pendent l’expedient d’un Text Refós per la seva aprovació 
definitiva per part de la DGU, es va fer enrere per tal de tornar-lo aprovar 
provisionalment i millorar entre d’altres coses la seva ordenació i demanar a la 
propietat que realitzés un estudi geològic complert de la falla que passa tangent a 
aquest sector en la zona d’influència. 

Posteriorment i vistos els antecedents, es va creure oportú realitzar un estudi més 
exhaustiu de la falla i treure determinades conclusions, per tal de poder realitzar 
una normativa urbanística al respecte i reduir qualsevol risc innecessari per a la 
ciutadania i la seguretat i estabilitat de les edificacions, que es troben en l’àrea 
d’influència d’aquesta fractura del terreny. 

Per tant, l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans va sol·licitar la realització d’un 
estudi per caracteritzar geolèctricament el subsòl en diferents punts del T.M de 
Palau-solità i Plegamans (Vallés Occidental). Aquest estudi es lliurà a l’Ajuntament 
en data de l’abril del 2012. 

L’objectiu de l’informe, tal com s’explica en aquest, és obtenir seccions de 
distribució de resistivitats elèctriques del subsòl sota la vertical dels perfils 
realitzats, determinar en quin estat es troba el pla de fractura en els primers 
metres i caracteritzar en profunditat allà on s’observa a ull nu la discontinuïtat i 
determinar-la (seguint el perfil patró) en punts on no s’observa a simple vista. 

En aquest informe es descriuen els treballs de reconeixement del terreny realitzats 
mitjançant la metodologia de la tomografia elèctrica, es presenten els resultats 
obtinguts de les investigacions i finalment es presenten uns resultats i es realitzen 
unes conclusions. 

Tots aquests estudis que s’acompanyen en el document del POUM, ens 
determinen una normativa urbanística amb unes franges de protecció i de 
preservació de les edificacions.  

No obstant, la Generalitat de Catalunya i concretament l’Institut Geològic de 
Catalunya haurà de realitzar, tal com ja s’ha demanat en reiterades ocasions,  un 
dictamen dels riscos geològics de la falla en concret, que pot acabar de justificar i 
determinar aquestes franges de protecció i preservació plantejades. 

h) Noves solucions per tal d’evitar expropiacions innecessàries 

El planejament vigent planteja l’adquisició d’una gran part dels sistemes (vials, 
zones verdes i equipaments) per expropiació. Alguns ja els ha adquirit 
l’Ajuntament, però una gran part d’aquests encara son de propietat privada; per 
tant, més tard o més d’hora haurà d’assolir l’Ajuntament, i en definitiva la 
ciutadania, la seva adquisició. 

El document anterior del POUM, que es va aprovar inicialment, contemplava 
l’adquisició d’alguns d’aquests sistemes per cessió incorporant-los a polígons 
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d’actuació urbanística en sòl urbà o a sectors de planejament en sòl urbanitzable; 
no obstant, encara molts d’aquests quedaven per executar pel sistema 
d’expropiació, cosa que podia ser un gran problema per l’Ajuntament, ja que els 
propietaris d’aquests sols podrien demanar l’expropiació de les seves finques, 
cosa que això resultaria impossible d’assolir per part de l’Ajuntament. 

Aquest document pretén reduir pràcticament en la seva totalitat l’adquisició de 
sistemes per expropiació, realitzant determinats Sectors o Polígons d’actuació 
urbanística que puguin facilitar l’adquisició d’aquest sols com a cessions 
urbanitzades i gratuïtes, en funció de nous aprofitaments urbanístics. 

i) Noves solucions de gestió urbanística pel desenvolupament dels diferents barris  

Al llarg dels anys, s’han realitzat alguns Projectes de reparcel·lació  que han 
comportat importants problemes de gestió urbanística, entre aquests podem citar 
el Projecte de reparcel·lació de Montjuïc, o dels Turons i del Castell. 

Ens trobem amb documents tècnics realitzats en bases topogràfiques poc 
precises, realitzats sobre una realitat molt complexa –sovint contradictòria amb les 
previsions del planejament-, on les reparcel·lacions s’han fet molt difícils en la 
mesura que es produïen sobre sòls on s’havia invertit el procés legal d’execució 
urbanística.  Així, enlloc de cedir i urbanitzar de forma prèvia o simultània a 
l’edificació, s’havia permès aquesta amb desatenció a les necessitats de cessió i 
urbanització.  Això ha donat lloc a l’existència d’un gran nombre de preexistències 
que condicionen l’acció urbanística, moltes d’elles incardinables en els supòsits 
que precisament ha volgut abordar el legislador en els últims anys. En concret, cal 
fer referència a la Llei 3/2009, de regularització de les urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics, que pretén definit la casuística diversa existent i les solucions 
excepcionals que es poden plantejar en els diversos supòsits. 

El document del POUM no pot obviar aquesta realitat i, per tant, endreçar i donar 
resposta a tots aquests problemes del procés reparcel.latori.  Amb aquesta 
finalitat, s’han delimitat un seguit de nous Polígons d’actuació urbanística que 
puguin donar un aprofitament addicional i compensar les mancances del diferents 
polígons, i a la vegada disminuir enormement els costos d’urbanització dels 
propietaris. Com exemples podem citar el nou PAU i el nou PMU que es realitza al 
barri de Montjuïc, la nova delimitació del mateix PAU de Montjuïc; la nova 
delimitació d’un PAU en el Castell degut a la anul·lació de la reparcel·lació; o la 
delimitació de tres nous PAU´s al barri dels Turons. 

j) Determinació de solucions d’acord amb els Projectes d’urbanització i Projectes de 
reparcel·lació aprovats o en tràmit 

En alguns casos les solucions urbanístiques que aportava el document anterior 
del POUM eren contradictòries amb els Projectes de reparcel·lació i urbanització 
aprovats o en tramitació. 

El nou document del POUM recerca la compatibilitat i concordança amb els 
diferents document de reparcel·lació i urbanització aprovats o en tràmit. 
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k) Ordenació detallada dels nous desenvolupaments urbanístics 

En el document del POUM anterior no es materialitzava cap ordenació detallada 
dels diferents sectors i polígons d’actuació i, per tant, les dades aportades eren 
fonamentalment numèriques. 

Els diferents PAU’s i Sectors de planejament només es determinaven en les fitxes 
corresponents, on s’indicava el percentatge de zones i cessions, la tipologia de 
l’edificació, les condicions d’aprofitament, les diferents obligacions derivades del 
procés de desenvolupament, i la concreció del sistema de gestió urbanística.   

En definitiva, les dades relatives a tots aquests desenvolupaments urbanístics 
eren fonamentalment numèriques. 

En l’actual document del POUM s’ha volgut fer l’esforç de realitzar l’ordenació de 
tots els sectors i una bona part dels PAU’s, és a dir, l’ordenació detallada de tots 
els creixements urbanístics singulars. 

En primer lloc s’ha realitzat l’estudi dels sectors amb un detall d’Avanç de Pla 
parcial, així com dels Plans de millora urbana, encara que en posterioritat 
necessitaran realitzar un planejament derivat per poder determinar amb tota 
seguretat els percentatges de cessió i l’aprofitament corresponent, però 
fonamentalment per tenir una planificació acurada del municipi. 

És fonamental tenir planificat el municipi per tal de saber cap on es dirigeix el 
desenvolupament urbanístic i què volem d’aquest. Avui en dia, amb el 
planejament que tenim i l’experiència materialitzada que hem acumulat, podem dir 
que tenim un municipi sense una idea de conjunt i sense cap ordre establert. 

l) Redacció de documents en el procés de tramitació del Pla Territorial, que afectà el 
nostre document del POUM 

És evident que el document del Pla Territorial va fer també alentir 
considerablement la redacció del POUM, ja que aquest document de caràcter 
supramunicipal determina a grans trets les característiques generals del territori i, 
per tant, el POUM no podia entrar en eventuals contradiccions amb les seves 
determinacions, en tot allò referit a l’àmbit urbanístic. 

Així, era molt important poder aconseguir, a través del procés de redacció del Pla 
Territorial,  amb els suggeriments i al·legacions que es varen realitzar,  un 
document que fos respectuós amb el nostre municipi. 
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IV. ELS CRITERIS i OBJECTIUS DEL POUM 

 

1. Criteris principals  

La llei del Sòl Estatal, La Llei d’urbanisme de Catalunya, les diferents normatives 
sectorials i el Pla Territorial, tendeixen a donar molta importància als conceptes de: 

• Protecció (territori, paisatge, elements arquitectònics, naturals, arqueològics) 

• Sostenibilitat (mediambientalment respectuós, econòmicament viable, 
manteniment possible,...) 

Tots els nous planejaments han de ser respectuosos amb el medi ambient i això 
comporta una sèrie de mesures a seguir d’obligat compliment de normatives sectorials, 
que s’han d’incorporar en la normativa del document; i per altra banda, han de ser 
econòmicament viables en la seva configuració, i també en el seu manteniment i la 
seva reposició al llarg el temps. 

I afegir que, tal com tenim actualment el municipi, seria molt interessant que els nous 
desenvolupaments suplissin algunes de les necessitats i dèficits actuals. 

En funció d’aquest dos conceptes sorgeixen una sèrie de criteris a seguir pel POUM, 
que es poden agrupar per temes, que són fonamentalment: 

- Criteris de conservació / protecció / preservació 

• Conservar del territori rural. 

• Preservar els espais naturals d’interès ecològic i paisatgístic. 

• Protegir els conjunts i elements arquitectònics, arqueològics i naturals. 

- Criteris de reducció del creixement en extensió / compactació / moderació consum 
de sòl 

• Reduir el creixement desmesurat en extensió, moderant el consum de sòl. 

• Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes actuals, per reduir les necessitats 
d’extensió. 

• Determinar nous creixements més compactes, continus i amb major densitat. 

- Criteris de consolidació de la trama urbana i relligament de la vialitat i les xarxes 

• Consolidar i relligar la trama urbana actual, tot donant continuïtat als diferents 
vials existents. 

• Suplir amb els nous creixements els dèficits actuals de sistemes (vialitat, 
equipaments, zones verdes) 

- Criteris de potenciació dels centres històrics i el centre urbà 

• Crear centralitats, punts emblemàtics, punts estratègics, nòduls, punts de 
referència de la ciutat. 
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• Reforçar, amb els nous creixements urbans, els centres històrics i el centre urbà 
tradicional.  

Tots aquests criteris i els diferents objectius que es pretenen assolir amb el document 
del POUM al llarg del temps, no han de comportar en cap moment, un canvi d’estil de 
vida dels ciutadans de Palau, i tampoc és necessari renunciar a les característiques 
actuals del municipi, sinó que comporta ajustar el model de ciutat als paràmetres de 
qualitat de vida de la societat del moment.   

S’hauran d’introduir elements de compactació del nucli urbà, augmentar la densitat i  
ocupar tots aquells buits urbans que hi ha en l’actualitat, per fer molt més sostenible el 
municipi. 

El POUM també ha de fer possible que els nous desenvolupaments dotin al municipi 
d’una estructura de sistemes capaç de relligar les àrees residencials existents i les de 
nova implantació, però sense perdre en cap moment la identitat com a ciutat residencial 
i els valors tradicionals que presenta aquest territori. 

Al llarg dels anys aquest municipi ha anat creixent en extensió de manera desmesurada 
i desordenada. Aquesta forma de creixement va sorgir en el seu inici per una mala 
planificació i a partir de la topografia del territori, però és el resultat de la pròpia història 
del municipi i, per altra banda, genera una certa barreja interessant entre les àrees 
residencials i el sòl rural.  Palau és avui un municipi en que moltes vegades no se sap si 
estàs al mig de la ciutat o en un entorn agrícola, i aquest contacte del món urbà amb el 
món rural és compatible amb una gran qualitat de vida, característica singular del 
municipi que s’ha de conservar. 

 

2. Objectius generals  

Els objectius generals son: 

• La protecció del patrimoni cultural  

• Integració dels desenvolupaments urbanístics amb el paisatge rural 

• Continuïtat del sòl rural amb el sòl urbà 

La protecció del patrimoni cultural 

El document del POUM incorpora un Catàleg, l’objectiu principal del qual és la 
preservació i protecció de tots els elements amb un cert interès històric, escultòric, 
arqueològic i arquitectònic del municipi i d’aquesta manera incloure’ls en el Patrimoni 
Cultural Català.  

Per altra banda, el document preveu la recuperació dels centres històrics del municipi 
(Barri de Dalt, La Sagrera, Barri de Baix, la Comanda Templera), així com l’entorn urbà 
d’aquests conjunts i dels diferents elements; i, per tant, les noves ordenacions proposen 
millorar l’entorn dels elements de patrimoni de major importància (Exemple: El Castell, 
La Sagrera, la Comanda Templera, ...) 
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Integració dels desenvolupaments urbanístics amb el paisatge rural 

El document integra els nous desenvolupaments urbanístics amb el món rural, 
mitjançant la disposició d’equipaments i zones verdes en la frontera amb el Sòl No 
Urbanitzable, respectant els entorns de cada lloc (bosc, ribera, camps de conreu,...), 
fent així possible la penetració del paisatge rural en el Sòl Urbà i la seva integració.  

El document del POUM dona major protagonisme al paisatge i al medi rural, augmenta 
la relació dels espais agroforestals i de protecció ecològica i paisatgística amb les àrees 
urbanes,  augmenta amb els diferents sistemes d’equipaments i espais verds situats en 
la frontera del sòl urbà amb el no urbanitzable, aquestes unitats paisatgístiques o els 
diferents corredors, tractant-los de manera respectuosa amb el medi, i fins i tot donant 
un tractament d’aquests espais similar al del seu entorn rural (tractament com bosc, 
bosc de ribera, camps de conreu,...).  

Tots els sistemes (equipaments i zones verdes) que es disposen en el límit del sòl urbà 
ajuden a augmentar aquestes unitats paisatgístiques, amb un tractament similar a 
aquests espais; per tant, el resultat de tot això, és la integració i la relació estreta entre 
el món rural i l’urbà. 

Continuïtat del sòl rural amb el sòl urbà 

El document del POUM reforça la continuïtat del sòl rural amb les àrees urbanes 
públiques.  Així, determina una xarxa que estructura el territori, formada per les vies de 
circulació viària, peatonal, carrils bici, espais lliures, zones verdes, equipaments,.... Tots 
aquests espais urbans han d’estar enllaçats amb una certa continuïtat, per tal de 
millorar el seu accés i la seva utilització, i evitar que es transformin en molts casos en 
espais residuals sense cap interès. 

La continuïtat del sòl rural amb els diferents espais públics urbans resulta necessària, ja 
que el resultat és una xarxa de majors dimensions i amb moltes més possibilitats, cosa 
que afavoreix la relació i la major utilització d’aquesta. 

 

3. Objectius en el sòl no urbanitzable (consolidaci ó del món rural)  

Els objectius en sòl no urbanitzable son: 

• Preservació del territori rural 

• Protecció dels entorns d’interès ecològic i paisatgístic 

Preservació del territori rural  

El sòl no urbanitzable comprèn aquelles àrees del territori municipal caracteritzades 
principalment pel seu interès agrari, forestal, ecològic o paisatgístic, i aquelles altres 
que s’han considerat inadequades per al desenvolupament urbà, o que en l’actualitat 
estan protegides.  

El POUM determina una superfície de sòl no urbanitzable de 794,50 Ha, que 
representen el 53,02% del terme municipal, es a dir, més de la meitat del territori de 
Palau-solità i Plegamans es troba inclòs en el sòl no urbanitzable i preservat dels 
processos d’urbanització. 
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En el sòl no urbanitzable es distingeixen una sèrie de qualificacions urbanístiques en 
base a les característiques i al tipus del territori: 

 Sistemes  

 X. Sistema viari  664.189,00 m2sòl 4,43 % 

 H. Sistema hidrològic 696.500,77 m2sòl 4,65 % 

 E. Sistema d’equipaments 29.230,00 m2sòl 0,20 % 

 T. Serveis tècnics i ambientals  34.214,00 m2sòl 0,23 % 

 Sp/Sd  Sistema d'espais lliures inclòs en PEIN i PDU 

  de Gallecs 272.895,00 m2sòl 1,82 % 

 Zones  

 Zones lligades a activitats econòmiques agrícola-forestals 

 Zona 21.a Agroforestal d'especial valor d'espais 

  connectors (PTMB) 879.635,00 m2sòl 5,87 % 

 Zona 21.b Agroforestal d'especial valor de connectivitat amb 

   el PDU de Gallecs (PTMB) 1.991.928,00 m2sòl 13,29 % 

 Zona 21.c Agroforestal d'especial valor (PTMB) 623.196,00 m2sòl 4,16 % 

 Zona 21.d Agroforestal d'especial valor 2.106.704,00 m²sòl   14,06   % 

 Total zona 21  5.601.463,00 m2sòl 37,38 %  

Una bona part del territori del municipi presenta unes característiques agrícola-forestals, 
configurant el paisatge tradicional vallesà, caracteritzat pel mosaic de camps de conreu 
i àrees boscoses, amb una superfície de 560,15 ha que representa un 37,38 % del total 
del territori, i aproximadament un 70,50 % del sòl no urbanitzable. 

Dins d’aquesta clau urbanística (21) es determinen quatre subzones (21a /21b / 21c 
/21d). La diferència només es troba en el seu origen, ja que les primeres provenen de la 
zona agroforestal d’especial valor determinada pel PTMB i l’última és la determinada en 
el propi pla. Amb això es pretén unificar criteris en la normativa urbanística, ja que es 
considera que són espais d’iguals característiques i que s’han de tractar de forma 
continua. 

Trobem dos referències clares: a llevant, l’àmbit de Gallecs; i a ponent, el Parc agrícola 
del Vallès i l’espai agroforestal de Llevant (entre el riu Ripoll i la riera de Caldes).  

El principal objectiu per aquesta zona és la conservació de les característiques del 
territori i de l’activitat agrícola vinculada a aquest. La protecció es troba vinculada a les 
activitats econòmiques de caràcter rural que es troben implantades o que es poden 
implantar, per tant, la seva protecció ha d’anar lligada a l’alternança dels usos 
compatibles que es puguin donar segons la normativa urbanística catalana, i 
condicionats amb el respecte del medi.  
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El grau de protecció que tenen els diferents elements ha de tenir un cert equilibri entre 
l’aprofitament entre els usos i en definitiva l’activitat que es produeix, ja que és 
necessari que la protecció no representi una càrrega inassolible per la propietat. 

Les masies i les cases rurals tindran els usos i podran realitzar les activitats 
determinades per la legislació catalana i, per tant, el POUM no posarà més especials 
limitacions, sempre i quan es respectin els entorns ecològics i paisatgístics i el territori 
rural. 

Son compatibles amb caràcter general els usos propis de l’activitat agrícola i forestal. 

Les activitats admissibles amb caràcter general, en aquesta zona clau 21, són les de 
conservació de la natura,  les agrícoles, les forestals i les ramaderes, així com també 
les de lleure lligat a la natura, les activitats recreatives temporals que no suposin 
transformació de l’entorn natural, com les exhibicions d’animals, de plantes o conreus 
agrícoles, les àrees recreatives o esportives a l’aire lliure sense requeriments 
urbanitzadors ni d’edificació, les activitats turístiques rurals a partir exclusivament de la 
restauració de construccions existents i d’acord amb la tipologia de turisme rural i 
agroturisme,...i també els habitatges vinculats a una explotació agrícola existents i 
compatibles amb les condicions generals d’edificació. 

Amb caràcter general seran incompatibles tots aquells usos i activitats que impliquin 
una transformació en la destinació o la natura d'aquest sòl no urbanitzable, lesionin o 
impedeixin la consecució dels valors i finalitats esmentades i específiques per aquesta 
zona, i tots aquells usos i activitats que tenen caràcter d’urbà. 

En la normativa es concretaran els usos i les activitats condicionades i compatibles de 
cada una de les zones agroforestals d'especial valor 21a, 21b, 21c i 21d. 

 Zones lligada a la protecció de masses boscoses 

 Zona 22. Forestal d'especial protecció 301.867,00 m2sòl 2,01 % 

La delimitació d’aquest tipus de sòl es limita als boscos autòctons situats a ponent de 
Can Riera fins el límit del terme municipal.  

Els objectius primordials d’aquesta categoria de sòl són els de garantir la protecció i 
conservació de les àrees forestals i dels recursos naturals associats, així com la 
preservació de la seva estructura física, i els valors paisatgístics associats. S’admet 
l’explotació forestal selectiva i controlada, sempre que no suposi la desforestació o 
augmenti el perill d’erosió del sòl. 

Son compatibles amb caràcter general els usos i activitats relacionades amb l’espai 
forestal. Es consideren activitats admissibles en zona forestal aquelles específicament 
vinculades a l’explotació i manteniment dels boscos, les de lleure lligat a la natura 
sempre que siguin compatibles amb el manteniment i no precisin d’instal·lacions 
especials i aquelles altres compatibles amb les mateixes i amb els objectius de 
protecció enunciats, sempre que es garanteixi que poden ser tolerades pel medi natural 
sense un deteriorament apreciable dels seus valors. 

En la normativa es concretaran els usos i les activitats condicionades i compatibles 
d'aquesta zona forestal d'especial protecció. 
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Amb caràcter general seran incompatibles tots aquells usos i activitats que impliquin 
una transformació en la destinació o la natura d'aquesta zona forestal d'especial valor 
del sòl no urbanitzable, lesionin o impedeixin la consecució dels valors i finalitats 
esmentades i específiques per aquesta zona, redueixin la permeabilitat ecològica i la 
funció de connector, i tots aquells usos i activitats que tenen caràcter d’urbà. 

Zones lligades a espais d’interès ecològic i paisatgístic 

Zona 24.a Agrícola de valor reconegut d'interès ecològic i paisatgístic 107.726,00 m2sòl 0,72 % 

Zona 24.b Agrícola de preservació d'interès ecològic i paisatgístic 140.726,00 m2sòl 0,94 % 

Zona 24.c Ribera d'interès ecològic i paisatgístic 87.398,00 m2sòl 0,58 % 

 Total zona 24 335.850,00 m2sòl 2,24 %  

S’inclouen dins d’aquesta zona un conjunt d’espais amb un component ecològic i 
paisatgístic important, i per tant aquesta és la seva gran característica. Coincideixen 
amb àrees molt properes a les rieres, i en conseqüència sovint queden afectades 
hidrològicament. 

El principal objectiu en aquesta zona és la preservació dels escassos sòls d’alt valor 
ecològic i paisatgístic. 

L’agrícola de valor reconegut són espais amb unes condicions agrícoles importants, i 
que juntament amb les zones de ribera formen uns espais d’un gran interès ecològic i 
paisatgístic i, per tant, donen una imatge característica en l’entorn molt relacionada amb 
els nuclis urbans, amb la funció de corredor biològic entre la riera de Sentmenat i la 
Riera de Caldes. 

L’agrícola de preservació són també espais amb certes condicions agrícoles, però que 
per la seva situació al marge de la riera de Caldes, presenten una imatge agrícola 
singular molt assumida pels palauencs. Aquests espais agrícoles donen continuïtat als 
espais anteriors de més valor agrícola realitzant un continu lligat a la riera de caldes i al 
futur parc urbà, per la qual cosa el component paisatgístic i ecològic és de gran 
importància, ja que aporten al centre urbà de Palau una imatge agrícola característica 
del territori del Vallès. 

Els espais de ribera d’interès ecològic i paisatgístic son aquelles àrees riberenques que 
no han estat delimitades com a àrees que formen el sistema hídric, però que 
comparteixen el paisatge i la vegetació tradicional de les riberes vallesanes. Aquestes 
zones es disposen just al costat de les rieres i del sistema hídric. 

L’objectiu de la delimitació d’aquesta zona és la protecció del sistema hidrològic, de la 
vegetació de ribera, i de l’ecosistema i paisatge característics d’aquestes. 

Protecció dels entorns d’interès ecològic i paisatgístic 

Les diferents rieres constitueixen uns hàbitats i ecosistemes que s’han de protegir, 
constituint també unes unitats paisatgístiques i corredors biològics que travessen 
moltes vegades el sòl urbà, garantint una peculiaritat en aquest món urbà moltes 
vegades tan poc sensibilitzat amb el medi natural. 
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El POUM protegeix totes les conques fluvials del municipi, tots aquells espais que tenen 
un interès ecològic i paisatgístic, i tots aquells que proporcionen al municipi una certa 
imatge singular. 

 

4. Objectius en sòl urbà i urbanitzable  

Els objectius del POUM en sòl urbà i urbanitzable son: 

• Limitació de l’ocupació del sòl 

• Consolidació i cohesió del sòl 

• Aportació d’elements d’estructura 

• Regularització d’urbanitzacions 

• Recuperació dels cascs històrics com a centralitats 

• Creació del Parc de la Riera de Caldes juntament amb el Parc Central 

• Transformació de l’Av. de Catalunya en una via urbana 

• Configuració d’una centralitat en el municipi 

Limitació de l’ocupació del sòl 

Un dels grans objectius del POUM és limitar l’ocupació del sòl, reduint els creixements 
desmesurats en extensió, fent més sostenible el futur desenvolupament del municipi. 

Els desenvolupaments que proposa el document del POUM no suposen un creixement, 
un consum de sòl i una ocupació del territori desmesurada, sinó al contrari són 
operacions de contenció i només d’ocupació dels diferents espais buits entre barris ja 
consolidats, que en molts casos el planejament previ ja els considerava urbans. 

El POUM només pretén d’ocupar aquests buits (actualment no edificats ni urbanitzats) 
per acabar de consolidar la trama urbana i, per tant, els nous creixements, tant de tipus 
industrial com residencial, només es justifiquen per raons globals d’utilitat general pel 
municipi. 

La superfície de nova ocupació i de transformació de sòl (de no urbanitzable a 
urbanitzable i urbà) és d’unes 32,91 ha., que suposen aproximadament el 2,20% del 
total del territori municipal. 

En el següent quadre s’incorpora la informació bàsica a tenir en compte respecte a 
aquestes dades de nova transformació: 
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Tot i així, hi ha una bona part de sòl urbanitzable i urbanitzable no programat que es 
transforma a sòl no urbanitzable. El total de sòl que es desclassifica, i per tant passa a 
ser sòl no urbanitzable és d'aproximadament 6,00 ha que representen 0,40% del total 
del terme municipal. 

En conseqüència, la superfície total de nova ocupació i de transformació de sòl, tenint 
en compte aquesta dada de desclassificació de sòl serà encara més baixa, unes 26,90 
ha, que representen el 1,80% del total del territori, i que suposen un increment de 
l’ocupació de sòl (consum de sòl) respecta a l’actualitat del 3,97%, xifra que resulta molt 
baixa. 

 
Consolidació i cohesió del sòl 

El POUM busca un model de poble de consolidació i cohesió, a través de relligar la 
trama urbana i de donar continuïtat als diferents barris; així com de reforçar el centre, 
reforçar les relacions d’espais lliures i equipaments, preveure activitats no residencials a 
les àrees centrals (usos terciaris, usos comercials,...), i d’aquesta manera superar 
l’actual tendència del municipi pel que fa a l’expansió en el territori de creixements 
desendreçats.  

El document del POUM només pretén ocupar buits urbans existents per acabar de 
consolidar la trama urbana i relligar i articular els diferents barris dispersos. Per tant, els 
nous desenvolupaments urbanístics han d’ajudar a compactar l’actual sòl urbà i fer molt 
més sostenible el municipi.  

La delimitació i les condicions de les noves ordenacions constitueix un instrument de 
definició d’un model urbanístic que tracta de superar l’actual tendència del municipi com 
a ciutat- dormitori. 

Tots els nous desenvolupaments que es determinen es justifiquen per raons de 
consolidació de la trama urbana, per l’obtenció de cessions gratuïtes d’equipaments i de 
zones verdes, i per l’obtenció de trams de vial, que no només serviran per la 
comunicació del propi sector sinó que completaran les vies que estructuren el municipi. 

Pràcticament tots els municipis revisen el seu planejament general per tal d’incorporar 
només nou sòl residencial i industrial al mercat. Es a dir, normalment els municipis 
realitzen la revisió del seu planejament exclusivament per generar nous sectors de 
planejament. Però aquest no és el plantejament de l’Ajuntament de Palau, sinó que la 
previsió és vincular els nous creixements a objectius d’interès públic prèviament 
definits. 
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Aportació d’elements d’estructura 

El POUM resol prioritàriament els problemes interns de comunicació viària i, per tant, 
els nous desenvolupaments es justifiquen per la necessitat de realitzar noves vies 
d’unió o de completar les existents entre els diferents barris. 

En l’actualitat tenim una xarxa viària molt incomplerta i fraccionada, i per aquest motiu 
el POUM determina una xarxa viària interna que estructuri tot el territori municipal i doni 
serveis als diferents barris, solucionant la continuïtat de l’actual vialitat.  

(Un exemple el tenim al sector de Can Puigoriol, on la trama urbana actualment no 
continua, i el POUM resol aquesta consolidació; un altre exemple seria el sector de El  
Pedró, on el POUM permet donar continuïtat al Camí de la Serra, unint els barris de 
llevant i definint un límit clar del casc, i a la vegada obtenir els sistemes necessaris). 

La xarxa viària local es divideix en tres nivells segons la seva importància: 

• Xarxa viària local bàsica primària (1r ordre) 

• Xarxa viària local bàsica secundària ( 2n ordre) 

• Xarxa viària local 

La xarxa viària local bàsica primària (1r ordre), és aquella que estructura el territori local 
de Palau i, per tant,  és la que dona servei a tots els diferents barris. 

Són vies amb unes dimensions (secció) apropiades per poder absorbir el trànsit rodat i 
amb una continuïtat i una longitud que permetin la comunicació del territori i de les 
diferents urbanitzacions. (Exemples: l’antiga carretera C-59 (Av. de Catalunya), que es 
transforma en una via cívica molt més humana amb un major suport d’usos i activitats; 
la nova via estructurant de ponent (Can Cladelles) que apropa totes les urbanitzacions 
al centre; la futura Av. del Camí del Molí, que s’ha de transformar en l’eix vertebrador de 
trànsit rodat més important del municipi, a través del qual es produeixen els accessos a 
la resta dels barris, i es dóna una bona accessibilitat a través dels ponts i les rotondes a 
l’altre banda de la riera; el Camí de la Serra, que permet dotar de continuïtat als barris 
situats a llevant i millorar la seva accessibilitat i descongestionar el tràfic de l’Av. de 
Catalunya) 

La posició paral·lela dels quatre eixos longitudinals (Av. Catalunya, prolongació Camí 
Reial, el Camí de la Serra, i la nova via estructurant de Can Cladelles, ens permet la 
creació d’un anell de distribució viària, amb el passeig de la Carrerada/Sant Oleguer i el 
c/Indústria/ c/Pompeu Fabra. Tota aquesta estructura viària és totalment necessària per 
distribuir el trànsit del nucli. 

Per altra banda, tots els nous desenvolupaments, a part de consolidar la xarxa viària 
aporten un seguit d’equipaments i zones verdes que permeten la continuïtat amb els 
existents; obtenint una mobilitat òptima, en funció de la continuïtat dels diferents espais 
públics (vials, zones per a vianants, carrils bicicleta), i els equipaments i les zones 
verdes necessaris per donar servei a la totalitat del municipi i en concret a cadascun 
dels diferents barris.  

Regularització d’urbanitzacions 

Una de les característiques del municipi de Palau-solità i Plegamans és l’existència de 
creixements urbanísticament desendreçats, sense el compliment estricte de les 
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previsions legalment vigents ja des de 1956, en el sentit que no era possible parcel·lar i 
vendre terrenys sense prèviament o simultàniament enfrontar les cessions dels sòls de 
sistemes –i d’aprofitament, després de la Ley suelo 1975- i la urbanització.  Aquesta 
realitat, malauradament present en molts municipis, es pretén resoldre en els últims 
anys i, en aquest sentit, ha estat transcendent l’aprovació de la Llei 3/2009, 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.  Així, els arts 4 a 10 de la Llei contenen els 
criteris que han de permetre la regularització d’aquests àmbits, establint matisos al 
contingut general del TRLU, especialment en el sentit de permetre modificacions de 
planejament amb l’únic objectiu de modificar o desenvolupar l’ordenació detallada del 
sòl i decidir motivadament entorn el manteniment o alteració del règim d’obligacions 
anterior. 

És d’interès, especialment, la previsió entorn el còmput de les reserves mínimes 
obligatòries per a habitatge de protecció pública, que la Llei admet que es determinin, 
quan es tracta de regularitzacions, sobre l’increment de sostre o de densitat residencial, 
en comparació al que establí el planejament a l’empara del qual es dugué a terme la 
transformació del sòl. En la mateixa línia, l’art. 7 preveu un règim especial per  a les 
cessions d’aprofitament urbanístic, del qual val la pena destacar la possibilitat 
excepcional de substitució per valor econòmic i el destí d’aquest import a resoldre els 
dèficits de la pròpia urbanització. 

Per dur a terme la regularització, el POUM inclou una relació detallada dels supòsits de 
sòl urbà consolidat i no consolidat, tenint en consideració la imperiosa necessitat de 
regularitzar la situació urbanística del sòl del municipi. 

Recuperació dels cascs històrics com a centralitats 

Palau-solità i Plegamans no té el un únic centre que aglutini la seva activitat econòmica, 
cultural, social, comercial, sinó que presenta dins el Sòl Urbà quatre centres històrics 
poc rellevants: el Barri de Dalt, el Centre pròpiament dit, la Sagrera i el Barri de Baix. 

El municipi ha de recuperar els nuclis o centres històrics (el Barri de Dalt, la Sagrera i el 
Barri de Baix) com a centralitats de barri, tot garantint i potenciant la zona de passeig 
per als vianants, per tal de reactivar l’activitat cultural, econòmica i social. 

En el cas del Centre, el POUM proposa reforçar la seva centralitat, tot ampliant l’àmbit 
amb la relació dels diferents barris perifèrics i l’Av. de Catalunya, per tal d’augmentar la 
seva activitat cultural, econòmica, social i comercial. 

Aquesta transformació només pot ésser factible potenciant els teixits existents a través 
d’una transformació integral de la urbanització dels centres històrics, la peatonalització 
(garantir la zona de passeig pels ciutadans), la definició de les condicions de 
transformació de l’edificació, i la posició de determinades activitats o usos que polaritzin 
i focalitzin un cert interès; així com també al posicionament  de nous desenvolupaments 
en l’entorn immediat al nucli històric que faran reactivar el conjunt (Barri de Dalt/ 
Desenvolupament del Forn del Vidre, Barri de Baix / Desenvolupament Camí Reial).  

Tres d’aquests centres històrics (Barri de Dalt, la Sagrera i el Barri de Baix) ens 
proporcionaran uns centres importants de barri que podran focalitzar certes activitats de 
la ciutadania; no obstant, el que ha de generar una major centralitat i que resulta 
necessari i imprescindible potenciar, ja que serà el centre aglutinador principal de 
l’activitat del municipi, serà l’àmbit de l’entorn de l’Ajuntament. 
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Resulta imprescindible reforçar i consolidar el conjunt del municipi, la potenciació dels 
teixits existents a través d’una transformació integral de la urbanització del casc, la 
peatonalització del centre, amb la creació d’un àmbit comercial i de passeig pels 
ciutadans, la posició de determinades activitats o usos que polaritzin i focalitzin certes 
activitats econòmiques (com pot ser la col·locació del mercat), i la creació 
d’aparcaments al voltant del nucli urbà. 

Els nous desenvolupaments que es proposen (sector Camí del Molí i sector no delimitat 
de Can Cladelles), han de tenir també com a objectiu prioritari reforçar i consolidar el 
centre, i ampliar les àrees centrals recolzades amb el Parc lineal de la Riera de Caldes i 
el Parc Central del Camí del Molí. 

Per altra banda, resulta imprescindible garantir i potenciar com a zones de vianants 
(viaris cívics) tots els nuclis històrics, per tal de crear unes zones de passeig pels 
ciutadans. 

Creació del Parc de la Riera de Caldes juntament amb el Parc Central 

El POUM proposa la creació d’un gran Parc lineal en la riera de Caldes i d’un Parc 
Central en el Sector del Camí del Molí 

Els nous sectors han de possibilitar la gran transformació de la riera, com a Parc urbà 
integrador i aglutinador d’activitats lúdiques pel municipi; i, per tant, la riera de Caldes 
ha de configurar-se com la gran façana de la ciutat, i els barris existents i els nous 
creixements han d’obrir-se a aquest gran espai, que s’ha de convertir en el nexe d’unió 
entre la zona est i l’oest del municipi, en un gran eix lúdic i d’activitats, i en l’espai de 
transició entre el sòl no urbanitzable i la ciutat, tot realitzant una urbanització d’aquest 
espai amb un component paisatgístic molt important.  

No es pot donar l’esquena a la riera de Caldes i tractar-la com un problema o com una 
zona residual, sinó que la ciutat s’ha d’obrir a aquest espai. 

Per altra banda, el sector del Molí ha de possibilitar la realització, juntament amb 
l’actual Bosc de Can Pavana, del gran espai verd lineal i continu lligat al nou carrer i a la 
zona verda que formarà el molí el rec i la bassa, d’un gran Parc Central que doni 
continuïtat al Parc lineal de la Riera de Caldes, per tal de potenciar la relació entre 
aquests espais i el centre urbà de Palau-solità i Plegamans. 

Transformació de l’Av. de Catalunya en una via urbana 

El POUM dóna una gran importància a la transformació de l’estructura viària de l’Avda 
de Catalunya, per tal que pugui dinamitzar i reactivar el municipi, i que doni el servei de 
relació necessari entre els diferents barris. 

La construcció de la variant de Palau ha donat l’oportunitat de transformar l’antiga 
carretera en una via urbana i/o un eix cívic. Aquesta transformació és un dels principals 
objectius del Pla, que pren l’avinguda de Catalunya com a un dels eixos vertebradors 
del poble, a través del qual es produeixen els accessos a la resta dels barris.  

Per tant, el POUM planteja la transformació de l’avinguda de Catalunya com a eix 
vertebrador del municipi, tant viari, cívic i aglutinador d’una gran part de les activitats 
dels ciutadans de Palau (activitat cultural, econòmica, social,...).  
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Aquesta transformació de l’antiga carretera incidirà en el tractament urbanístic de l’eix 
viari i també en l’ordenació de les edificacions, les activitats i les relacions que es 
generin a partir d’aquesta; és dir, aquest via s’ha de tractar de manera conjunta, encara 
que degut al gran cost econòmic que això representa s’hagi d’anar realitzant-la per 
fases i en funció de les diferents operacions urbanístiques que el POUM proposa al 
llarg de tota la via. 

La transformació de l’Av. de Catalunya (de carretera a vial cívic o travessia urbana) 
només es podrà realitzar i serà efectiva en el moment que les dues vies paral·leles a 
aquesta tinguin continuïtat i puguin absorbir una part del seu tràfic (Av. longitudinal a la 
riera de Caldes i Camí de la Serra).  

Configuració d’una centralitat en el municipi 

S’ha de crear una centralitat amb els nous desenvolupaments que es proposen (sector 
Camí del Molí i sector no delimitat de Can Cladelles), que  tindran com a objectiu 
reforçar i consolidar el centre, i ampliar les àrees centrals recolzades amb el Parc lineal 
de la Riera de Caldes i el Parc Central del Camí del Molí. 

Entre els principals objectius per aquest reforçament del centre o creació de centralitat, 
destaquen la diversificació de les activitats i de les tipologies residencials, el 
reforçament de les àrees centrals d’equipaments, la dotació de transport públic 
preferentment de caràcter comarcal i la creació del parc de la riera lligat a aquests nous 
sectors. 

El nou sector del Camí del Molí tindrà com a objectius principals: reforçar i consolidar el 
centre i la trama urbana; integrar i donar continuïtat a tots els altres àmbits urbanitzats 
del seu entorn; relligar la xarxa actual de carrers; completar l’eix viari format per l’Avda. 
Camí Reial, el carrer del Dr. Fleming i el carrer Arquitecte Falguera, eix imprescindible 
per la comunicació viària i peatonal del municipi; crear una àrea central amb el Parc 
lineal de la Riera de Caldes i el Parc Central, i la dotació de nous equipaments; dotar al 
municipi de noves activitats, usos i tipologies residencials.    

El nou sector no delimitat de Can Cladelles tindrà com objectius principals, a futur: 
connectar i apropar els barris de l’altre banda de la riera amb el centre; estructurar una 
nova via que relligui de nord a sud als diferents barris de ponent; ampliar el Parc lineal 
de la Riera de Caldes; possibilitar la creació d’un Parc agrícola en relació al Torrent de 
Can Duran; i crear un gran espai d’equipaments. 

El nou desenvolupament del Camí del Molí ocupa una posició central en el casc urbà, 
té com a objectiu principal la integració al centre urbà del propi sector, així com de tots 
els altres àmbits urbanitzats del seu entorn. 

Aquest nou desenvolupament ocuparà un buit de Sol No Urbanitzable necessari per tal 
de donar continuïtat a la trama urbana, relligar el centre tot donant-li més entitat i 
possibilitarà la continuïtat de la nova via que relligarà la Carrerada amb el c/ Arquitecte 
Falguera i l’Av. de Catalunya. 

La disposició dels sistemes viaris i d’espais lliures garanteixen la continuïtat, tant de la 
via principal paral·lela a la riera de Caldes com del sistema de parcs que ressegueix la 
riera des del Parc de l’Hostal del Fum. La disposició d’una zona d’equipaments escolars 
i esportius fan possible l’ampliació dels existents entre el Parc de la riera de Caldes i el 
centre.  
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Els objectius principals d’aquest sector SUD-02. “Pla del Molí” son fonamentalment: 

• Consolidar la trama urbana i donar continuïtat a tots els carrers del Centre urbà, 
el barri de La Pineda i Pla de l’Alzina. 

• Completar l’eix viari format per l’Av. Camí Reial, el carrer del Dr. Fleming i el 
carrer Arquitecte Falguera, per tal de donar continuïtat a un dels eixos viaris més 
importants del municipi, el qual serà imprescindible per tal de potenciar com a 
eix cívic l’Avinguda de Catalunya. 

• Crear un Parc central continu al Parc lineal de la Riera de Caldes en el centre de 
Palau, tot donant continuïtat als diferents sistemes d’espais lliures que es 
determinen en aquest nou sector, i ampliant la gran zona verda central que 
forma el bosc de Can Pavana. Aquest Parc central que donarà continuïtat al 
Parc de la riera de Caldes permetrà que aquest últim estigui estretament 
relacionat amb el centre urbà, i per tant, es permeti aquesta relació tant 
desitjada entre el Sòl Urbà i el Sòl No Urbanitzable. 

• Adquirir tot un conjunt d’equipaments de caràcter públic (complex esportiu, 
teatre-auditori, ampliació IES) necessaris pel municipi. La integració de l’àrea 
poliesportiva al sector ha de completar la ja existent concentració d’equipaments 
escolars i esportius entre el Parc de la riera de Caldes i el centre.  

• Determinar nous eixos per a vianants i carrils bici per relligar els diferents espais 
lliures i equipaments. Aquest sector proposa un nou eix cívic que estructura, 
comunica, relaciona i articula la trama urbana existent de l’entorn i la proposada 
amb els principals equipaments del municipi. 

 

5. Els específics objectius de desenvolupament urba nístic sostenible  

Des de la definició dels objectius de planejament per part dels representats de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, els objectius de sostenibilitat han estat 
protagonismes en l’elaboració del POUM. Les jornades de participació han reforçat 
aquests plantejaments amb la constatació de la valoració del medi ambient, l’entorn 
rural i el patrimoni per part dels habitants del poble.  

Entre els objectius i mesures concretes definides en aquest aspecte de 
desenvolupament urbanístic sostenible podem destacar:  

El protagonisme del territori 

Palau-solità i Plegamans és un municipi amb una gran extensió d’àrees urbanitzades. 
Tal com s’explica en altres ocasions, l’extensió i dispersió d’aquestes es un factor 
negatiu des del punt de vista de l’ocupació del territori, però dota a les àrees urbanes 
d’un contacte immediat amb les àrees rurals que s’ha definit com un dels valors 
residencials del municipi.  

La forma del territori, en particular la modulació derivada del conjunt de rieres que 
defineixen el sistema de la riera de Caldes, ha pautat l’ocupació o preservació 
d’aquestes àrees. El POUM conserva aquesta alternança entre àrees ocupades i lliures 
que ha definit el paisatge i l’entorn del poble.  
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El tractament del sòl no urbanitzable es concentra en la preservació dels valors locals: 
agrícoles, forestals, paisatgístics i ambientals, en consonància amb la continuïtat del 
territori vallesà en que s’insereix. L’ordenació del sòl rústic ha tingut present aquells 
objectius i condicions definits per el conjunt del Vallès.  

La limitació del nou sòl urbanitzable. 

El POUM resol prioritàriament problemes interns, les noves àrees urbanitzables són 
escasses i sempre es justifiquen per la necessitat d’intervencions d’infraestructura que 
uneixin els barris o de requalificació del centre. Ambdós aspectes de gran importància 
pel conjunt del municipi.  

Es també destacable la participació dels sectors de planejament (antics o nous) en 
l’articulació de l’estructura general del poble: xarxa viària, espais lliures i equipaments. 

Una diversificació de l’oferta d’habitatges. Política d’habitatge municipal 

Palau-solità i Plegamans és un poble amb clar predomini de la residència unifamiliar, 
condició que és valorada per els propis habitants. Aquesta tipologia continuarà com a 
predominant al poble, però també es preveu, seguint polítiques d’habitatge ja iniciades, 
una major diversificació de l’oferta d’habitatges, de manera que pugui donar cabuda a 
una societat més diversa. 

La política d’habitatges municipal ha d’incloure opcions d’habitatge per a grups amb 
menors poders adquisitius, entre els que es troben els nostres propis joves, gent gran i 
altres grups de la població.  

La diversificació dels usos 

Amb l’objectiu de superar l’exclusivitat d’indústria i residència que ha caracteritzat el 
poble, aquest nou document de planejament, ha de suposar la introducció, en mesures 
equilibrades, tant d’activitat terciària com de serveis a les àrees industrials, com a les 
àrees residencials, en especial els espais centrals. 

Això és compatible amb el manteniment de l’exclusivitat residencial d’alguns barris.  

La potenciació del transport públic.  

El Pla te l’obligació de preveure transport públic, que en el nostre cas ha de garantir la 
superació dels elevats índex d’ús exclusiu del transport privat del poble.  

La implantació de transports intermunicipals i línies locals es complementa per la 
potenciació d’altres sistemes de comunicació local, que venen reforçades per la 
urbanització d’eixos cívics i parcs.  

Consideracions ambientals 

Des dels primers documents, previs al text per a la primera aprovació inicial, es 
proposen mesures bàsiques per a la millora de les condicions de sostenibilitat del 
territori. 

L’existència d’un document d’Auditoria Ambiental, redactat a l’any 2002, amb el 
corresponent pla d’acció ambiental es pren com a base per la redacció del planejament. 
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Els objectius de preservació de l’entorn i de les relacions directes entre el poble i el 
medi agrícola i natural, expressades en totes les jornades de participació estan 
presents en la definició dels objectius bàsics del pla.  

La programació i el control reclamarà l’atenció continuada dels responsables de 
l’administració però també la implicació de la població en assolir els objectius de 
sostenibilitat que es defineixen. Objectius que en part buscaran la seva operativitat amb 
mesures de caràcter tècnic que s’han de materialitzar en els futurs creixements, en la 
reurbanització d'àrees consolidades, la construcció de nous edificis o la rehabilitació 
dels antics, però els principals objectius de millora ambiental depenen en gran mesura 
dels ciutadans que amb la seva comprensió i participació activa i continuada han de 
garantir l’assoliment dels objectius ambientals i amb ells el desenvolupament sostenible 
del municipi. 

En el present apartat es descriuen les mesures ambientals del planejament en base als 
objectius definits en les fases d’anàlisi i definició d’objectius. 

Aquestes mesures de planejament es reflecteixen sovint en els propis objectius 
generals, en altres casos hem d’esmentar actuacions concretes o localitzades, mesures 
previstes en les Normes urbanístiques del pla o determinacions més precises de les 
ordenances municipals (contingudes o no en el planejament). 

Per tal d’assolir l’estalvi de recursos ambientals utilitzats en els desenvolupaments 
urbanístics, la compatibilització del creixement i la correcta preservació dels recursos, 
es defineixen uns objectius de sostenibilitat que fan referència a: 

• Minimització de noves ocupacions del sòl.  

• Localització de les àrees de creixement atenent a la protecció dels espais de 
major interès natural, agrícola i forestal i d’elements paisatgístics de major 
rellevància. 

• Preservació d’un espai en torn a les urbanitzacions com a prevenció de riscos 
ambientals.  

• Millorar la integració dels desenvolupaments urbanístics en el paisatge. 

• Protecció de la biodiversitat. 

• Reducció del consum d’aigua, en general i particularment en les àrees de nou 
creixement. k 

• Reducció de les emissions de CO2, en els nous edificis i aquelles derivades de 
la mobilitat.  

• Utilització de materials de la construcció ambientalment eficients.  

• Reduir i gestionar millor els residus.  

• Millorar la qualitat interior dels edificis.  

Els primers fan referència a objectius ambientals definits en els documents d’informació, 
diagnosi i definició d’objectius. Aquests tenen una resposta directa en les propostes 
d’ordenació i les Normes Urbanístiques del Pla d’ordenació; el segon  grup fa referència 
a vectors ambientals. 
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Criteris d’ocupació del sòl  

Els criteris d’ocupació del sòl es basen en l’avaluació de les dinàmiques de creixement 
poblacional estudiades en el document de criteris i objectius, i en la valoració de les 
necessitats reals de la població resident . 

La definició d’objectius per part de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, apunta 
principalment a la necessitat consolidar el poble, articular els barris dispersos i aquests 
amb el centre, millorar i potenciar les condicions dels espais centrals i definir una 
política d’equipament i habitatge que respongui a les necessitats de la població.   

Partim d’un plantejament realista de la capacitat de creixement que encara té Palau-
solità i Plegamans, basat sobretot en el potencial residencial de què es disposa. Això 
ens porta a la definició d’objectius de qualificació dels teixits urbans consolidats o en 
consolidació, a la limitació del creixement per extensió i a l’aposta per la millora i 
requalificació de les àrees centrals.  
 
Criteris de localització 

Les noves ocupacions del territori, que en el pla es tradueixen en sòls urbanitzables 
responen a les següents situacions i criteris: 

• El desenvolupament de sòls urbanitzables (classificats com a tals en el planejament 
actual) que ja compten amb instruments de planejament i projectes de 
reparcel·lació, en molts casos els desenvolupaments parcials han determinant àrees 
amb diferent grau de consolidació. El Pla analitza i proposa alternatives per aquests 
àmbits no desenvolupats per tal de facilitar la consolidació la superació de les 
discontinuïtats urbanes que són característiques del poble.  

• La transformació de sòl rústic amb la corresponent delimitació de sòl urbanitzable, 
queda limitada a aquells casos en que són necessàries determinades operacions 
viàries o de completar la trama urbana, per tal d’assolir l’objectiu de connectar els 
barris entre sí i aquests amb el centre. Altres operacions tenen com a principal 
objectiu definir els límits dels teixits urbans i la seva relació amb el sòl no 
urbanitzable. En la major part dels sectors de sòl urbanitzable estan presents els 
dos objectius.  

• El reforçament de l’espai de centralitat, tant amb la potenciació dels teixits existents 
a través de la urbanització i la definició de les condicions de transformació de 
l’edificació de manera que faciliti la implantació d’activitats centrals, com el comerç i 
altres usos terciaris. Els nous desenvolupament de les àrees centrals tenen com a 
objectiu reforçar aquest centre i ampliar les àrees centrals recolzades en el parc de 
la riera. Entre els principals objectius per aquest nou centre destaquen la 
diversificació de les activitats i de les tipologies residencials, el reforçament de les 
àrees centrals d’equipaments, la dotació de transport públic, preferentment de 
caràcter comarcal i la creació del parc de la riera com a gran parc lineal i referència i 
element d’unió entre els barris situats a banda i banda de la riera. 

El conjunt de les actuacions d’extensió proposades ens dóna una continuïtat en els 
teixits urbans de Palau-solità i Plegamans, que conjuntament amb la proposta de 
millora de les connexions entre les diverses àrees urbanes ha de contribuir a la definició 
d’un nucli més compacte, amb un funcionament unitari i amb activitats diversificades. 
Aquests nous desenvolupaments són també importants per incrementar les reserves 
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d’espais lliures i d’equipaments imprescindibles per tal de garantir aquesta millora 
qualitativa que figura com un dels primers objectius d’aquest pla.  

Criteris per millorar la integració dels desenvolupaments urbanístics en el paisatge 

De les anàlisis de la forma del territori, dels usos, del sòl i del paisatge de Palau-solità i 
Plegamans es desprèn la importància de la integració en el territori de les àrees 
residencials de Palau-solità i Plegamans. El paper estructurant del sistema hidrològic i 
els orígens rurals del municipi han incidit en la valoració de la continuïtat entre les àrees 
residencials i les àrees agroforestals. El manteniment d’aquesta característica ha estat 
un altre dels objectius del Pla.  

Tant els estudis d’informació urbanística com l’agenda 21 posen èmfasi en la valoració 
del paisatge agroforestal, elements que units a les característiques topogràfiques ens 
permeten gaudir de paisatges de gran qualitat des de molts indrets de Palau-solità i 
Plegamans.  

La conservació i neteja dels àmbits que limiten els barris, en una franja de 25 m ha de 
garantir una millor integració paisatgística d’aquestes àrees alhora que actua com a 
mesura imprescindible per a la prevenció de riscos d’incendis.  

Les mesures de preservació dels boscos i de les àrees agrícoles, són mesures que 
incideixen en la preservació del paisatge. 

La creació en tot el municipi d’eixos cívics, i la freqüent continuïtat d’aquests amb 
camins rurals, busquen la integració entre el sistema d’espais lliures urbans i els espais 
rurals i han de suposar una posta en valor dels elements paisatgístics tant urbans com 
territorials. 

En aquest sistema de recorreguts s’integren també els elements patrimonials, del quals 
s’ha considerat la importància com a elements singulars però també la relació entre ells 
i els paisatges que els envolten.  

Criteris de millora en el cicle de l’aigua 

Els criteris amb què s’han plantejat les noves propostes del Pla, així com les condicions 
de les instal·lacions modernes, han de suposar l’aplicació de criteris d’estalvi d’aigua, 
però això no és suficient. 

Els consums excessius de Palau-solità i Plegamans tenen a veure amb el predomini de 
l'habitatge unifamiliar i possiblement amb l'existència d’instal·lacions poc adequades. El 
foment de l'estalvi d’aigua i l’aprofitament de l'aigua de la pluja o l’establiment de 
mecanismes d’aprofitament d’aigües residuals per al rec no depèn, en la major part del 
territori, de les propostes del pla. 

Des d’un punt de vista municipal, podem veure la importància del control, tant de 
l'obtenció com del consum d’aigua, la necessitat de millorar les xarxes per tal d’evitar 
pèrdues i de prendre mesures per a l’estalvi i reciclatge de l'aigua, en els edificis d’ús 
privat, però sobretot en tot el que fa referència al consum públic, tant en espais lliures 
com edificis. 

L'elaboració d’un programa d’estalvi i reciclatge també ha d’incloure aquelles 
instal·lacions que presumiblement es comporten com a grans consumidors, així com la 
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possible implantació a nivell municipal d’un sistema de recollida d’aigües pluvials i de 
reciclatge per la seva reutilització. 

La previsió d’urbanització o reurbanització dels carrers mitjançant un sistema separatiu 
d’aigües pluvials, amb possibilitats de reutilització, inicialment pel rec dels espais 
públics, que es pot generalitzar a espais privats en successives etapes. 

Els increments de població previstos han de venir acompanyats per un increment de la 
concessió de la principal companyia subministradora; Aigües Ter-Llobregat, així com un 
millor aprofitament dels recursos locals. 

La implantació de mesures de major eficiència de la xarxa i aprofitament d’aigua 
apuntades anteriorment es consideren imprescindibles per assolir l’objectiu d’estalvi 
d’aigua.  
 
Clavegueram 

La xarxa de clavegueram de Palau-solità i Plegamans és unitària, amb destí a l'EDAR 
de La Llagosta que, fins ara, no presenta nivells de saturació en la seva capacitat de 
tractament.  

En relació a la xarxa local de clavegueram podem parlar d’una xarxa algunes vegades 
incomplerta, mal dimensionada per les necessitats actuals, obsoleta, amb unes 
condicions en alguns casos força precàries degut a la seva antiguitat i el seu mal ús i 
manteniment, amb presència d’alguns trams no connectats. 

En el transcurs d’aquests últims anys s’han realitzat obres importants tendents a 
millorar aquesta situació i amb l’objectiu se suprimir totalment els abocaments a rieres.  

Pel que fa a la xarxa de desguàs el pla preveu la substitució programada de les xarxes 
unitàries per altres separadores d’aigües negres i pluvials, així com la recuperació de 
les aigües per a recs. Aquestes adequacions i millores precisen d’una programació a 
mig termini, que permeti funcionament de xarxes sectorials (per exemple en un sector 
de planejament, o de reurbanització) que posteriorment s’ha d’integrar a una xarxa més 
àmplia que en un futur inclogui la totalitat del municipi.  

Les anàlisis dels serveis de clavegueram ens mostra que l’estructura actual permet 
actuacions sectorials que es poden convertir en unitats d’urbanització i millora, com a 
base del programa descrit anteriorment.  

Criteris per a la protecció de l’atmosfera  

El municipi de Palau-solità i Plegamans no compta amb estacions de mesura de la 
contaminació atmosfèrica, les anàlisis es basen en les dades aportades per les 
estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de 
la Diputació de Barcelona, situades a Santa Perpetua de Mogoda i Caldes de Montbui.  

Entre els problemes de contaminació atmosfèrica cal destacar, de forma esporàdica i 
exclusivament en períodes estivals, episodis de contaminació de Ozó i O3, format per 
l’efecte de la radiació solar sobre les concentracions elevades de NO2.  

La qualitat de l’aire a Palau-solità i Plegamans és, en general, bona.  
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Els focus emissors de contaminació són la indústria i el trànsit rodat. Destaquen el 
consum de combustible i la corresponent l’emissió d’elements contaminants per part de 
la indústria, que representa el 50,66 % i del trànsit que representa el 31,35%.  

Les característiques climatològiques de Palau-solità i Plegamans fan que la població es 
mostri apta per a l’aprofitament de l’energia solar, amb el corresponent estalvi energètic 
que això comportaria. 

Els objectius del Pla són la reducció de les emissions de CO2 i NO2 i altres elements 
contaminants, derivades del trànsit, de la indústria d’usos domèstics i dels edificis en 
general. 

Les ordenances annexes a les Normes urbanístiques haurien de contemplar 
l'obligatorietat d’instal·lacions d’energia solar en els edificis d’ús públic i en les noves 
construccions d’ús privat. 

La variant ha suposat una considerable disminució del trànsit intern, ara resta 
l’acondicionament de l’avinguda de Catalunya com a via urbana, a on la circulació de 
vehicles no es consideri l’ús exclusiu. La incorporació de transport públic, carril bici i la 
millora de les voreres per a vianants pot ser decisiu en la configuració d’una nova 
imatge i la requalificació del front de l’avinguda. L’eix de la riera serà també un element 
singular, que facilita la comunicació entre els barris, l’accés al centre, però també 
compta amb transport públic i el parc lineal que ha de configurar un espai més amable 
per la circulació de bicicletes i de vianants.  

El Pla estableix condicions per a la disminució de la circulació interna, entre aquestes 
mesures, comptem amb la jerarquització del viari i l’ordenació de un sistema d’eixos 
cívics, així com previsió d’una xarxa de transport públic intermunicipal més eficient i 
d’una xarxa municipal. La reurbanització del centre i la previsió d’aparcaments públics 
en posicions centrals poden invertir l'actual especialització per al trànsit rodat de molts 
del carrers del poble, que són especialment adients per la circulació de vianants o de 
bicicletes.  

Criteris per a la qualitat ambiental a l'interior dels edificis  

En relació a la qualitat de l'interior dels edificis considerem l’aspecte dels materials de 
construcció o la contaminació acústica.  

Els orígens de moltes de les edificacions de Palau-solità i Plegamans com a segona 
residència fa que sovint el rendiment energètic de les edificacions sigui poc eficient, 
particularment pel que fa als aïllaments, amb el corresponent increment del consum 
energètic.   

Com a mesures que afecten directament la qualitat interna dels edificis es proposa el 
control de la utilització de materials de la construcció ambientalment eficients. 

L’aplicació de les mesures ambientals 

L’aplicació de les mesures ambientals sovint no pot considerar-se immediata amb 
l’aprovació del planejament. L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i els seus serveis 
tècnics han de programar les intervencions a curt i mig termini, així com l’aplicació de 
les ordenances que han de implicar l’administració i els particulars.  
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Les noves àrees a urbanitzar i construït han d’aplicar les mesures ambientals, però 
sobretot es creu convenient que siguin els edificis públics els capdavanters en 
l’aplicació de mesures d’estalvi energètic, la incorporació d’instal·lacions d’aprofitament 
de l’energia solar, de recuperació d’aigües o la utilització de materials ambientalment 
eficients en els seus edificis i instal·lacions.  

Tanmateix, prèviament a l’aplicació de determinades mesures, s’han de complementar 
els serveis necessaris per tal de possibilitar l’aplicació de les condicions ambientals. 

 
6. Creixement de la població que planteja el nou PO UM 

Actualment Palau-solità i Plegamans presenta una població d’uns 14.352 habitants 
tenint en compte que el municipi disposa encara de molt sòl urbà i urbanitzable per 
consolidar. 

En el cas de que s’esgotés el sostre que permet el planejament vigent actual, el 
municipi podria créixer  aproximadament fins a un total d’uns 18.155 habitants , 
comptant que tots els habitatges s'ocupessin (ja que ens trobem molts habitatges 
desocupats) i per altra banda, que es realitzessin totes les construccions i 
desenvolupament que en l'actualitat permet el planejament vigent. 

El POUM planteja 8 sectors, 39 polígons d’actuació urbanística, 10 plans de millora 
urbana on predomina el caràcter residencial. 

Els nou sectors residencials determinen un total de 2.022 habitatges , i això representa 
aproximadament uns 5.124 habitants . Els polígons d’actuació urbanística representen 
uns 2.516 habitatges , per tant això representa aproximadament uns 6.690 habitants , 
finalment els Plans de millora urbana representen 695 habitatges , aportant 1.751 
habitants  al municipi. 

El sumatori d’habitants totals que aporten els nous desenvolupaments es de 13.566 
habitants . Cal tenir en compte que uns 2.480 habitants  actualment ja es troben en 
alguns PAUs i PMUs, per tant la xifra d’increment real d’habitants es de 11.085 
habitants . 

Per tant, amb aquest document del POUM les previsions de la població estaran 
aproximadament en 25.437 habitants , que serà la suma entre la població actual 
(14.352 habitants),  més l’increment que ens aporten els sectors i polígons 11.085 
habitants. 

En el següent quadre s’inclou un resum de les dades assenyalades: 
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L’aspecte més important, és que, per treure aquest resultat de població s’han calculat 
amb l’hipotesi de la màxima ocupació del sòl, es a dir considerant que tots els 
habitatges nous que es creïn al municipi tindran una ocupació del gairebé de 2,7 
persones/habitatge en els casos d'habitatges unifamiliars i de 2,5 persones/habitatge en 
els casos d'habitatges plurifamiliars.  

Tot hi així aquests càlculs són teòrics. Mai hi ha una ocupació del 100%. 

En molts casos l'ocupació dels habitatges és molt més baixa, ja que el fet de que hi 
hagin pisos desocupats fa baixar enormement el promig d'ocupació. 

Per tant si consideréssim uns valor més realistes amb uns càlculs d’ocupació més 
ajustats, uns 2,2 persones pels habitatges plurifamiliars i uns 2,5 pels habitatges 
unifamiliars els valors finals de número d’habitants rondaria entre els 23.000-24.000 
habitants . 

Aquests xifra d'habitants  s’acostaria molt més a la xifra real que pugui assolir el 
municipi al llarg dels anys com a màxim. 

No obstant, el més important no és el creixement potencial, ja que això s’assolirà molt a 
llarg termini i a més amb la crisi actual, això trigarà molts anys, i per tant tot seguirà el 
ritme lògic del nostre creixement del municipi, que en els últims anys és molt poc 
considerable. 

Serà molt important solucionar els problemes urbanístics, i fonamentalment tenir el 
municipi amb una planificació que comporti uns creixements pautats i lògics. 

El document del POUM ha de donar les pautes essencials per tal de anar 
desenvolupant, en funció de les necessitats del municipi, però sempre amb una idea de 
conjunt de totes les actuacions. 

Aquestes dades i aquest quadre resum del total de la població s'ha pogut confeccionar 
en funció dels quatre quadres següents: 

1. Un quadre on es determina el nombre d'habitatges no materialitzats segons el 
planejament vigent, tant d'unifamiliars com de plurifamiliars, i calcular el 
número d'habitats que això representa. 

2. Un quadre resum de determinació del nombre total d'habitatges potencials 
(materialitzats i no materialitzats) i habitants dels PAU's. 

3. Un quadre resum de determinació del nombre total d'habitatges potencials 
(materialitzats i no materialitzats) i habitants dels PMU's. 

4. Un quadre resum de determinació del nombre total d'habitatges potencials 
(materialitzats i no materialitzats) i habitants dels SUD's. 

1. Nombre d'habitatges no materialitzats segons el planejament vigent 

Aquest quadre s'ha realitzat en funció dels buits urbans que hi han en l'actualitat, en 
base al planejament vigent, per tal de determinar el nombre d'habitatges aproximat, tant 
d'unifamiliar com de plurifamiliars que no s'han pogut materialitzar, i determinar el 
número d'habitats que representa i el sostre total del municipi segons el planejament 
vigent. 
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Els habitatges no materialitzats segons el planejament vigent son 1.431 hab., amb un 
total de 1.130 habitatges unifamiliars i 301 habitatges plurifamiliars que representen un 
total de 3.803 habitants. 

Aquesta xifra sumada al nombre d'habitats actuals, que és 14.352 hab., ens donaria 
aproximadament el total d'habitants que podria tenir el municipi en funció del 
planejament vigent, que seria de 18.155 habitants (14.352 hab + 3.803 hab.). 
 

 

2. Determinació del nombre d'habitatges i habitants en els PAU's 

El quadre següent determina el nombre total d'habitatges potencials (materialitzats i no 
materialitzats) i el total màxim d'habitants que s'inclouen en els PAUs. 

Els polígons d’actuació urbanística representen un total de 2.516 habitatges 
(aproximadament 2.000 hab. unifamiliars i 516 hab. plurifamiliars), que representen una 
població aproximada de 6.690 habitants. 
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3. Determinació del nombre d'habitatges i habitants en els PMUs 

El quadre de la pàgina següent determina el nombre total d'habitatges potencials 
(materialitzats i no materialitzats) i el total d'habitants que s'inclouen en els PMUs. 

Els plans de millora urbana (PMU) representen un total de 695 habitatges 
(aproximadament 69 hab. unifamiliars i 626 hab. plurifamiliars), que representen una 
població aproximada de 1.751 habitants. 
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4. Determinació del nombre d'habitatges i habitants en els SUDs 

En l'últim quadre de la pàgina anterior es determina el nombre total d'habitatges 
potencials (materialitzats i no materialitzats) i el total d'habitants que s'inclouen en els 
SUDs. 

Els plans de millora urbana representen un total de 2.022 habitatges (aproximadament 
346 hab. unifamiliars i 1.676 hab. plurifamiliars), que representen una població 
aproximada de 5.124 habitants (934 habitants que es disposen en habitatges 
unifamiliars aïllats, aparellats o en filera i 4.190 habitatants que es disposen en 
habitatges plurifamiliars). 
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V. EL MODEL DE TRANSPORT AL MUNICIPI 

 

1. Bus- tramvia  

El Pla te l’obligació de preveure aquest tipus de transport públic, que en el nostre cas 
ha de garantir la superació dels elevats índex d’ús exclusiu del transport privat del poble 
(cotxe). 

No obstant, la previsió de la implantació de transports intermunicipals i línies locals s’ha 
de complementar amb la potenciació d’altres sistemes de comunicació local, que venen 
reforçades per la urbanització d’eixos cívics, carrils bici i parcs.  

Propostes de transport interurbà  

Com a primer objectiu de transport interurbà es proposa una línia de bus de transport 
interurbà que passi per l’Avda. de Catalunya, ja que dona accés fonamentalment a tot al 
centre urbà i en els punts més neuràlgics de confluència dels vianants (equipaments, 
zona comercial). 

Es considera que el traçat d’aquesta línia de bus és la òptima per la relació amb la 
possible estació de tren, situada en la intersecció entre l’Avda. de Catalunya (C-59) i la 
carretera de Sabadell-Granollers (C-155) en el tram urbà de l’Avda. del Països 
Catalans. 

Per altra banda, el POUM disposa a l’Avda. del Camí Reial, la seva prolongació pel 
futur passeig de la riera i el carrer Arquitecte Falguera d’una secció suficient per tal de  
disposar si es veiés necessari d’una via segregada de bus o una línia de tramvia, 
donant també accés als principals punts de distribució als barris i als equipaments.  

Proposta de transport urbà 

La proposta de transport urbà te com a objectiu oferir un servei que garanteixi 
l’accesibilitat al centre i als transports intermunicipals des dels diferents barris de Palau-
solità i Plegamans. 

També ha de garantir l’accés a les àrees d’equipaments, en particular a les 
instal.lacions escolars, sanitàries i esportives, així com la unió dels barris residencials 
entre sí, amb la finalitat d’optimitzar i potenciar el servei de transport públic dins el 
municipi i de respondre a l’increment de mobilitat obligada, producte de les noves 
actuacions que el Pla proposa.  

No es determinen específicament les línees d’autobús o microbús que han de donar 
servei als barris i connectar amb el centre i els principals equipaments: escoles i 
instituts, àrees esportives, equipaments sanitaris i assistencials i centre. 

Per altra banda, el POUM ha de potenciar el transport intern del municipi tot relligant els 
diferents barris amb el centre, per tal de connectar els principals equipaments: escoles i 
instituts, àrees esportives, equipaments sanitaris i assistencials i centre. 

Els carrers que es determinen posteriorment en la xarxa viària local bàsica primària  i 
secundària tindran el paper d’eixos articuladors del municipi i dels barris, i per tant 
seran els més adients per la implantació del transport públic local. 

Posteriorment, un plànol d’estructura marcarà uns recorreguts secundaris, que tenen 
els paper d’eixos articuladors dels barris, que es consideren els més adients per la 
implantació del transport públic local, fins i tot en els casos en que aquests recorreguts 
secundaris coincideixen amb eixos cívics, ja que es considera compatible el tractament 
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de carrers de baixa intensitat de trànsit, amb urbanització d’eix cívic i amb preferència 
per els vianants, les  bicicletes i el transport públic. 

 
2. Ferrocarril 

L'aspiració a integrar el poble a la xarxa ferroviària catalana constitueix una aspiració 
del poble, que segueix obert a la integració de possibles propostes que difícilment 
poden sortir del POUM.  

Palau-solità i Plegamans presenta un gran dèficit de transport públic, i per tant una 
bona part de la població que viu o treballa en el municipi es veu afectada per aquesta 
manca d’infraestructures. El transport ferroviari és inexistent, encara que fa molts anys 
que es demana la incorporació d’una línia, i el transport viari públic o privat d’autocars o 
autobusos no soluciona les necessitats reals de la mobilitat que es genera en el 
municipi. 

Palau-solità i Plegamans es troba situada en una bona posició a escala territorial, i en 
relació a l’àrea d’influència de Barcelona, però a la vegada pateix una manca de 
connexió i d’accessibilitat  respecte als grans centres urbans que l’envolten (Sabadell, 
Granollers, Mollet,....). 

Les necessitats de mobilitat que es generen en el municipi, per les diferents activitats 
industrials dels polígons i per la implantació residencial, no es veuen resoltes, ja que en 
molts casos només és factible la mobilitat amb transport privat (cotxe), i això complica 
molt les coses, ja que es generen molts problemes de circulació viària i fonamentalment 
de falta d’aparcament. 

Degut a la gran afluència de treballadors d’altres municipis de l’entorn als polígons 
industrials, es genera un problema molt important de tràfic a les hores punta i de falta 
de previsió de places d’aparcament, que evidentment es solucionaria amb la 
incorporació d’un transport públic eficient.   

Per tant, vistes les necessitats del municipi, son importants i necessaris els objectius 
que planteja en aquest cas el document del Pla Territorial, i que el POUM ha de recollir. 

Els objectius del POUM pel que fa al transport públic son: 

• Generar una xarxa ferroviària que faciliti el transport públic 

• Garantir una accessibilitat sostenible   

• Garantir una eficiència del transport públic. 

• Assolir un model de transport per a viatgers. 

• Determinar un model d’accessibilitat de caràcter metropolità. 

Per tant, la línia prevista que connecta Sabadell, Polinyà, Palau-solità i Plegamans i 
Granollers és imprescindible per la mobilitat que es genera entre aquests municipis, i 
per tant resulta una prioritat per Palau-solità i Plegamans resoldre el seu traçat i la seva 
implantació. 

No obstant, el traçat que planteja el Pla Territorial d’aquesta línia presenta dificultats 
d’integració en el territori, ja que passa per la Via Augusta, i per tant aquest fet obligaria 
al soterrament d’aquesta en tota la seva extensió, i fonamentalment en el pas del sòl 
urbà industrial de Palau-solità i Plegamans. 
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Una línia aèria en aqüeducte com sembla que pretenen els redactors del Pla Territorial, 
crearia una barrera arquitectònica important, una mala imatge just en l’entrada de Palau 
i en l’accés principal del polígon industrial, i ens partiria el Parc de l’Hostal del Fum. 

El POUM planteja en tot cas el soterrament de la línia, però si això no fos possible 
planteja un traçat alternatiu proposant de passar aquesta línia ferroviària paral·lela a la 
traça de carretera de Granollers-Sabadell, per tal d’evitar un major impacte paisatgístic. 
Aquesta proposta estaria condicionada al posterior Pla Director d’Infraestructures, i en 
la realització d’un projecte conjunt de la futura via interpolar i la via ferroviària. 

Aquesta solució seria l’òptima ja que la possible posició de l’estació de tren situada en 
la intersecció entre l’Av. de Catalunya (C-59) i la carretera de Sabadell-Granollers (C-
155) en el tram urbà de l’Av. del Països Catalans, ens faria d’intercanviador amb la línia 
de bus de l’Av. de Catalunya. 
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VI. L’ENCAIX DELS CRITERIS DEL POUM EN EL PLANEJAME NT TERRITORIAL 
 

1. Continguts del PTMB  

Palau-Solità i Plegamans pertany a la comarca del Vallès Occidental i, en 
conseqüència, es troba en l’àmbit del Pla territorial parcial de l’àmbit metropolità de 
Barcelona (PTMB), que abasta les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el 
Barcelonès, el Garraf, el  Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 

El PTMB, de caràcter supramunicipal, fou aprovat definitivament pel Govern de la 
Generalitat en data 20 d’abril de 2010 (publicació DOGC núm. 5627, de 12/05/2010), 
proposa l’establiment de tres subsistemes territorials sobre els quals s’estructuren totes 
les propostes:  

• Sistema d’espais oberts 

• Sistema d’assentaments 

• Sistema d’infraestructures de mobilitat 

Per altra banda, determina un seguit d’àmbits del territori on es recomana l’elaboració 
d’un Pla director urbanístic.   

Les determinacions respecte als aspectes anteriors pot ésser breument resumida amb 
les següents concrecions: 

a) Sistema d’espais oberts 

Es distingeixen dos tipus, segons el nivell de protecció proposat: 

• Espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari.  

Són aquells que, pels seus valors naturals i agraris o per la seva localització al 
territori haurien de mantenir indefinidament el seu caràcter de no urbanitzables.  

El sòl de protecció especial incorpora els espais protegits per la normativa 
sectorial. 

• Espais de protecció preventiva. 

Són els sòls no urbanitzables de caràcter ordinari als quals es reconeix, en 
conjunt, un valor ambiental o paisatgístics i, sovint, la condició d’espais de 
transició entre els assentaments urbans i els espais oberts de protecció 
especial. 

Els espais oberts que d’una o altra forma incideixen en el desenvolupament de 
Palau-solità i Plegamans són la Xarxa Natural 2000, l'espai PEIN de Gallecs i la 
part regulada pel seu Pla Director; el corredor fluvial de la Riera de Caldes i els 
connector situat a Ponent del municipi.  
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b) Sistema d’assentaments 

El PTMB reconeix els assentaments ja existents i també fa una proposta d’estratègies 
urbanes i defineix una estructura nodal de referència, fixant així les pautes per a una 
evolució urbanística respectuosa amb els criteris del programa de planejament 
territorial. 

S’estableixen dos formats d’estratègies de desenvolupament urbà, en funció del nivell 
de continuïtat física dels sistemes urbans implicats: 

• Les determinacions per als continus urbans intermunicipals. 

• Les estratègies per als nuclis i àrees urbanes i per a àrees especialitzades que 
no es troben substancialment incloses en continus urbans intermunicipals. 

Així mateix, s’estableixen regulacions en diverses àrees significatives del continu urbà 
per tal d’orientar-ne el procés urbanístic. Aquestes àrees són: 

• Centres urbans 

• Àrees funcionals estratègiques metropolitanes 

• Àrees de transformació urbana d’interès metropolità 

• Àrees d’extensió urbana d’interès metropolità  

• Noves centralitats urbanes 

• Àrees especialitzades residencials a reestructurar 

• Àrees especialitzades industrials a consolidar i equipar 

• Àmbits de reforçament nodal metropolità 

En el cas de Palau-solità i Plegamans, el municipi queda inclòs en un Àmbit de 
reforçament nodal metropolità, susceptible per tant de reforçar l’estructura nodal que el 
propi Pla proposa, ja sigui dins dels continus urbans intermunicipals, ja sigui sobre 
aquells eixos urbans compostos de nuclis de població geogràficament alineats i dotats 
d’infraestructures de mobilitat d’alta capacitat amb possibilitat física per al 
desenvolupament d’eixamples urbans, o ja sigui mitjançant noves centralitats de 
referència i servei superior al local i sectors amb capacitat d’equilibrar residència i 
activitat a diverses àrees urbanes de la regió metropolitana de Barcelona. 

El desenvolupament d’aquestes àrees i eixos tindria com a finalitat completar el sistema 
de ciutats de l’Arc Metropolità i altres nodes de caràcter comarcal i, segons el PTMB, 
seria bàsic per tal de garantir un funcionament integrat i coherent del sistema nodal de 
ciutats de la regió metropolitana de Barcelona. 

Els àmbits de reforçament nodal metropolità, en atenció a les seves possibilitats de 
desenvolupament, morfologia territorial i nivell de maduració dels diferents sistemes 
urbans són de tres tipus: 

• Àrees urbanes de desenvolupament nodal 

• Àrees urbanes de polarització 

• Eixos urbans de desenvolupament nodal 
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Palau-solità i Plegamans es troba en la intersecció entre dues Àrees urbanes de 
polarització, que el Pla dibuixa de forma indicativa quant a localització. 

Palau-solità i Plegamans és a més considerat un Subcentre principal, pel seu continu 
urbà d’entre 10.000 i 40.000 habitants. L'opció del POUM respecte a aquest model del 
PTMB s'esmenta en el següent apartat. 

Per tal de desenvolupar l’estratègia d’aquestes àrees, el PTMB estableix la redacció 
d’un pla director urbanístic que concreti les condicions d’integració urbana, extensió, 
continguts, accessibilitat i altres característiques d’ordenació o aquells aspectes 
quantitativament i dimensional significatius. 

Tanmateix, amb caràcter general i indicatiu el Pla ja estableix per a aquestes àrees la 
definició d’operacions urbanes mixtes i complexes encaminades al desenvolupament de 
processos de polarització urbana que dotin d’equipaments i centralitats a les àrees 
urbanes disperses i especialitzades en què s’insereixen, per la qual cosa s’estableixen 
les següents condicions: 

• Complexitat urbana. 

Es tracta de generar noves peces urbanes amb residència, activitat i serveis, 
equilibradores i polaritzadores de les àrees urbanes disperses o massa 
especialitzades en què s’insereixen. 

• Centre urbà 

La petita dimensió dels centres urbans existents en aquestes àrees, en relació 
amb les seves dimensions globals, implica que la finalitat de les operacions 
urbanes a desenvolupar, en els llocs de millor accessibilitat territorial, sigui la 
dotació de noves peces de centralitat amb funcions i equipaments de referència 
per a les àrees urbanes del seu entorn.  

Per tal de garantir una intensitat urbana raonable a les noves àrees centrals, el 
Pla determina que els Plans Directors Urbanístics que els desenvolupin -Títol V-, 
han d’establir unes edificabilitats mínimes per al desenvolupament del 
planejament municipal. 

• Relació amb el territori 

La dimensió relativa de les operacions de polarització a planificar implica una 
acurada selecció del lloc i l’adopció de les formes urbanes per tal que els nous 
sectors urbans qualifiquin i complementin les àrees urbanes existents i 
minimitzin els impactes negatius sobre el sistema d’espais oberts. 

• Accessibilitat general 

Les noves operacions de polarització urbana han d’aprofitar al màxim els llocs 
amb bona accessibilitat territorial determinats tant per les actuals xarxes 
d’infraestructures de transport com per les proposades en el Pla. 

c) Sistema d’infraestructures de mobilitat 

El PTMB estableix la xarxa de connectivitat física –de persones i mercaderies- que 
permet un funcionament integrat de l’espai metropolità, i ho fa mitjançant el sistema 
d’infraestructures de mobilitat, que comprèn la xarxa viària, la xarxa ferroviària i altres 
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d’infraestructures fixes i també el sistema logístic i els intercanviadors nodals associats 
als anteriors.   

Les previsions respecte al municipi de Palau-solità i Plegamans preveuen que està 
afectat per les infraestructures següents: 

• Connexió de tramvia o autobús en plataforma reservada. Infraestructura 
1.13....N-17... connexió de l’eix de la Riera de Caldes. 

• Vies suburbanes secundàries. 

• Vies estructurants secundàries. 

• Millora de l’autovia i autopista existent 

• Infraestructura  1.13, d’ampliació/desdoblament C-59 en el tram Palau-Caldes 
de Montbui.  

• L’anomenat Quart Cinturó –proposta inicial del Ministeri de Foment- del qual es 
preveuen 4 opcions alternatives en forma de Ronda del Vallès: 1) El projecte 
sotmès a informació pública. 2) L’alternativa sobre el corredor projecte PTMB. 3) 
L’alternativa corredor C-155/Rondes de Granollers. 4) L’alternativa corredor C-
155/Gallecs. 

d) Pla director urbanístic d’estructuració de l’entorn urbà de la riera de Caldes 

Segons s’ha esmentat anteriorment, el PTMB prescriu l’elaboració d’un seguit de Plans 
Directors Urbanístics (PDU) i entre ells el PDU d’estructuració de l’entorn urbà de la 
riera de Caldes, amb la finalitat d’aprofitar les potencialitats del territori mitjançant el 
desenvolupament d’una àrea urbana més completa i diversificada que actualment, pel 
que fa als usos, prestant atenció a temes claus com els següents: 

• Ordenació de l’àrea urbana entorn a la riera de Caldes amb espais de transició i 
continuïtat entre els diferents teixits residencials productius i d’equipament. 

• Concreció de l’eix de transport públic amb plataforma reservada de la riera de 
Caldes i de l’ampliació de la C-59, de forma coordinada amb els plans i projectes 
sectorials a desenvolupar. 

• Localització, dimensionat i definició dels elements estructurals d’ordenació de 
les àrees de nova centralitat a establir en relació amb els nodes d’accés al 
transport públic d’alta capacitat i desenvolupament de les àrees amb capacitat 
d’esdevenir pols urbans del conjunt concretant la seva localització i extensió, els 
elements estructurals de la seva ordenació, les relacions amb la ciutat existent, 
els seus continguts pel que fa a usos i intensitats i el seu desenvolupament 
seqüencial. 

• El desenvolupament de les estratègies sobre conjunts d’Àrees especialitzades 
industrials a consolidar i equipar previstes al PTMB. 

• Preservació, ordenació i potenciació del Parc fluvial de la riera de Caldes com a 
element estructural de la futura àrea urbana resultant i les seves connexions 
amb la resta del sistema d’espais oberts de protecció especial en coordinació 
amb el també previst PDU de la Plana agroforestal del Vallès. 

El PDU previst al PTMB no ha estat elaborat fins al moment, per la qual cosa el present 
document de POUM, respectant els criteris generals territorials, enfronta directament la 
regulació de l’ordenació urbanística municipal. 
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2. Adaptació del POUM al PTMB  

En el seu dia, el document de PTMB aprovat inicialment per la Conselleria de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya en data 22 de maig de 
2009, fou objecte de diverses al·legacions per part de l'Ajuntament de Palau-Solità i 
Plegamans.  

Les discrepàncies entre ambdues administracions giraven, resumidament, entorn els 
següents aspectes: 

• Manca de consens territorial  i de consideració a l'autonomia local i a la 
participació ciutadana. 

• Desajust amb algunes determinacions del planejament general del municipi. 

• Manca de justificació dels “espais de protecció preventiva” en el sòl no 
urbanitzable. Alhora, desprotecció de sòls d'interès agrícola i/forestal i 
desconsideració dels connectors existents en el sòl no urbanitzable. 

• Previsions de creixement desmesurades en extensió i densitat, amb afectació 
també a d'altres municipis veïns. Desproporció en les apreciacions respecte a 
l'Àrea de Polaritat i un futur Pla Director Urbanístic. 

• Dèficits en la visió de l'estructura general del territori, sense concreció en les 
infraestructures i diverses xarxes i instal·lacions. 

• Discrepància en el traçat de la Ronda del Vallès-IV Cinturó. 

• Inconcreció de la xarxa ferroviària. 

• Imprecisions en els plànols, que no sempre reflecteixen la realitat existent ni el 
planejament vigent. 

En la versió definitiva del PTMB, es va procedir a diverses modificacions respecte a 
l'aprovació inicial.  

Fonamentalment, es va reduir la superfície dels sòls no urbanitzables de protecció 
preventiva que inicialment s'estenien fins la nova via prevista com a Ronda del Vallès-IV 
Cinturó, en favor de nous sòls no urbanitzables de protecció especial; es 
redimensionaren les previsions de l`Àrea de polaritat on s'inclou Palau-soltà i 
Plegamans; i es modificà la categorització i determinació dels sòls no urbanitzables.  

Després del procés de debat territorial breument exposat, el present POUM s’adapta al 
model proposat en les determinacions del PTMB, donat que el creixement i 
desenvolupament proposat preveu una concreció dels criteris territorials adaptada a la 
visió municipal, i la ubicació dels sòls a transformar respecta els espais oberts 
determinats amb caràcter supramunicipal, que queden ampliats.  Així, l’estructura del 
sòl no urbanitzable proposada permet assolir els objectius fixats en el PTMB: 

• Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu 
biofísica. 

• Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a 
components de l’ordenació del territori. 

• Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori. 
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En concret, el quadre de superfícies que ens indica l’opció del POUM i el repartiment 
del sòl no urbanitzable és el següent: 

 

Pel que fa al sòl urbanitzable i urbà, el POUM opta per un model de compactació i 
menor creixement que l'establert al PTMB, donat que s'aprecia que el que necessita el 
municipi és completar actuacions existents i d'alguna forma anar "cosint" el seu territori, 
evitant impactes excessius  i afavorint l'endreçament general en l'ordenació. 

El POUM insisteix en la perspectiva que no s'ha de realitzar un nou creixement urbà 
entre Polinyà, Sentmenat, Caldes de Montbui, Palau-solità i Plegamans i l'anomenada 
futura Ronda del Vallès (en la versió aprovada pel Ministerio i sense perjudici que 
aquesta pugui ésser finalment substituïda per un traçat alternatiu).  
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La utilització de noves vies de comunicació com a límits de creixement resulta un recurs 
poc idoni pel respecte del medi i en concret del sòl d'interès agrícola forestal on el 
PTMB planteja la nova polaritat que incorpora Palau-solità i Plegamans. 

Aquesta apreciació del planificador urbanístic no vulnera el conjunt de principis i normes 
contingudes en el PTMB, sinó que suposa una concreció d'aquest marc de referència. 

3. Justificació dels criteris del POUM per tal de d onar compliment al PTMB  

En l'informe de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental es planteja mantenir la 
condició d'espai no urbanitzat i la classificació com a sòl no urbanitzable de tots els 
espais de protecció especial que determina el document del PTMB; evitant en alguns 
casos que determinats espais s'incorporin a polígons per a ser transformats com a sòls 
urbans i urbanitzables. 

No obstant, i amb caràcter general, tots els espais en qüestió conformen mers ajustos 
en funció de la base topogràfica i la realitat física existent; o bé són imprescindibles per 
donar sortida a l'ordenació del polígon, fonamentalment pel que fa al tractament 
urbanístic dels seus espais públics, la continuïtat de la vialitat i de la trama urbana i la 
compactació com a model de consum de sòl; i en cap cas suposen una reducció dels 
espais d'especial protecció, tenint en compte de que una bona part dels espais 
preventius segons el PTMB es transformen a espais de protecció especial amb el 
POUM.  

Els criteris generals que adopta el document del POUM, per tal de justificar 
l’excepcional incorporació d'aquests espais de protecció especial segons el PTMB al 
procés de transformació urbanística son els següents: 

- El model d'ordenació del document del POUM 

- Una major protecció dels espais en el municipi 

- La necessitat d'aquests espais per l'ordenació del conjunt del municipi 

- La manca de valor d'aquest espais colindants degut a la pressió urbanística 

- La precisió i reajustament dels límits d'aquests espais. 

- La compatibilitat de la protecció dels espais oberts  

- La protecció del sòl no urbanitzable en front al sòl urbà 

- El model d'ordenació del document del POUM 

El planejament del conjunt del municipi i les diferents actuacions de sectors en sòl 
urbanitzable i de polígons en sòl urbà te molt clar els conceptes de protecció (territori, 
paisatge, elements naturals) i sostenibilitat (mediambientalment respectuós). 

Aquests dos conceptes comporten els criteris essencials del document del POUM, que 
són: la conservació del territori rural; la preservació dels espais naturals d’interès 
ecològic i paisatgístic; la protecció dels conjunts naturals; la compactació i moderació 
del consum de sòl; l’ús eficient de les àrees urbanes actuals; la determinació de nous 
creixements més compactes i continus; la consolidació i relligat de la trama urbana 
actual, tot donant continuïtat als diferents vials existents; i la millora amb els nous 
creixements dels dèficits actuals de sistemes (vialitat, equipaments, zones verdes). 
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Un dels criteris bàsics del POUM és protegir el sòl no urbanitzable; per tant, el 
document del POUM determina una superfície de sòl no urbanitzable de 794,50 Ha, 
que representen el 53,02% del terme municipal, es a dir, més de la meitat del territori de 
Palau-solità i Plegamans es troba inclòs en el sòl no urbanitzable i preservat dels 
processos d’urbanització. 

La superfície total de nova ocupació i de transformació de sòl (de no urbanitzable a 
urbanitzable i urbà) és d’unes 32,91 Ha, que suposen aproximadament el 2,20 del total 
del territori; xifra que resulta molt baixa i que fa més evident la voluntat del document 
del POUM de protegir el sòl no urbanitzable i de compactar el municipi. 

Un altre dels grans objectius o criteris bàsics del POUM és limitar l’ocupació del sòl, 
reduint els creixements desmesurats en extensió, fent més sostenible el futur 
desenvolupament del municipi. 

Els desenvolupaments que proposa el document del POUM no suposen un creixement, 
un consum de sòl i una ocupació del territori desmesurada, sinó al contrari són 
operacions de contenció i només d’ocupació dels diferents espais buits entre barris ja 
consolidats, que en molts casos el planejament previ ja els considerava urbans. 

Per tant, tots els espais que el PTMB determina com d'especial protecció, que 
s'incorporen als processos d'urbanització, es justifiquen per raons globals d'interès 
públic, seguint amb els criteris i objectius marcats en el document del POUM, de model 
territorial, de compactació del sòl urbà, d'ús eficient pel que fa a les àrees urbanes i de 
consolidació i relligat de la trama urbana, ja que en molts casos aquests són necessaris 
per donar continuïtat a la vialitat existent. 

- Una major protecció dels espais en el municipi 

Tal com s'ha explicat en l'anterior apartat, el POUM planteja uns espais de sòl no 
urbanitzable d'especial protecció segons el PTMB, que s'inclouen en els processos de 
transformació urbanística. 

No obstant, el sòl que es planteja incloure en la transformació urbanística és d'unes 
12,72 ha, superfície que es reparteix en unes 13 actuacions urbanístiques per raons de 
coherència geogràfica i urbana, tot ajustant-se als diferents elements reconeixedors del 
territori i als diferents sistemes urbanístics que es plantegen, tal com es determina 
també en el plànol que s'adjunta en el document del POUM. 

La reduïda dimensió de 12,72 ha d'aquests espais que es transformen i que el PTMB 
determinava d'especial protecció es contraposa amb la voluntat del document del 
POUM de protegir molts més espais que el PTMB no protegia i els considerava de 
protecció preventiva, amb una superfície total de 248,65 ha (segons aprovació inicial). 

Per tant, el fet de disposar aquestes 12,72 ha en sòls de transformació urbana es 
justifica també pel fet que el POUM protegeix 260,59 ha, que abans i amb el PTMB no 
estaven protegides del processos de transformació urbanístics. 

En cap cas el POUM planteja una reducció dels espais de protecció especial, ja que per 
una banda es redueixen 12,72 ha, però per l'altre s'augmenten en 260,59 ha, amb un 
saldo en positiu d'espais d'especial valor de 247,87 ha. 
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- La necessitat d'aquests espais per l'ordenació del conjunt del municipi 

Una altra justificació, del per que s'incorporen tots aquests espais en el procés de 
transformació urbanística, és la necessitat d'aquests espais en l'ordenació de les 
diferents propostes i del conjunt del municipi. 

El POUM pretén realitzar un seguit d'ordenacions per tal de poder compactar, 
consolidar i relligar els diferents barris i la trama urbana actual, i acabar de definir els 
límits del sòl urbà i urbanitzable amb el sòl no urbanitzable. 

En l'actualitat els límits amb el sòl no urbanitzable estan molt poc definits, i el POUM 
pretén consolidar aquest límits, millorant la transició entre el món rural i l'urbà. 

Per tant, la incorporació d'aquests espais en els processos de transformació es justifica 
també per la necessitat consolidar els límits amb el sòl rural i millorar la transició 
d'aquests espais. 

- La manca de valor d'aquests espais colindants, degut a la pressió urbanística 

En molts casos, els espais d'especial protecció segons el PTMB no tenen el suficient 
valor per estar protegits, ja que s’han anat deteriorant degut a la seva posició, al costat 
del sòl urbà i urbanitzable. 

Com a espais que fan de transició, han estat sotmesos a la pressió urbanística que la 
proximitat dels espais urbans respecte al mon rural comporta; per tant, la pèrdua de 
valor d'aquests petits espais justifica incorporar-los en els processos de transformació 
urbanístics, tot millorant la relació entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable. 

- La precisió i reajustament dels límits d'aquests espais 

L'article 2.6 de les normes de PTMB determina que de manera justificada es podran 
incloure espais de protecció especial en sector o polígons per tal de garantir la 
permanència com espais oberts mitjançant la cessió i la incorporació d'aquests espais 
com a sistemes d'espais lliures públics.  

Per altra banda, l'article 2.10 determina com ha de ser la precisió i modificació dels 
límits dels diferents tipus d'espais oberts. Així, els diferents contorns han de ser 
concretats en delimitacions urbanístiques pels instruments de planejament que 
defineixin l'ordenació a escala més detallada, ja que el document del PTMB no té la 
suficient precisió per determinar aquests contorns ja que treballa a escala 1/50.000. 

La delimitació dels contorns realitzada pel POUM, amb la introducció d'increments o 
disminucions de la superfície dels espais oberts, segueix els criteris d'optimització de 
les condicions d'ordenació urbanística, tal com es determina en l'article 2.10 de les 
normes del PTMB. 

En qualsevol cas, el POUM justifica les variacions de la forma dels contorns d'acord 
amb els criteris establerts en el PTMB: 

- Incorporació de sòls no urbanitzables situats a la perifèria de la delimitació del 
sistema d'espais oberts que han rebut una valoració especial derivada d'estudis 
sectorials sobre el medi natural o per que afavoreixen la connectivitat entre els 
diferents espais naturals. 



 

Memòria d'informació i ordenació del Pla d'Ordenació Urbanística del municipi de Palau-solità i Plegamans    58 

- Ajustos de la delimitació per raons de coherència geogràfica i urbana que 
permetin clarificar els límits del Pla, tot ajustant-los sobre elements 
reconeixedors del territori. 

- Compatibilitat entre la protecció dels valors naturals dels espais oberts i 
l'acabament adequat de la ciutat a les seves vores urbanes, especialment pel 
que fa a la delimitació dels sòls que el planejament urbanístic qualifiqui de 
sistemes de parcs urbans, equipaments, vialitat i serveis tècnics d'interès 
general i titularitat pública. 

Per altra banda el punt 3 de l'article 2.10 NNUU del PTMB descriu: 

 "3. La línia de delimitació entre els espais de protecció especial no procedent de 
la normativa sectorial o urbanística anteriorment aprovada i les àrees urbanes, en 
les quals el Pla defineix estratègies que permeten una extensió de l'ocupació 
urbana d'acord amb les determinacions del Titol III, pot variar com a resultat del 
planejament urbanístic general que determini l'abast de l'extensió i el traçat 
detallat d'aquesta línia." 

Per tant, els ajustos determinats en el document del POUM pel que fa al sòl d'especial 
protecció, es justifiquen amb les determinacions dels articles corresponents de la 
normativa del PTMB.  

- La compatibilitat de la protecció dels espais oberts 

La superfície total que planteja el POUM transformar, de sòl d'especial protecció segons 
el PTMB, és de 12,72 ha; no obstant, d'aquesta superfície, només 3,45 ha son sòls 
d'aprofitament privat, i la resta de 9,27 ha són sòls de sistemes urbanístics formats per 
sistemes de parcs urbans, equipaments vials i serveis tècnics. 
Per tant, una bona part d'aquests espais formats per sistemes urbanístics són 
compatibles amb els valors naturals dels espais oberts, i permetran acabar 
adequadament les vores del sòl urbà i els espais de transició entre aquest i el sòl no 
urbanitzable i rural. 

En definitiva, la incorporació d'aquest espais es justifica també per ser espais d'interès 
general i passar a ser de titularitat pública, compatibles amb els sols oberts d'especial 
protecció. 

- La protecció del sòl no urbanitzable en front al sòl urbà 

La utilització d'aquest espais de protecció especial en el procés de transformació 
urbanística te una funció de protecció en la transició dels dos tipus de sòl (sòl rural i sòl 
urbà).  
El fet de trobar-se en sols de transformació permet actuar de manera més contundent 
per assegurar la preservació dels espais del sòl no urbanitzable, evitant d'aquesta 
manera que el sòl urbà sigui agressiu en aquesta frontera o connexió que existeix entre 
els dos entorns. 

Pel que fa a les actuacions concretes dels espais d'especial protecció segons el PTMB 
que s'incorporen als processos urbanístics, són les que es mostren en el plànol 
corresponent d'Adequació del POUM a les determinacions del PTMB" i que a 
continuació es determinen i es detallen. 

El quadre següent es determina un resum dels espais que passen a sòl urbà 
urbanitzable i provenen de sòls de protecció segons el PTMB: 
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A continuació s'adjunten i s'expliquen totes les actuacions, concretes dels espais 
d'especial protecció segons el PTMB que s'incorporen als processos urbanístics, i es 
mostren en un plànol: 

 

Àmbit d'actuació nº1 

S'incorpora en el sòl urbà un sistema d'equipament existent, on es disposen de 
dos dipòsits d'aigua d'abastament del municipi que formen part de la xarxa de 
subministrament d'aigua potable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ajust, en incorporar aquest equipament tècnic, es justifica per raons de 
coherència urbana i respecte sobre un element existent d'interès general i 
titularitat pública, al servei del municipi. 

Àmbit d'actuació nº2 

S'incorporen en el sòl urbà dins del PMU-06. Font de Sant Josep un seguit de 
sistemes d'equipaments, espais lliures i vialitat. 
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L’ajust, en incorporar aquests sistemes, es justifica per raons de coherència 
urbana i respecte sobre elements existents, d'interès general i titularitat pública, al 
servei del municipi.  
Per una banda, s'incorpora al sòl urbà un sistema d'equipament tècnic existent 
(depuradora actualment en funcionament), així com una petita ampliació d'aquest; 
també s'incorpora un petit vial d'accés a la depuradora; finalment, s'incorpora una 
zona verda o espai lliure formada fonamentalment per un espai de protecció dels 
habitatges en front a la carretera, i d'una part del Torrent del Caganell que 
s'incorpora a aquest PMU per tal de millorar els seus marges i realitzar les obres 
d'adequació necessàries pel bon funcionament hidrològic, evitant qualsevol 
problema en la zona residencial. 

Àmbit d'actuació nº3 

S'incorpora al sòl urbà un petit espai que es considera un reajust dels límits del 
sòl urbà, per tal de recol.locar a l'Avda. de Catalunya una rotonda d'accés al barri 
de Els Turons i al Barri de Can Falguera. 
 
Aquesta rotonda resulta necessària pel bon funcionament de la mobilitat i de 
l'accessibilitat en el conjunt del municipi i en aquest cas dels barris de la part nord-
est del municipi. 
 
L’ajust, en incorporar aquest espai en el PMU-02. La Pujada, possibilitarà adquirir 
per cessió la rotonda i a la vegada la seva urbanització; per tant, la incorporació 
d'aquest espai a transformar es justifica per raons de coherència urbana, d'interès 
general i titularitat pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Àmbit d'actuació nº4 

En aquest àmbit inclòs en el SUD-01. Forn del Vidre, la superfície total que 
planteja el POUM de transformar és d'unes 3,01 ha, de les quals 2,30 ha són 
sistemes (equipaments, zones verdes i vialitat) i només 0,71 ha, es transformaran 
en zones d'aprofitament privat. 
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Una bona part d'aquest espais (2,30 ha), formats per sistemes urbanístics, són 
compatibles amb els valors naturals dels espais oberts, i permeten acabar 
adequadament les vores del sòl urbà i els espais de transició entre aquest i el sòl 
rural. La incorporació es justifica també per ser espais d'interès general i titularitat 
pública, compatibles amb els sòls oberts d'especial protecció. 
 
El fet de disposar d'aquests espais en els sols de transformació permet actuar per 
assegurar la preservació del sòl no urbanitzable, evitant d'aquesta manera que el 
sòl urbà sigui agressiu en aquesta frontera o connexió que existeix entre els dos 
entorns. 
 
L'actual delimitació del sòl urbà és totalment arbitrària, deixant aquests espais de 
sòl no urbanitzable amb una situació molt residual i amb una forta pressió 
urbanística degut a la proximitat de les zones urbanes que fa  empobrir aquest 
sols i els degrada. 
 
El POUM pretén en aquest cas ocupar l’espai buit entre el barri de La Pineda i 
Can Puigoriol totalment consolidats, seguint el model territorial de compactació del 
sòl urbà, d'ús eficient pel que fa a les àrees urbanes i de consolidació i relligat de 
la trama urbana. 
 
Per tant, s'entén que la incorporació d'aquests espais als processos de 
transformació es justifica també per la necessitat de consolidar els límits amb el 
sòl rural i millorar la transició d'aquests espais, i per raons globals d'interès públic, 
ja que és necessari ocupar aquest espais per donar continuïtat a la vialitat 
existent i a la trama urbana, tenint en compte que en l'actualitat els carrers no 
tenen continuïtat i les illes d'aprofitament privat es troben partides i inacabades. 
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Per altra banda, s'incorpora al sòl urbanitzable un petit espai de 1.778,57 m2sòl 
(1.257,68 m2sòl de vialitat i 520,89 m2sòl d'espai lliure i zona verda), per tal de 
recol.locar a l'Avda. de Catalunya una rotonda d'accés al barri de La Pineda i Can 
Puigoriol.  La rotonda resulta necessària pel bon funcionament de la mobilitat i de 
l'accessibilitat en el conjunt del municipi, i la incorporació d'aquest espais en el 
SUD-01 possibilitarà adquirir per cessió la rotonda i a la vegada la seva 
urbanització; per tant, la incorporació d'aquest espai a transformar es justifica per 
raons de coherència urbana, d'interès general i titularitat pública. 

Àmbit d'actuació nº5 

Els sòls que s'incorporen en el procés de transformació urbanística queden 
inclosos en el SUD-08. El Pedró.  
 
La superfície total que planteja el POUM transformar és d'unes 3,02 ha, de les 
quals 1,48 ha són sistemes (equipaments, zones verdes i vialitat) i només 1,54 ha 
es transformaran en zones d'aprofitament privat. 
 
Una bona part d'aquest espais formats per sistemes urbanístics, són compatibles 
amb els valors naturals dels espais oberts, i permeten acabar adequadament les 
vores del sòl urbà i els espais de transició entre aquest i el sòl rural. La 
incorporació d'aquest espais es justifica també per ser espais d'interès general i 
titularitat pública, compatibles amb els sols oberts d'especial protecció. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pel que fa a la integració d'espais susceptibles de ser ocupats per zones 
d'aprofitament privat en l'execució del Pla parcial, es justifica en funció del model 
territorial de compactació del sòl urbà, d'ús eficient pel que fa a les àrees urbanes 
i de consolidació i relligat de la trama urbana. 
 
Un dels grans objectius del sector és obtenir per cessió grans espai lliures i zones 
verdes que amb el planejament vigent s’haurien d’haver expropiat; per tant, 
resulta necessari d'ocupar i regularitzar els límits dels sectors amb el sòl no 
urbanitzable. 
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Per altra banda, és d'interès general el fet de completar la urbanització del camí 
de la Serra, des de l’Av. Montseny (Masia de Can Maiol) fins a l’Av. Folch i Torres, 
tot donant continuïtat amb el c/ de Puigoriol al barri de Can Falguera, permeten 
dotar de continuïtat als barris situats a llevant i millorar la seva accessibilitat. 
Aquesta via permet la connexió entre els barris de Can Maiol, Tenda Nova, el 
Turó Castell, El Castell, els Turons i Can Falguera. 
 
El fet que el traçat del camí de la Serra segueixi en molts casos l’antic camí 
multiplica les seves característiques d’integració territorial, ja que recull els carrers 
urbans i disposa de connexió directa amb els camins rurals de llevant, garantint 
aquesta continuïtat entre les xarxes de carrers i camins que ha de facilitar la 
integració entre les diverses categories de sòl i l’accés als espais agroforestals 
des del poble. 
 
En conclusió, la continuïtat d'aquesta via és d'interès general tal com ja quedava 
determinada en el planejament vigent i, per tant, sembla lògic que els espais 
situats a la banda de ponent d'aquesta via s'incorporin als processos 
d'urbanització per tal de consolidar els límits del poble. El fet de disposar 
d'aquests espais en els sòls de transformació permet actuar per assegurar la 
preservació del sòl no urbanitzable, evitant d'aquesta manera que el sòl urbà sigui 
agressiu en aquesta frontera o connexió que existeix entre els dos entorns. 

Àmbit d'actuació nº6 

S'incorporen en el sòl urbanitzable dins del SUD-02. Pla del Molí una sèrie de 
sistemes d'espais lliures (1,35 ha) i vialitat (0,30 ha) amb total de 1,65 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tots aquests sistemes urbanístics son compatibles amb els valors naturals dels 
espais oberts, i permeten acabar adequadament les vores del sòl urbà i els espais 
de transició entre aquest i la riera, creant un gran parc urbà. La incorporació 
d'aquest espais es justifica també per ser espais d'interès general i titularitat 
pública, compatibles amb els sols oberts d'especial protecció. 
 
L’ajust, en incorporar aquests sistemes, es justifica per raons de coherència 
urbana i geogràfica i permet clarificar els límits tot ajustant-los sobre elements 
reconeixedors i limitadors del territori com és la riera de Caldes. 
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Aquest espais verds que s'incorporen milloraran els marges de la riera de Caldes, 
realitzant les obres d'urbanització adequades i necessàries per la creació d'aquest 
gran parc urbà. 

Àmbit d'actuació nº7 

S'incorporen al sòl urbanitzable dins del PMU-01. Can Pavana un total de 0,60 ha, 
una sèrie de sistemes d'espais lliures (0,28 ha) i vialitat (0,26 ha) amb un total de 
0,54 ha. de sistemes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tots aquests sistemes urbanístics són compatibles amb els valors naturals dels 
espais oberts, i permeten acabar adequadament les vores del sòl urbà i els espais 
de transició entre aquest i la riera, creant un gran parc urbà. La incorporació 
d'aquest espais es justifica també per ser espais d'interès general i titularitat 
pública, compatibles amb els sols oberts d'especial protecció. 
 
L’ajust, en incorporar aquests sistemes, es justifica per raons de coherència 
urbana i geogràfica en permetre clarificar els límits tot ajustant-los sobre elements 
reconeixedors i limitadors del territori com és la riera de Caldes. 
 
Aquest espais verds que s'incorporen milloraran els marges de la riera de Caldes, 
realitzant les obres d'urbanització adequades i necessàries per la creació d'aquest 
gran parc urbà. 
 
Per altra banda, també s'incorpora una petita zona d'aprofitament privat,  
susceptible de ser transformada amb la realització del Pla de Millora Urbana, 
d'una superfície de 0,06 ha. Resulta evident que per la superfície mínima que és, 
es tracta d’un mer reajust dels límits existents, per raons de coherència urbana. 

Àmbit d'actuació nº8 

El POUM planteja en aquest àmbit la incorporació de 1,05 ha en sòl urbà, de les 
quals 0,49 ha són sistemes urbanístics (equipaments, zones verdes i vials) i 
només 0,56 ha són sols d'aprofitament privat (parcel.les de cases unifamiliars 
aïllades). 
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Aquesta actuació i incorporació de sòls en el procés de transformació es 
justifiquen per l'ús eficient de les àrees urbanes, el model de compactació, 
consolidació i relligat de la trama urbana actual. 

 
El barri dels Pins de Can Riera es troba totalment desconnectat de l'actual trama 
urbana i, seguint amb el model de compactació i unió dels diferents barris, resulta 
coherent realitzar una franja en una part edificable, tot reconeixent dos vials per 
donar continuïtat a dos camins en sòl no urbanitzable, un equipament tècnic 
existent on es disposa d'un dipòsit pel subministrament d'aigua potable al 
municipi, el qual es ve ocupant materialment des de fa molts anys i en cap 
moment ha estat cedit formalment al municipi. 
 
Així, tots els espais que s'incorporen són sistemes urbanístics compatibles amb 
els valors naturals dels espais oberts, que permeten acabar adequadament les 
vores del sòl urbà i els espais de transició entre aquests i el sòl no urbanitzable. 
La incorporació d'aquest espais es justifica també per ser espais d'interès general 
i titularitat pública, compatibles amb els sols oberts d'especial protecció. 
 
L’ajust, en incorporar aquests espais en general, es justifica per raons de 
coherència urbana i geogràfica, permetent clarificar els límits tot ajustant-los sobre 
elements reconeixedors i limitadors del territori. 
 
S'entén que la incorporació d'aquests espais en els processos de transformació 
es justifica també per la necessitat consolidar els límits amb el sòl rural i millorar la 
transició d'aquests espais. 
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Àmbit d'actuació nº9 

En aquest àmbit el POUM planteja la incorporació de 0,58 ha en sòl urbà, de les 
quals 0,31 ha són sistemes urbanístics (zones verdes i vials) i només 0,27 ha són 
sòls d'aprofitament privat (parcel·les de cases unifamiliars aïllades). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’actuació i la incorporació d'aquest sols al procés de transformació es justifiquen 
per l'ús eficient de les àrees urbanes, el model de compactació i consolidació de 
la trama urbana actual. 
 
Tots els espais que s'incorporen són sistemes urbanístics compatibles amb els 
valors naturals dels espais oberts, que permeten acabar adequadament les vores 
del sòl urbà i els espais de transició entre aquests i el sòl no urbanitzable.  
 
La incorporació es justifica també per ser espais d'interès general i titularitat 
pública, compatibles amb els sols oberts d'especial protecció. 
 
Les dues zones verdes que s'incorporen delimiten el sòl urbà. La primera, situada 
al nord, fa de protecció del barri residencial en front de la carretera de Granollers 
a Sabadell (futura Interpolar); la segona, situada al sud, delimita el barri amb la 
riera, fent de transició entre aquests espais, i si no fos així quedaria un sòl no 
urbanitzable totalment residual. 
 
L’ajust, en incorporar aquests espais en general, es justifica per raons de 
coherència urbana i geogràfica, permetent clarificar els límits tot ajustant-los sobre 
elements reconeixedors i limitadors del territori. 
 
Pel que fa a les zones amb aprofitament residencial, es determina una franja de 
transició entre l'actual barri i el sòl no urbanitzable, per tal de delimitar aquest sòl 
no urbanitzable i compactar i densificar el barri amb una major aprofitament. 
S'entén que la incorporació d'aquests espais en els processos de transformació 
es justifica també per la necessitat consolidar els límits amb el sòl rural i millorar la 
transició d'aquests espais. 
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Àmbit d'actuació nº10 

En aquest àmbit el POUM planteja la incorporació de 0,46 ha en sòl urbà, de les 
quals 0,14 ha són sistemes urbanístics (zones verdes i vials) i només 0,31 ha són 
sòls d'aprofitament privat. 

En aquesta actuació el POUM planteja una remodelació integral del barri, degut a 
la seva problemàtica, augmentant l'espai disponible en el PMU, agafant espais de 
sòl no urbanitzable d'especial protecció; per tal de possibilitar el nou accés al barri 
de Can Parera, en base a les directrius de la Direcció General de Carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, pel que fa al traçat de la futura Interpolar; i per poder 
dur a terme diferents possibilitats d'esponjament del barri amb l'enderroc i el 
trasllat de les construccions existents i la construcció de nova edificació en el 
mateix entorn o no segons el cas i si resulta necessari, en funció de l'estudi 
exhaustiu que es realitzi en el document del PMU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’actuació i incorporació d'aquest sòls al procés de transformació es justifica per 
l'ús eficient de les àrees urbanes, el model de compactació, consolidació i relligat 
de la trama urbana actual. 
 
L’ajust, en incorporar aquests espais en general, es justifica també per raons de 
coherència urbana i geogràfica, per la necessitat de consolidar els límits amb el 
sòl rural i millorar la transició d'aquests espais. 
 
També cal destacar que, en l'actualitat, en l'entorn d'aquest barri tot el sòl no 
urbanitzable està totalment degradat; per tant, no té els valors mediambientals 
necessaris per a ser protegits, tal com determina el PTMB.  
 
Àmbit d'actuació nº11 

S'incorpora en el sòl urbà un petit espai qualificat de sistema viari, amb una 
superfície de 0,09 ha, considerant-se un mer reajust dels límits del sòl urbà. 
 
Aquest sistema viari resulta necessari pel bon funcionament de la mobilitat i de 
l'accessibilitat en el conjunt del barri de Can Parera i d’aquest propi polígon. 
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Àmbit d'actuació nº12 

En el SUD-10. Industrial Llevant s’incorporen uns sòls, de superfície 1,27 ha., que 
s'inclouen en el Pla Director Urbanístic de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs i 
que el PTMB els determina d'especial protecció.  
 
Aquest sòls han de donar continuïtat a la franja verda i de sistemes que 
acompanyen tot el front de l'Avda. de Catalunya en el seu accés principal. 
 
No obstant, encara que s'inclouen dins d'un sector, queden qualificats amb la clau 
de SD. Sistema General Espais lliures inclòs en PDU, i amb la subclau de 
SDE3/4/8/11. Sistema d'Equipaments (PDU), tot reconeixent les construccions 
actualment existents (masia de Can Boada Nou,...) , que es poden transformar en 
equipaments) i deixant el resta de sòl d'espai lliure i zona verda. 
 
El POUM incorpora aquest sòls en el sector per tal de transformar-los en sòl urbà; 
classificació que resulta més adient tenint en compte la posició que ocupen 
aquests sòls, per la integració com a espais lliures en front a l'Av. de Catalunya, 
generant la porta d'entrada al municipi, i per la configuració que poden generar 
com a accés al sòl no urbanitzable de Gallecs a través dels espais lliures del 
centre del municipi. 
 
Per tant, tot aquest espai que s'incorpora al procés de transformació urbanística 
no genera sostre addicional respecte al que tenia anteriorment el sector industrial 
llevant, està format per sistemes urbanístics compatibles amb els valors naturals 
dels espais oberts, i permet acabar adequadament les vores del sòl urbà i els 
espais de transició entre aquests i el sòl no urbanitzable de Gallecs. 
 
La incorporació d'aquest espais es justifica també per ser espais d'interès general 
i titularitat pública, compatibles amb els sols oberts d'especial protecció. 
 
La incorporació d'aquests espais també es justifica per raons de coherència 
urbana i geogràfica, en permetre clarificar els límits tot ajustant-los sobre elements 
reconeixedors i limitadors del territori de manera coherent, millorant la transició 
d'aquests espais amb Gallecs. 
 
La incorporació no comportarà un deteriorament dels espais sinó molt al contrari.  
El que precisament es vol evitar és una certa deixadesa d'aquests espais, tot i 
que seguiran com a Sistema General Espais lliures. 
 
 



 

Memòria d'informació i ordenació del Pla d'Ordenació Urbanística del municipi de Palau-solità i Plegamans    70 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Àmbit d'actuació nº13 

Els sòls que s'incorporen en el procés de transformació urbanística queden 
inclosos en el SUD-07. Can Boter.  
 
La superfície total que planteja el POUM transformar és d'unes 0,20 ha, i la 
totalitat és de sistemes (equipaments, zones verdes i vialitat). 
 
Tots aquests espais formats per sistemes urbanístics, són compatibles amb els 
valors naturals dels espais oberts, i permeten acabar adequadament les vores del 
sòl urbà i els espais de transició entre aquest i el sòl rural. La incorporació 
d'aquest espais es justifica també per ser espais d'interès general i titularitat 
pública, compatibles amb els sols oberts d'especial protecció. 

Pel que fa a la integració d'espais susceptibles de ser ocupats per zones 
d'aprofitament privat en l'execució del Pla parcial, es justifica en funció del model 
territorial de compactació del sòl urbà, d'ús eficient pel que fa a les àrees urbanes 
i de consolidació i relligat de la trama urbana. 
 
Un dels grans objectius del sector és obtenir per cessió grans espai lliures i zones 
verdes que amb el planejament vigent s’haurien d’haver expropiat; per tant, 
resulta necessari d'ocupar i regularitzar els límits dels sectors amb el sòl no 
urbanitzable. 
Per altra banda, és d'interès general el fet de completar la urbanització del camí 
de la Serra, des de l’Av. Montseny (Masia de Can Maiol) fins a l’Av. Folch i Torres, 
tot donant continuïtat amb el c/ de Puigoriol al barri de Can Falguera, permeten 
dotar de continuïtat als barris situats a llevant i millorar la seva accessibilitat. 
Aquesta via permet la connexió entre els barris de Can Maiol, Tenda Nova, el 
Turó Castell, El Castell, els Turons i Can Falguera. 
 
El fet que el traçat del camí de la Serra segueixi en molts casos l’antic camí 
multiplica les seves característiques d’integració territorial, ja que recull els carrers 
urbans i disposa de connexió directa amb els camins rurals de llevant, garantint 
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aquesta continuïtat entre les xarxes de carrers i camins que ha de facilitar la 
integració entre les diverses categories de sòl i l’accés als espais agroforestals 
des del poble. 
 
En conclusió, la continuïtat d'aquesta via és d'interès general tal com ja quedava 
determinada en el planejament vigent i, per tant, sembla lògic que els espais 
situats a la banda de ponent d'aquesta via s'incorporin als processos 
d'urbanització per tal de consolidar els límits del poble. 
 
El fet de disposar d'aquests espais en els sòls de transformació permet actuar per 
assegurar la preservació del sòl no urbanitzable, evitant d'aquesta manera que el 
sòl urbà sigui agressiu en aquesta frontera o connexió que existeix entre els dos 
entorns. 
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VII. LES CONCRETES OPCIONS DEL POUM 

 

A) CLASSIFICACIÓ DEL SÒL  

El quadre que ens indica les superfícies destinades a cada classe de sòl és el següent: 
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El territori ordenat per aquest POUM es classifica, als efectes del seu règim urbanístic, 
en tres classes de sòl bàsiques: 

� Sòl Urbà (SU) 
� Sòl Urbanitzable (SUD) 
� Sòl No Urbanitzable (SNU) 
� Sòl Urbanitzable No Delimitat ( SUND) 

a) Sòl Urbà: La seva delimitació es realitza en base al concepte de sòl urbanitzat o 
consolidat per l’edificació d’acord amb l’article 26 del TRLU, inclosos els àmbits de 
millora i remodelació urbanes pendents d’un procediment de planejament derivat, de 
gestió, o només d’urbanització, per assolir la condició de solar segons l’article 29 del 
TRLU. 

b) Sòl Urbanitzable: La seva delimitació es realitza en base als requeriments per a 
garantir el futur creixement de la població i de l’activitat econòmica, mitjançant 
sectors de desenvolupament, pendent d’ordenació urbanística mitjançant un pla 
parcial, segons l’article 33 del TRLU. 

c) Sòl No Urbanitzable: La seva delimitació es realitza en base al concepte global 
d’espais oberts que es protegeixen del procés d’urbanització, segons l’article 32 del 
TRLU. 

La delimitació de cada classe de sòl ve definida en el plànol P2.01 de Règim del Sòl a 
E: 1/5.000, en el plànol P2.02 de Qualificacions urbanístiques en SU i SUD a E: 
1/5.000, en el conjunt de plànols P2.02.1/8 de Qualificacions urbanístiques en SU i SUD 
a E:1/2.000, i en el conjunt de plànols P2.03.1/8 de Normativa urbanística en SU i SUD 
a E:1/2.000. 

Sol Urbà (SU) 

En Sòl Urbà, el POUM estableix dues categories que tenen situacions de règim 
urbanístic del sòl diferents: 

� Sòl Urbà Consolidat (SUC) 
� Sòl Urbà No Consolidat (SUNC) 

a) Sòl Urbà Consolidat: Tenen aquesta condició, d’acord amb l’article 31.1 del RLU, el 
conjunt del teixit urbà amb solars urbanitzats o edificats i les parcel·les amb 
ordenació urbanística detallada per aquest POUM que es troben pendents només 
d’urbanització per assolir la condició de solar segons l’article 29 del TRLU. Els 
polígons d’actuació urbanística delimitats amb l’objecte de millorar o completar la 
urbanització són també Sòl Urbà Consolidat. 

b) Sòl Urbà No Consolidat: Tenen aquesta condició, d’acord amb l’article 31.2 del RLU, 
el sòl urbà que no té les característiques del sòl consolidat, inclòs o no en àmbits 
d’actuació urbanística.  A aquests efectes, serà Sòl Urbà No Consolidat: 

• Els terrenys inclosos dins l’àmbit d’un sector sotmès a un Pla de Millora Urbana 
per a la seva ordenació urbanística detallada, 

• Els inclosos dins un Polígon d’Actuació Urbanística per tal d’executar qualsevol 
altra actuació diferent del mer assenyalament d’alineacions i rasants o 
completar/acabar la urbanització, 
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• Aquelles parcel·les o conjunt de parcel·les afectades parcialment per un vial, no 
incloses en un àmbit de gestió de forma expressa, però que han de cedir 
gratuïtament el sòl afectat de vial prèviament a la llicència urbanística d’obres. 

• Tots els altres supòsits que es puguin derivar de la interpretació de la legislació 
estatal de sòl i la legislació urbanística catalana. 

El sòl urbà consolidat esdevé no consolidat quan el POUM el sotmet a actuacions de 
transformació urbanística incorporant-lo a sectors subjectes a Pla de millora urbana o 
Polígons d’actuació urbanística, o quan una nova ordenació implica que el sòl deixi de 
ternir el corresponent assenyalament d’alineacions i rasants o bé s’hagin de cedir 
terrenys per a carrers o vies. 

Sol Urbanitzable (SUD) 

En sòl urbanitzable, el planejament general defineix àmbits de creixement o sectors, 
pendents de planejament derivat i ordenació urbanística detallada, diferenciant dues 
categories: 

� Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD) 

� Sòl Urbanitzable No Delimitat (SUND) 

a) Sòl Urbanitzable Delimitat: Són àmbits amb sectors delimitats on el règim urbanístic 
del sòl, mentre no es desenvolupi el sector mitjançant els plans parcials 
corresponents, ve regulat per l’índex de l’edificabilitat brut, les densitats dels usos 
principals i compatibles, i els estàndards de les reserves mínimes de sistemes 
urbanístics, d’acord amb l’article 68.4 del RLU.  Tanmateix, el POUM contempla dos 
supòsits en els quals els corresponents plans parcials ja són aprovats amb 
anterioritat a l’entrada en vigor del POUM i aquest els integra com a propis, establint 
la normativa concreta de tots els paràmetres urbanístics. (Can Valls- sector 
industrial, Can Maiol Nord- sector residencial). 

 El Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD) es convertirà en Sòl Urbà per mitjà dels 
procediments establerts a l’ordenament urbanístic i sempre serà necessària 
l’aprovació definitiva del Pla Parcial Urbanístic, la realització del document de gestió 
urbanística (reparcel·lació), la realització efectiva i recepció per part municipal de les 
obres d’urbanització i el compliment de llurs obligacions per part dels propietaris. 

b) Sòl Urbanitzable No Delimitat: Són àmbits pendents de delimitació precisa del 
sector, i pendents de justificar que són necessaris per un creixement sostenible en 
relació als aspectes ambientals, econòmics i socials, i en relació a la disponibilitat 
de recursos hídrics i energètics. D’acord amb l’article 52.2 del TRLU el règim d’ús 
del sòl urbanitzable no delimitat, mentre no es delimiti el sector, s’ajusta al règim 
d’utilització establert en el sòl no urbanitzable. 

 El Sòl Urbanitzable No Delimitat (SUND) precisarà de la seva delimitació prèvia 
tramitació d’un Pla Parcial Urbanístic de delimitació. 

 Aquest POUM només determina un àmbit de Sòl Urbanitzable No Delimitat (el 
SUND de Can Cladelles), ja que tots els altres sectors es justifiquen per la seva 
consolidació i cohesió del sòl, a través de relligar la trama urbana i de donar 
continuïtat als diferents barris, resolent els problemes interns de comunicació viària 
actual. 
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Sol No Urbanitzable (SNU) 

En Sòl No Urbanitzable, el règim urbanístic del sòl es diferencia per ser un sòl protegit i 
exclòs del procés d’urbanització, pel seus valors naturals, ecològics i paisatgístics 
propis, i per garantir la utilització racional del territori d’acord amb un model de 
desenvolupament sostenible, d’acord amb l’article 32 del TRLU. 

El Sòl No Urbanitzable es qualifica d’acord amb l’article 58.9.a del TRLU, amb sistemes 
públics i zones segons la naturalesa del sòl, depenent de la seva funció en aquest 
territori obert, la seva morfologia natural, i els diversos graus de protecció ambiental, 
patrimonial i paisatgística.  

El POUM determina en cada zona de sòl no urbanitzable, el nivell de protecció i els 
paràmetres bàsics i condicions per a les construccions en sòl no urbanitzable, alhora 
que, en el marc del Catàleg de masies i cases rurals, complementa la regulació en 
determinades edificacions existents d’interès, d’acord amb l’article 58.9 del TRLU. 

El Sòl No Urbanitzable només es podrà transformar en Sòl Urbanitzable mitjançant el 
procediment de revisió del Pla d’ordenació urbanística municipal, segons es preveu en 
aquestes normes urbanístiques. 

S’admeten excepcionalment transformacions de Sòl No Urbanitzable en Sòl 
Urbanitzable mitjançant la modificació del Pla, justificades en la necessitat de precisió 
de límits o bé quan es tracti de transformacions quantitativament i qualitativament poc 
rellevants que siguin d’interès general, segons la definició de la TRLU. Mitjançant la 
modificació del Pla el Sòl No Urbanitzable pot esdevenir urbà quan les circumstàncies 
objectives ho justifiquin, atès el caràcter reglat del Sòl Urbà. En tots els casos la 
interpretació serà restrictiva pel que fa a la possibilitat d’alterar la classificació del sòl no 
urbanitzable. 
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B) QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES 

 

1. Qualificació del sòl: sistemes i zones  

La qualificació del sòl és l’instrument bàsic que concreta el règim urbanístic del sòl 
mitjançant l’ordenació urbanística detallada del sòl urbà i la del planejament derivat, 
d’acord amb l’article 68.2 i 80.a del RLU, i l’ordenació urbanística del sòl no urbanitzable 
d’acord amb l’article 68.8 del RLU. 

Per la seva funció en l’ordenació del territori, el POUM qualifica el sòl en sistemes i 
zones: 

a) Els sistemes urbanístics són aquells elements d’ordenació que interrelacionats 
contribueixen a assolir els objectius del planejament en matèria d’infraestructures de 
comunicacions, de serveis, d’equipaments i d’espais lliures. Són els sòls amb una 
funció publica en el territori, en relació a les infraestructures de mobilitat, els 
equipaments comunitaris, incloses les infraestructures de serveis, els espais lliures i 
els àmbits d’habitatge dotacional públic.  

b) Les zones són els sòls amb ús i aprofitaments privats, en els casos següents: 

- En l’ordenació detallada en el Sòl Urbà, en els Polígons d’Actuació Urbanística, 
en els Plans de Millora Urbana, i en els Plans Parcials dels sòl urbanitzable, es 
qualifica el sòl en zones diferenciant els diferents teixits urbans segons la 
regulació dels diferents paràmetres de parcel·lació, edificació i usos, d’acord 
amb els articles 68.2.a i 80.a del RLU. 

- En el Sòl No Urbanitzable diferenciant zones segons el tipus, la naturalesa i l’ús 
del sòl, i el seu nivell de protecció, d’acord amb l’article 68.8.a del RLU. 

2. Codis d’identificació  

Es poden establir subzones per a cada zona, depenent dels diversos paràmetres 
urbanístics que es defineixin, o amb el fi d’establir una gradació en l’edificabilitat o 
ordenació de l’edificació. 

La qualificació urbanística del sòl que aquest POUM defineix, tant de l’ordenació 
detallada del sòl urbà com la que es determini mitjançant del planejament derivat, 
s’emmarca en l’estructura de la codificació urbanística establerta pel Mapa Urbanístic 
de Catalunya elaborada per la Direcció General d’Urbanisme en relació als sistemes 
urbanístics i als diferents tipus de zones bàsiques de Sòl Urbà i de Sòl No Urbanitzable, 
a efectes d’unificar criteris en la qualificació urbanística en tot Catalunya. 

Aquesta relació de codis d’identificació de les diferents qualificacions urbanístiques es 
detallen a continuació, en la normativa i en els plànols i en les fitxes corresponents: 

1. SISTEMES  URBANÍSTICS 
 
 a) Sistema urbanístic de mobilitat i comunicacions 
 X. Xarxa viària 
  X1. Xarxa territorial bàsica 
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  X2. Xarxa viària local bàsica (1r ordre) 
  X3. Xarxa viària local complementària (2n ordre) 
  X4. Xarxa viària local 
  X5. Xarxa de camins agrícoles bàsics (principals) 
  X6. Xarxa de camins agrícoles locals complementaris (secundaris) 
  X7. Xarxa de camins cívics principals (1r ordre) 
  X8. Xarxa de camins cívics secundaris (2n ordre) 
 Xa. Àrees d’aparcament 
 Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 
 
 b) Sistema urbanístic d’espais oberts 
 V. Espais lliures i zones verdes 
  V1. Plaça urbana 
  V2. Jardí urbà 
  V3. Parc esportiu 
  V4. Parc urbà 
  V5. Parc agrícola - forestal 
  V6. Espai lliure de configuració viària 
 
 H. Espais hidrogràfics 
  H. Sistema hidrològic 
 
 c) Sistema urbanístic d’equipaments i serveis tècnics i ambiental 
 E. Equipaments 
  E1. Docent 
  E2. Sanitari-assistencial 
  E3. Administratiu / serveis / proveïment 
  E4. Cultural-social i religiós 
  E5. Esportiu 
  E6. Funeraris-cementiri 
  E7. Transport 
  E8. Seguretat i protecció civil 
  E9. Mediambiental 
  E10.Servei als espais lliures 
  E11.Reserva / Sense ús assignat 
 
 T. Serveis tècnics i ambientals 

  T1. Servei tècnic d'instal·lació d’aigua 
  T2. Servei tècnic d’energia elèctrica  
  T3. Servei tècnic de depuració i clavegueram 
  T4. Servei tècnic de residus 
  T5. Servei tècnic de telefonia i comunicacions 
  T6. Servei tècnic d'instal·lació de gas 
  T7. Servei tècnic en reserva / Sense ús assignat 

 
 d) Sistema urbanístic d’habitatges dotacionals  
 D. Habitatges dotacionals públics (HDP) 
  D1. Habitatge dotacional públic per la gent gran 
  D2. Habitatge dotacional públic per joves 
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e)  Sistema general d’espais lliures públics lligat al PDU de l’ACTUR 
 SD. Sistema General Espais lliures inclòs en PDU 

  SDX. Sistema Viari (PDU) 

  SDEa. Sistema d'Equipaments (PDU) 

  SDEb. Sistema d'Equipaments (PDU) 

  SDAF. Sistema Agrícola-forestal (PDU) 

  SDV4. Sistema de Parcs Urbans (PDU) 

 SP. Sistema General Espais lliures inclòs en PDU i PEIN 

  SPX. Sistema Viari (PDU i PEIN) 

  SPT5. Sistema de Serveis Tècnics (PDU i PEIN) 

  SPAF. Sistema Agrícola-forestal (PDU i PEIN) 
 
2. ZONES EN SÒL URBÀ I URBANITZABLE  
 
 a) Zona casc antic (Clau 1) 
  1a. Casc antic Barri de Dalt 
  1b. Casc antic La Sagrera 
  1c. Casc antic Barri de Baix 
  1d. Nucli antic centre urbà 
 
 b) Zona de front ordenat segons alineació a vial (Clau 2) 
  2a. Front ordenat segons alineació a vial 
  2b. Front ordenat segons alineació a vial amb ús mixt 
 
 c) Zona en illa tancada ordenada segons alineació a vial (Clau 3) 
  3a. Illes tancades ordenades segons alineació a vial 
  3b. Illes tancades ordenades segons alineació a vial amb ús mixt 
 
 d) Zona de blocs plurifamiliars aïllats amb volumetria específica (Clau 4) 
  4a. Blocs existents amb la volumetria establerta 
  4b1. Blocs definits en ordenació volumètrica 
  4b2. Blocs definits en ordenació volumètrica precisa (P.P. Can Maiol Nord) 
  4b3.Blocs definits en ordenació volumètrica precisa (P.P. Illa del Pla) 
  4b4.Blocs definits en ordenació volumètrica precisa (P.P. Can Llonch) 
  4c1. Blocs plurifamiliars definits en ordenació volumètrica precisa 

   (sòl urbà i nous polígons - PAU) 
  4c2. Blocs plurifamiliars d’ús mixt definits en ordenació volumètrica precisa 
   (nous  polígons - PAU) 
  4s. Blocs plurifamiliars d’ús mixt en ordenació volumètrica flexible 
   (nous sectors en sòl urbà - PMU- i en sòl urbanitzable - SUD) 

  
 e) Zona de cases agrupades (Clau 5) 
  5a1. Cases existents en filera amb volumetria establerta  
  5a2. Cases en filera (P.P. Pedra Llarga Est) 
  5a3. Cases en filera (P.P. Can Llonch) 
  5a4. Cases en filera (P.P. Barri de Baix) 
  5a5. Cases en filera (P.P. Riera de Caldes) 
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  5a6. Cases en filera (P.P. Riera de Caldes) 
  5a7. Cases en filera (P.P. Can Cortés Nord) 
  5a8. Cases en filera (P.P. Can Cortés Sud) 
  5a9. Cases en filera (P.P. Pla de l’Alzina) 
  5a10. Cases en filera (Mod. Puntual Pla General) 
  5a11. Cases en filera (Can Riera) 
  5a12. Cases en filera (P.P. Can Puigoriol. Subsector A) 
  5a13. Cases en filera (P.P. Pla Illa del Pla) 
  5a14. Cases en filera (P.P. La Sagrera) 
  5a15. Cases en filera (P.P. La Sagrera) 
  5a16. Cases en filera (SUD-05. Can Maiol Nord)  
  5a17. Cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa 
  (nous polígons en sòl urbà - PAU) 

  5b1.Cases existents aparellades amb volumetria establerta  
  5b2.Cases aparellades en ordenació volumètrica precisa 
   (nous polígons en sòl urbà - PAU) 

  5c1. Cases existents en conjunts amb volumetria establerta 

5s. Cases agrupades en conjunts en filera o aparellades en ordenació 
volumètrica flexible (nous sectors en sòl urbà - PMU- i en sòl urbanitzable - 
SUD) 

  
 

f) Zona de cases aïllades (Clau 6) 

  6a. Cases aïllades en parcel·la mínima de 200 m2 
  6a*.Cases aïllades en parcel·la mínima de 200 m2 (usos diferents a 6a) 

  6b. Cases aïllades en parcel·la mínima de 300 m2  

  6c1. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2  
  6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2  

6c2*.Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 (usos i alçades diferents a 6c2) 
6c2**.Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 (índex edificabilitat dif. a 6c2) 

  6 c3. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2  

  6d1. Cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2  
  6d2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2  
  6d3. Cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2 

  6e1. Cases aïllades en parcel·la superior a 800 m2 

  6e2. Cases aïllades en parcel·la superior a 800 m2 

  6hc. Habitatge protegit en casa aïllada 

   6hc1.Can Carreter / Ca l'Abundàncies 
   6hc2.Can Cladelles 
   6hc3.Cal Esteva Falguera 
   6hc4.Can Puig Oriol Nou 
   6hc5.Ca l'Esquilet/ Can Agell Nou 
   6hc6.Casa Lujan   
   6hc7.Casa Folch 
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   6hc8.Casa Navarro 
   6hc9.Casa Roig 

 
 g) Zona d’activitats econòmiques industrials (Clau 7) 
  7a. Indústria aïllada en parcel·la gran (Riera de Caldes) 
  7b. Indústria aïllada en parcel·la gran (Can Valls) 
  7c. Indústria aïllada en parcel·la gran (Can Valls) 
  7d. Indústria aïllada en parcel·la gran (Palau industrial) 
  7e. Indústria aïllada en parcel·la gran (Can Burguès) 

  7f. Indústria aïllada en parcel·la mitjana (Riera de Caldes) 
  7g. Indústria aïllada en parcel·la mitjana (Can Parera) 
  7h. Indústria aïllada en parcel·la mitjana (Can Cortès Sud) 

  7i. Indústria-comercial aïllada en parcel·la mitjana-gran (Can Valls) 

  7j. Indústria aïllada en parcel·la petita (Riera de Caldes) 
  7k. Indústria entre mitgeres (Riera de Caldes) 
  7l. Indústria entre mitgeres (Can Valls) 

  7s. Indústria en ordenació volumètrica flexible  
   (nous sectors de sòl urbanitzable - SUD) 

h) Zona de serveis i activitats (Clau 8) 

  8a1. Residencial-hoteler / Hoteler / Restauració 

  8b1. Oficines / Tecnològic (centres productius d'investigació) 
  8b2. Oficines / Tecnològic / Hoteler / Restauració / Dotacions comunitàries 
  8b3.Oficines / Tecnològic (centres productius d'investigació) 

  8c1. Comercial / Restauració / Recreatiu musical / Lleure / Oficines 
  8c2. Comercial  
  8c3. Comercial  
  8c4. Comercial 
  8c5. Comercial  
  8c6. Comercial 

  8d. Educatiu - docent privat 

  8e1.Sanitari - assistencial privat 

  8f1. Esportiu 
  8f2. Esportiu 

  8s. Serveis i activitats en ordenació volumètrica flexible  
   (nous sectors de sòl urbanitzable - SUD) 

   
 
3. ZONES EN SÒL NO URBANITZABLE 
 
 a) Zones lligades a activitats econòmiques agrícola-forestals (clau 21) 

  21a. Agroforestal d'especial valor d'espais connectors (PTMB) 

21b. Agroforestal d'especial valor de connectivitat amb el PDU de Gallecs  
 (PTMB)  
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  21c. Agroforestal d'especial valor (PTMB) 

  21d. Agroforestal d'especial valor 
 
 b) Zones lligades a la protecció de masses boscoses (clau 22) 
  22. Forestal d'especial protecció 
 
 c) Zones lligades a espais d’interès ecològic i paisatgístic (clau 24) 
  24a. Agrícola de valor reconegut d'interès ecològic i paisatgístic 
  24b. Agrícola de preservació d'interès ecològic i paisatgístic 
  24c. Ribera d'interès ecològic i paisatgístic 
 
 d) Zones lligades a activitats i a usos existents 
  25. Dotacions esportives 
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C) SISTEMES URBANÍSTICS 

Definició dels sistemes 

Els sistemes urbanístics són aquell conjunt d’elements que configuren l’estructura 
general del territori per les seves condicions d’interès general i d'ordenació urbana, 
fonamentals per assegurar el desenvolupament i funcionament urbà, de la residència i 
de les activitats actuals i futures. Contribueixen a assolir els objectius del planejament 
referents a infraestructures de comunicacions, infraestructura de serveis, equipaments 
comunitaris i espais lliures públics en general. 

Tipus de sistemes. Sistemes generals i sistemes locals 

El POUM determina els sòls destinats a sistemes generals i a sistemes locals. 

Els sistemes generals són els que configuren l'estructura general del territori, presenten 
un grau especial d'interès col·lectiu, i són determinants per assegurar el 
desenvolupament i funcionament dels assentaments urbans, com també les seves 
transformacions en el temps. La seva àrea d’influència s’estén al conjunt del sòl ordenat 
al municipi de Palau-solità i Plegamans, i fins i tot poden tenir abast supramunicipal.   

Els sistemes generals que formen part de l’estructura general del territori els estableix el 
present POUM en el plànol d’Estructura general del territori a escala 1:5.000. 

La resta de sistemes tindran la condició de sistemes locals, i complementen –sense que 
formin part de l’estructura general- als sistemes generals.  Es troben al servei dels 
diferents àmbits més delimitats, de manera que l'estructura urbana es configura en base 
als sistemes generals i els sistemes locals.  Aquests últims es grafien en els plànols de 
qualificació i ordenació del sòl. 

La distinció entre sistemes generals i locals fa referència al seu ordre i jerarquia en 
relació a l’ordenació urbanística però en cap cas afecta el seu règim jurídic que és el 
mateix per ambdós tipus.  

Els elements que formen part de l’estructura general del territori son els següents: 

a) Sistema urbanístic de mobilitat i comunicacions 

 X. Xarxa viària 

  X1. Xarxa territorial bàsica 
  X2. Xarxa viària local bàsica (1r ordre) 
  X3. Xarxa viària local complementària (2n ordre) 
  X4. Xarxa viària local 
  X5. Xarxa de camins agrícoles bàsics (principals) 
  X6. Xarxa de camins agrícoles locals complementaris (secundaris) 
  X7. Xarxa de camins cívics principals (1r ordre) 
  X8. Xarxa de camins cívics secundaris (2n ordre) 
  Xa. Àrees d’aparcament 

  Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 
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b) Sistema urbanístic d’espais oberts 

 V. Espais lliures i zones verdes  

  V1. Plaça urbana 
  V2. Jardí urbà 
  V3. Parc esportiu 
  V4. Parc urbà 
  V5. Parc agrícola - forestal 
  V6. Espai lliure de configuració viària 

H. Espais hidrogràfics 

  H. Sistema hidrològic 

c) Sistema urbanístic d’equipaments i serveis tècnics i ambiental 

 E. Equipaments  
  E1. Docent 
  E2. Sanitari-assistencial 
  E3. Administratiu / serveis / proveïment 
  E4. Cultural-social i religiós 
  E5. Esportiu 
  E6. Funeraris-cementiri 
  E7. Transport 
  E8. Seguretat i protecció civil 
  E9. Mediambiental 
  E10. Servei als espais lliures 
  E11. Reserva / Sense ús assignat 

 T. Serveis tècnics i ambientals  
  T. Serveis tècnics i ambientals 
  T1. Servei tècnic d’instal·lació d’aigua 
  T2. Servei tècnic d’energia elèctrica  
  T3. Servei tècnic de depuració i clavegueram 
  T4. Servei tècnic de residus 
  T5. Servei tècnic de telefonia i comunicacions 
  T5. Servei tècnic de telefonia i comunicacions 
  T6. Servei tècnic de proveïment i abastament 

d)  Sistema urbanístic d’habitatges dotacionals  

 D. Habitatges dotacionals públics (HDP) 

  D1. Habitatge dotacional públic per la gent gran 
  D2. Habitatge dotacional públic per joves 

e)  Sistema general d’espais lliures públics lligat al PDU de l’ACTUR 
 SD. Sistema General Espais lliures inclòs en PDU 

  SDX. Sistema Viari (PDU) 
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  SDEa. Sistema d'Equipaments (PDU) 

  SDEb. Sistema d'Equipaments (PDU) 

  SDAF. Sistema Agrícola-forestal (PDU) 

  SDV4. Sistema de Parcs Urbans (PDU) 

 SP. Sistema General Espais lliures inclòs en PDU i PEIN 

  SPX. Sistema Viari (PDU i PEIN) 

  SPT5. Sistema de Serveis Tècnics (PDU i PEIN) 

  SPAF. Sistema Agrícola-forestal (PDU i PEIN) 
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C1) SISTEMES URBANÍSTICS DE MOBILITAT I COMUNICACIÓ  (CLAU X) 

Definició  

El sistema viari i d’aparcaments comprèn els espais i instal·lacions reservades al traçat i 
funcionalitat de la xarxa viària i d’aparcament, i per a la prestació del servei de transport 
col·lectiu terrestre de viatgers (persones) i mercaderies, amb l’objecte de mantenir 
nivells convenients de mobilitat i accessibilitat entre les diferents àrees urbanes i del 
territori ordenades per aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal; per tant, el 
sistema urbanístic de comunicacions comprèn el conjunt de carreteres, carrers,  
camins, vies peatonals, servituds de pas i àrees d’aparcament públic. 

Les zones de servitud es qualifiquen com a protecció de sistemes i el límit d’edificació 
s’indicarà, si s’escau, en els plànols de normativa mitjançant una línia discontínua sobre 
la corresponent zona.  

Els sòls destinats per aquest POUM als sistemes urbanístics de comunicacions 
inclouen aquells que formen part de l’estructura general i orgànica del territori, i per tant, 
participen de la regulació que aquest Pla i l’ordenament jurídic estableix per als 
sistemes generals; així com aquells que tinguin la consideració de sistema local o 
complementari, així com tots aquells que determini el planejament derivat que s’aprovi 
definitivament com a desenvolupament del POUM. 

Tipus de sistemes urbanístics de mobilitat i comunicacions 

Els sistemes urbanístics de mobilitat i comunicacions es recullen fonamentalment en els 
plànols d’Estructura General i Orgànica del Territori, Estructura viària, Esquema 
peatonal, Qualificacions urbanístiques en SU i SUD, Normativa urbanística en SU i SUD 
i Qualificacions i normativa urbanística en SNU. 

Formen part del sistema general viari el conjunt de carreteres, carrers i camins rurals 
reflectits en el plànol d’Estructura General i Orgànica del Territori. 

El POUM estableix els següents sistemes urbanístics de mobilitat i comunicacions, 
seguint amb els criteris dels codis d’identificació de la Generalitat de Catalunya: 

El POUM estableix els següents sistemes urbanístics de mobilitat i comunicacions: 

• La xarxa territorial bàsica (X1) és aquella formada per les carreteres de caràcter 
territorial, que tenen com a funció principal la de relacionar el municipi amb el seu 
entorn, travessant el terme municipal (la nova variant de Palau / C-59, la carretera 
de Sabadell a Granollers / C-155 o Interpolar, la Ronda de Llevant de Polinyà-
Sentmenat) 

• La xarxa viària local bàsica primària (X2) de distribució interna del terme municipal 
(1r ordre), constituïda pels carrers estructurants del sòl urbà, és la xarxa que 
estructura el territori local de Palau, i per tant, és aquella que dona servei a tots els 
diferents barris. Son vies amb unes dimensions (secció) apropiades per poder 
absorbir el trànsit rodat i amb una continuïtat i una longitud que permeten la 
comunicació interna del centre del municipi i de les diferents urbanitzacions. 

• La xarxa viària local bàsica secundària (X3) de distribució interna del terme 
municipal (2n ordre), la formen aquells vials que donen servei als diferents barris i 
donen continuïtat als vials estructurants de 1r ordre, es a dir, son aquells que 
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ordenen i estructuren localment el trànsit i relliguen i cohesionen els vials de 
primer ordre tancant anells i acabant de consolidar la trama urbana. 

• La xarxa viària local (X4) és el resta de xarxa que formen tots aquells carrers 
urbans del municipi. 

• La xarxa de camins agrícoles bàsics o principals (X5) en el sòl no urbanitzable és 
aquella que estructura el territori, dona continuïtat als eixos urbans i als camins en 
el sòl rural del municipi i dels municipis perifèrics, i per tant formen part de 
l’estructura general i orgànica del territori. Aquesta xarxa de camins permet la 
mobilitat necessària en el mon rural, i permetent la comunicació i relació entre el 
mon rural i l’accés a les diverses masies que ocupen el territori. 

• La xarxa de camins agrícoles locals complementaris o secundaris (X6) és el resta 
de camins reconeguts en el sòl no urbanitzable, que no tenen la voluntat 
d’estructurar el territori rural i la seva finalitat és la comunicació de llocs concrets, 
es a dir, son camins que porten a masies o que s’utilitzen només per l’accés a les 
finques agrícoles. 

• La xarxa de camins cívics principals o de 1r ordre (X7) és aquella xarxa de camins 
cívics que estructura el territori local de Palau, i per tant  és la que dona servei a 
tots els diferents barris i relaciona els grans eixos de sistemes d’equipaments i 
zones verdes. Son vies amb una continuïtat i una longitud que permeten la 
comunicació del territori. En molts casos aquestes vies van lligades a la xarxa 
viària principal que estructura el territori pel que fa al trànsit rodat. 

• La xarxa de camins cívics secundaris o de 2n ordre (X8) és aquella xarxa de 
camins cívics que donen servei als diferents barris i donen continuïtat als camins 
estructurants de primer ordre. És aquella xarxa que ordena i estructura localment 
les vies peatonals i relliga i cohesiona els camins cívics de primer ordre tancant 
anells i acabant de consolidar la trama urbana. 

• Les Àrees d’aparcament (Xa) son aquelles àrees o xarxa d’espais lliures d’ús 
d’aparcament en superfície, que es disposen en la perifèria del centre, en punts 
estratègics on es pot donar una concentració important de ciutadans en vehicle. El 
municipi necessita tenir unes àrees d’aparcament principalment en la perifèria del 
centre, per fer més fàcil la seva transformació en una zona de trànsit restringit, així 
com tots aquells centres històrics del municipi. Les àrees d’aparcament. Tot el 
conjunt d’àrees d’aparcament es determina en els plànols de qualificacions i de 
normativa urbanística. 

• Les Àrees o viari de trànsit restringit de prioritat invertida (Xr) son aquelles àrees 
on es vol donar una certa preferència al vianant respecta al vehicle rodat, per tal 
de potenciar l’activitat social, cultural, lúdica, econòmica i comercial de 
determinats centres històrics, o de restringir en determinats carrers el pas del 
cotxe només als veïns. El POUM pretén recuperar els diferents centres històrics, i 
per tant, pretén crear unes àrees de trànsit restringit (Xr) en l'interior d'aquests i en 
alguns casos, en els carrers perifèrics del nucli del centre urbà (plaça de la Vila), 
nucli de La Sagrera, nucli del carrer de Carrer de Dalt i nucli del carrer de Baix. 
Tot el conjunt d’àrees o viari restringit es determina en els plànols de 
qualificacions i de normativa urbanística. 

 

Malgrat la diferenciació esmentada en els anteriors apartats, en els plànols de 
qualificació de sòl només s’han grafiat les tres claus bàsiques del sistema urbanístic de 
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mobilitat i comunicacions: xarxa viària (X, que inclou les subclaus X1, X2, X3, X4, X5, X6, 
X7, X8), àrees d’aparcament (Xr), viari restringit i prioritat invertida (Xa). 

• Xarxa viària (X) 

 Formada per: 

- Xarxa territorial bàsica (X1) 
- Xarxa viària local bàsica primària (X2) 
- Xarxa viària local bàsica secundària (X3) 
- Xarxa viària local (X4) 
- Xarxa de camins agrícoles bàsics o principals (X5) 
- Xarxa de camins agrícoles locals complementaris o secundaris (X6) 
- Xarxa de camins cívics principals o de 1r ordre (X7) 
- Xarxa de camins cívics secundaris o de 2n ordre (X8) 

• Àrees d’aparcament (Xa)  

• Àrees o viari de trànsit restringit de prioritat invertida (Xr)  

Delimitació i protecció del sistema viari 

El conjunt de vies segregades i carreteres fora del sòl urbà i urbanitzable que formen la 
xarxa bàsica territorial estaran sotmeses, d’acord amb la legislació sectorial vigent 
(Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, modificat per Llei 10/2011) al següent règim de 
protecció referent a zones d’afectació i línia d’edificació: 

• En la zona d’afectació només s’admetran els usos que siguin compatibles amb la 
seguretat vial i només es podran fer obres d’enjardinament o viàries. 

• Des de la línia d’edificació fins l’eix del viari estarà prohibida la construcció de 
qualsevol tipus d’edifici. 

Els plànols d’Estructura General i Orgànica del Territori, de Qualificació i d’Ordenació 
urbanística del sòl, inclouen amb caràcter general, dins de l’àmbit dels diferents 
sistemes viaris, l’estrictament ocupat pels traçats d'aquests, més les dues bandes de 
domini públic, a cada costat, de 3 m  per les carreteres, i de 8 m en el cas de les 
autopistes i vies preferents, mesurades des de l’aresta exterior de l’esplanació. No 
obstant, aquests àmbits es redueixen en cas de superposar-se amb els d’altres 
sistemes. 

El Pla preveu en la xarxa de carreteres zones d’afectació quan aquestes discorren 
col·lindants al sòl no urbanitzable. En aquesta classe de sòl s’estableix com a zona 
d’afectació la delimitada exteriorment per dues línies paral·leles a les arestes exteriors 
de l’explanació, a una distància de: 

• 100 m a les autopistes i vies preferents (Art. 38 DL 2/2009, text refós de la Llei 
de carreteres) 

• 50 m en les carreteres convencionals de la xarxa bàsica de carreteres (Art. 38 
DL 2/2009, text refós de la Llei de carreteres)  

• 30 m en la resta de carreteres de les altres xarxes definides en els articles 23 de 
la Llei 25/1988, i 4 i 5 Decret Legislatiu 2/2009. 
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S’estableix també una franja de protecció dels camins rurals, a cada costat del camí, 
mesurada a partir de l’eix del camí de 6 m (franja total de 12 m), dins de la qual no es 
podrà realitzar cap construcció o instal·lació.  

1. Proposta del POUM respecte a la xarxa viària  

a. Xarxa viària territorial bàsica 

El sistema de comunicacions territorials en l’àrea d’influència del municipi de Palau-
solità i Plegamans queda concretat en el Pla Territorial, no obstant, la definició clara del 
traçat de les vies està pendent dels estudis de carreteres. 

L’accessibilitat de Palau-solità i Plegamans depèn d’aquesta xarxa ja que, per el 
moment, els seus accessos són exclusivament viaris. Com a poble vallesà i amb un 
important desenvolupament industrial, Palau-solità i Plegamans aspira a sistemes de 
comunicació més eficients, particularment el ferroviari, tal com s’ha plantejat en 
l’anterior apartat. 

Segons el POUM, la xarxa viària territorial bàsica en el municipi es concreta en tres vies 
principalment: 

• La variant de Palau (C-59) 

• La carretera de Sabadell a Granollers (C-155) o Interpolar 

• La Ronda de Llevant de Polinyà-Sentmenat 

L’antiga carretera C-59 (Avda. de Catalunya), que en l’actualitat forma part de la xarxa 
bàsica territorial, quedarà al marge d’aquesta classificació de vies territorials, ja que la 
proposta del POUM i la voluntat de l’Ajuntament és transformar-la el més aviat possible 
en una xarxa local bàsica i en una via urbana i un eix cívic, i per tant en cap moment 
hem de considerar-la com a via d’escala territorial. 

Per altra banda, tenim la Ronda del Vallès (IV cinturó) que encara que és una via que 
passa fora del nostre municipi, ens pot afectar molt per la seva proximitat, i 
fonamentalment, ens pot modificar tant el traçat de la variant de Palau com l’entrada al 
poble pel costat nord. 

El POUM en els seus documents concreta dins el municipi les tres vies principals 
següents: 

- La variant de Palau (C-59) 

L’accés al poble ha sofert una important transformació amb la construcció de la 
variant de la C-59, que bordeja el poble per l’est i ha donat l’oportunitat de 
transformar la carretera en una via urbana i un eix cívic. 

L’actual variant de Palau es troba pendent de realitzar l’ampliació a dos carrils en 
els dos sentits de circulació i de realitzar el desdoblament, i per tant, el nou POUM 
ja preveu  la  possibilitat d’aquesta ampliació dels carrils per la part est de l’actual 
traçat. 

Per altra banda, la Direcció General de Carreteres de la Generalitat ens ha donat 
les directrius de les noves solucions pel que fa al bucle o intersecció entre la C-59 
i l’antiga carretera (Avda. Catalunya) i les reserves per realitzar l’ampliació del fals 
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túnel, la realització d’un segon al costat de l’existent o el més segur la realització 
d’un nou túnel, en el moment que realitzin l’ampliació de la via. 

La proposta que planteja el document del Pla Territorial i la Direcció General 
Carreteres passa per connectar la C- 59 directament amb un bucle o una gran 
rotonda amb la Ronda del Vallès (IV cinturó),  passant paral·lelament per la part 
de dalt de l’actual carretera fins arribar al IV cinturó. 

Per tant, l’antic traçat de la carretera en el tram entre la Ronda del Vallès i 
l’entrada a Palau es convertirà en una via de caràcter local, i per tant quan això 
s’executi es podrà realitzar la recol·locació de l’actual rotonda, per tal de donar un 
nou accés al sector de Can Puigoriol i a la zona de La Pineda.   

- Carretera de Sabadell a Granollers (C-155)/ Interpolar 

El document del POUM ha realitzat  la reserva (sistema) d’aquesta via segons els 
estudis determinats conjuntament amb la Direcció General de Carreteres de la 
Generalitat de Catalunya. 

- La Ronda de Llevant de Polinyà- Sentmenat 

El document del POUM ha determinat també el sistema d’aquesta via segons el 
Pla especial corresponent i les directrius de la Direcció General de Carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, en funció també del Projecte d’urbanització de la 
rotonda de Can Valls i la via ja executada de Polinyà. 

b. Xarxa viaria local 

El POUM pretén la realització d’una xarxa viària que estructuri tot el territori municipal i 
doni serveis als diferents barris. 

La xarxa viària local es divideix en tres nivells segons la seva importància: 

• Xarxa viària local bàsica primària (1r ordre) 

• Xarxa viària local bàsica secundària ( 2n ordre) 

• Xarxa viària local 

Xarxa viària local bàsica primària (1r ordre) 

Aquesta xarxa és la que estructura el territori local de Palau, i per tant  és la que dona 
servei a tots els diferents barris. 

Son vies amb unes dimensions (secció) apropiades per poder absorbir el trànsit rodat i 
amb una continuïtat i una longitud que permeten la comunicació del territori i de les 
diferents urbanitzacions. 

Està formada fonamentalment per: 

- Antiga carretera C-59/ Av. Catalunya  

La construcció de la variant de Palau ha donat l’oportunitat de transformar la 
carretera en una via urbana i un eix cívic. Aquesta transformació és un dels 
principals objectius del Pla, que pren l’avinguda de Catalunya com a un dels eixos 
vertebradors del poble, a través del qual es produeixen els accessos a la resta 
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dels barris.  

L’avinguda de Catalunya s’ha de transformar com a eix vertebrador del municipi, 
tant viari, cívic i aglutinador de l’activitat dels palauencs (activitat cultural, 
econòmica, social,...).  

Aquesta transformació de l’antiga carretera, incidirà en el tractament urbanístic de 
l’eix viari i també en l’ordenació de les edificacions, les activitats i les relacions que 
es generin a partir d’aquesta via.  

La transformació de la carretera ha d’afrontar problemàtiques diverses, que van 
des de les condicions topogràfiques de la via: seccions variables i diferències de 
rasant en el seu recorregut, fins a qüestions de tipologies edificatòries i d’usos, 
més o menys consolidats, que ens porten des de les àrees industrials als front 
més antics al centre.  

- Prolongació del Camí Reial fins al carrer Arquitecte Falguera 

La possible prolongació del camí reial, amb la unió de trams ja executats amb 
nous traçats, ens permet disposar d’una via paral·lela a la riera, amb una gran 
capacitat de distribució. 

La continuïtat que s’aconsegueix des dels polígons industrials de Riera de Caldes 
fins al centre, amb un traçat ampli permet la previsió de funcions diverses: vialitat, 
transport públic, aparcament, carril bici i vies cíviques (peatonal). 

Aquesta nova avinguda uneix i dona accés als punts més importants del municipi: 
indústries, àrees residencials, equipaments, i permet una unió amb els barris que 
es disposen a ponent de la riera de Caldes.  

Aquesta via ha de ser l’eix vertebrador més important de trànsit rodat del municipi, 
a través del qual es produeixen els accessos a la resta dels barris, i es dona una 
bona accessibilitat a través dels ponts i les rotondes a l’altre banda de la riera. 

Per altra banda, la vinculació directa d’aquest nou carrer, en la major part del seu 
recorregut, amb el parc de la riera, incrementa el valor paisatgístic del recorregut i 
les possibilitats de diversificació de la secció, creant un gran espai urbà de lleure.  

- Nova via estructurant de ponent 

La nova via estructurant de ponent del sector no delimitat de Can Cladelles dona 
continuïtat al carrer Montjuïc, relligant de nord a sud tot el sòl urbà i urbanitzable 
del municipi en la banda de ponent. 

Aquests futur vial relliga a través del Camí de Sant Roc les urbanitzacions de La 
Pineda i Can Puigoriol situades a llevant a l’altre costat de la riera, amb les 
urbanitzacions de Montjuic i Can Duran, amb el nou sector de Can Cladelles 
donant continuïtat al sòl no urbanitzable pel Camí de Santa Magdalena, fins 
arribar a Palau industrial i la C-155. 

El seu traçat ampli permet la previsió de funcions diverses: vialitat, transport 
públic, aparcament, carril bici i vies cíviques (peatonal). 

Aquesta nova avinguda uneix i dona accés a les zones més importats situades a 
ponent del municipi (àrees residencials, equipaments, ), millorant enormement 
l’accés de les urbanitzacions de Els Pins de Can Riera, Serra de Can Riera, Can 
Riera, La Sagrera, Can Clapés, Montjuic i Can Duran situades a l’altre banda de la 
riera al centre urbà.   

Aquesta via paral·lela a la riera, juntament amb l’altre via a l’altre costat de la riera, 
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amb les vies transversals del Pg. de la Carrerada i c. Indústria amb els ponts i 
rotondes respectives, formarà un anell viari fonamental per resoldre el transit del 
municipi. 

- Camí de la Serra 

El fet de completar la urbanització del camí de la Serra, des de l’Avda. Montseny 
(Masia de Can Maiol) fins a l’Avda. Folch i Torres, tot donant continuïtat amb el c/ 
de Puigoriol al barri de Can Falguera, permet dotar de continuïtat als barris situats 
a llevant i millorar la seva accessibilitat. 

Aquesta via permet la connexió entre els barris de Can Maiol, Tenda Nova, el 
Turó Castell, El Castell, els Turons i Can Falguera. 

El fet de que el traçat del camí de la Serra segueixi en molts casos l’antic camí 
multiplica les seves característiques d’integració territorial, ja que recull els carrers 
urbans i disposa de connexió directa amb els camins rurals de llevant, garantint 
aquesta continuïtat entre les xarxes de carrers i camins que ha de facilitar la 
integració entre les diverses categories de sòl i l’accés als espais agroforestals 
des del poble.  

El paper de carrer final de les àrees urbanes i les característiques del seu 
recorregut imposa una secció amplia, que ha de respondre, a més del necessari 
servei d’accés i aparcament de vehicles, a altre tipus de transport i recorreguts de 
vianants.   

- L’anell viari  

La posició paral·lela dels quatre eixos longitudinals (Avda. Catalunya, prolongació 
Camí Reial, el Camí de la Serra, i la nova via estructurant de Can Cladelles , ens 
permet la creació d’un anell de distribució viària, amb el passeig de la 
Carrerada/Sant Oleguer i el c/Indústria/ c/Pompeu Fabra. 

Tota aquesta estructura viària ens ajudarà a distribuir el transit del nucli. 

- Els eixos perpendiculars  

Els tres eixos principals a llevant de la riera (l’Avda. Catalunya, prolongació Camí 
Reial i el Camí de la Serra) distribueix els accessos mitjançant les vies 
perpendiculars, determinant una jerarquia en aquells carrers que gaudeixen de 
bona continuïtat transversal i aquells altres que disposen de pont, establint els 
punts de continuïtat a banda i banda de la riera de Caldes.  

El POUM proposa una jerarquització de les vies perpendiculars, de tal manera 
que aquelles que tenen millors condicions d’accés des de la carretera esdevinguin 
prioritàries per la distribució dels trànsit, condició que no ha de negar possibles 
accessos per altres carrers, però si prioritzar aquells que es consideren més 
adients per repartir el trànsit.  

Xarxa viària local bàsica de 2n ordre 

La xarxa viària local bàsica de 2n ordre la formen aquells vials que donen servei als 
diferents barris i donen continuïtat als vials estructurants de primer ordre, es a dir, son 
aquells que ordenen i estructuren localment el trànsit i relliguen i cohesionen els vials 
de primer ordre tancant anells i acabant de consolidar la trama urbana. 



 

Memòria d'informació i ordenació del Pla d'Ordenació Urbanística del municipi de Palau-solità i Plegamans    92 

Xarxa viària local 

Formen aquesta xarxa tots els altres carrers urbans del municipi. 

c. Estructura peatonal  

El municipi necessita d’una xarxa peatonal que estructuri el territori i doni serveis i 
continuïtat als diferents barris, tot connectant les zones d’equipaments i els diferents 
espais verds. 

Hi ha d’haver un relligam i una continuïtat dels diferents espais verds i equipaments  i 
moltes vegades només aquests sistemes no ho poden aconseguir, i per tant aquests 
vials cívics han de donar continuïtat a aquests espais urbans. 

Les voreres han de ser prou amples per permetre un arbrat i un bon accés per els 
vianants. 

La xarxa urbana hauria de tenir continuïtat i relligar-se amb els camins que es troben en 
sòl no urbanitzable. 

La jerarquització del viari i l’especialització d’alguns carrers com a principals 
distribuïdors urbans ens dona l’oportunitat d’alliberar i de reconduir el trànsit intern als  
sectors definits per el gran anell central. Això no vol dir necessàriament l’exclusió del 
trànsit rodat, però ens permet prioritzar alguns carrers per les seves funcions cíviques: 
circulació peatonal, carril bici o transport públic. 

Els carrers o trams de carrer que es determinen com a eixos cívics tenen com a 
característica comú la seva capacitat de relacionar espais lliures, donar accés a 
equipaments i sovint la presència d’elements patrimonials o la continuïtat amb camins 
rurals. En molts casos la pròpia secció del carrer, les rambles centrals existents o les 
condicions històriques i ambientals incideixen en la determinació d’aquests eixos cívics.  

Aquests eixos cívics estan presents en tots els sectors urbans, però són més abundants 
en els sectors centrals, que a més de les funcions ja citades han de donar suport al 
comerç.  

La creació en tot el municipi d’eixos cívics, i la freqüent continuïtat d’aquests amb 
camins rurals, busquen la integració entre el sistema d’espais lliures urbans i els espais 
rurals i han de suposar una posta en valor dels elements paisatgístics tant urbans com 
territorials. En aquest sistema de recorreguts s’integren també els elements 
patrimonials, del quals s’ha considerat la importància com a elements singulars, però 
també la relació entre ells i els paisatges que els envolten.  

Podem distingir en aquesta xarxa: 

• Xarxa de vials cívics principals (1r ordre) 

• Xarxa de vials cívics secundaris (2n ordre) 

• Àrea de trànsit restringit- prioritat invertida de recuperació de centres històrics 

• Xarxa de vials cívics de connexió dels centres amb la xarxa principal 
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Xarxa de vials cívics principals (1r ordre) 

Aquesta xarxa de camins cívics és la que estructura el territori local de Palau, i per tant,  
és la que dona servei a tots els diferents barris i relaciona els grans eixos de sistemes 
d’equipaments i zones verdes. 

Son vies amb una continuïtat i una longitud que permeten la comunicació del territori. 
En molts casos aquestes vies van lligades a la xarxa viària principal que estructura el 
territori pel que fa al trànsit rodat. 

Destacar fonamentalment els eixos cívics següents: 

• L’avinguda de Catalunya  

• Els eixos cívics de comunicació lligades a la riera de Caldes, que relliguen el 
Parc fluvial  a cada costat de la riera de nord a sud del municipi. 

• El Camí de la Serra des de l’accés a Gallecs fins Can Falguera 

• El nou eix cívic de Can Cladelles que juntament amb els camins en sòl no 
urbanitzable relliguen les urbanitzacions de La Pineda, Can Puigoriol, Sant 
Roc, Montjuic, Can Duran, el nou Sector de Can Cladelles, el nucli rural de 
Santa Magdalena fins la zona de Can Burguès. 

Xarxa de vials cívics secundaris (2n ordre) 

La xarxa de camins cívics de 2n ordre la formen aquells camins que donen servei als 
diferents barris i donen continuïtat als camins estructurants de primer ordre. 

Son aquells que ordenen i estructuren localment les vies peatonals i relliguen i 
cohesionen els camins cívics de primer ordre tancant anells i acabant de consolidar la 
trama urbana. 

Àrea de trànsit restringit- prioritat invertida de recuperació de centres històrics 

Tal com s'ha explicat anteriorment Palau no té centre, si menys, no reconegut amb les 
característiques necessàries per potenciar i aglutinar socialment, econòmicament, 
lúdicament a la ciutadania. 

Per tant, es imprescindible de realitzar, una transformació integral de la urbanització del 
centre, així com també de la peatonalització dels casc històrics. 

Per tant, es pretén recuperar els diferents centres històrics: 

• Nucli de Can Cortés i centre 

• Nucli de La Sagrera 

• Nucli del carrer de Carrer de Dalt 

• Nucli del carrer de Baix 

El document també pretén recuperar el nucli rural de Santa Magdalena en sòl no 
urbanitzable. 
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Xarxa de vials cívics de connexió dels centres amb la xarxa principal 

Aquesta xarxa de vials cívics tenen com a objectiu reforçar, potenciar i consolidar els 
centres històrics y ampliar les àrees centrals, augmentant la superfície de Àrea de 
trànsit restringit i prioritat invertida i de donar continuïtat d’aquests espais amb les vies 
principals cíviques. 

d. Xarxa de carrils bicicletes  

Les característiques actuals de la mobilitat interna o externa de Palau-solità i 
Plegamans són una típica resposta a les condicions de creixement i de dispersió del 
municipi, que es veu condicionada a la utilització del cotxe com a mitja de transport 
habitual, fins i tot per recorreguts molt curts.  

Una bona part de les propostes que s’han exposat, estan referides als sistemes de 
comunicacions, i responen a l'objectiu d’assolir una mobilitat sostenible: potenciant l’ús 
del transport públic en els recorreguts interurbans i urbans, on les millores en les 
connexions entre barris, la jerarquia dels carrers i la creació dels eixos cívics, responen 
a la voluntat de fomentar els recorreguts a peu o amb bicicleta.  

El municipi necessita d’una xarxa de carril bici que estructuri el territori i doni servei i 
continuïtat als diferents barris, tot connectant les zones d’equipaments i els diferents 
espais verds. Hi ha d’haver un relligam i continuïtat dels diferents espais verds i 
equipaments  i moltes vegades només aquestes sistemes no ho poden aconseguir, i 
per tant aquests carrils bici han de donar continuïtat a aquests espais urbans. 

Aquesta  xarxa de bicis hauria de tenir continuïtat i relligar-se amb els camins que es 
troben en sòl no urbanitzable. 

La jerarquització del viari i l’especialització d’alguns carrers ens permet prioritzar alguns 
carrers per les seves funcions cíviques vinculades al carril bici. 

Els carrers o trams de carrer que es determinen com a carril bici tenen com a 
característica comú la seva capacitat de relacionar espais lliures, donar accés a 
equipaments i sovint la presència d’elements patrimonials o la continuïtat amb camins 
rurals. En molts casos la pròpia secció del carrer, les rambles centrals existents o les 
condicions històriques i ambientals incideixen en la determinació d’aquests carrils bici.  

Aquests carrils bici estan presents en tots els sectors urbans, però són més abundants 
en els sectors centrals, que a més de les funcions ja citades han de donar suport al 
comerç i als equipaments. 

La creació en tot el municipi de carrils bici, i la continuïtat d’aquests amb camins rurals 
que en mols casos coincideixen amb les rutes BTT, busquen la integració entre el 
sistema d’espais lliures urbans i els espais rurals i han de suposar una posta en valor 
dels elements paisatgístics, tant urbans com territorials. En aquest sistema de 
recorreguts s’integren també els elements patrimonials, del quals s’ha considerat la 
importància com a elements singulars però també la relació entre ells i els paisatges 
que els envolten.  
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En aquesta xarxa podem distingir els següents tipus de via: 

• Xarxa de carrils bici principals (1r ordre) 

• Xarxa de carrils bici secundaris (2n ordre) 

• Xarxa de camins rurals- Ruta BTT 

Xarxa de carrils bici principals (1r ordre) 

Aquesta xarxa de carrils bici és la que estructura el territori local de Palau, i per tant,  és 
la que dona servei a tots els diferents barris i relaciona els grans eixos de sistemes 
d’equipaments i zones verdes. 

Son vies amb una continuïtat i una longitud que permeten la comunicació del territori. 
En molts casos aquestes vies van lligades a la xarxa viària principal que estructura el 
territori pel que fa al transit rodat, i en altres casos coincideixen amb les vies cíviques. 

Xarxa de carrils bici secundaris (2n ordre) 

La xarxa de carrils bici de 2 n ordre la formen aquells carrils que donen servei als 
diferents barris i donen continuïtat i alternatives als carrils estructurants de primer ordre. 
Aquests carrils no son de llarg recorregut, ordenen i estructuren localment les vies 
tancant anells i acabant de consolidar la xarxa. 

Xarxa de camins rurals- Ruta BTT 

Aquesta xarxa de camins rurals -ruta BTT coincideix amb la xarxa de camins agrícoles, 
donant continuïtat als carrils bici del sòl urbà i urbanitzable en el món urbà. 

Entre els diferents carrils bici que es proposen caldria destacar els següents: 

• Els carrils bici lligats a la riera de Caldes, que relliguen el parc fluvial  a cada 
costat de la riera de nord a sud del municipi. 

• El carril que va paral·lela a la banda de ponent de l’Avda. de Catalunya. 

• L’entramat de carrils bici del centre que relliguen les zones verdes i principalment 
els equipaments. 

• El Camí de la Serra des de l’accés a Gallecs fins Can Falguera. 

• Aquells que relliguen les urbanitzacions amb el centre i donen continuïtat amb els 
camins en el sòl rural o línies BTT. 

e. Estructura de camins agrícoles 

El POUM pretén consolidar una xarxa de camins en el sòl no urbanitzable que estructuri 
el territori  i permeti la mobilitat necessària en el mon rural, donant continuïtat a la xarxa 
urbana, i permetent la relació entre el mon rural dels diferents municipis i l’accés a les 
diverses masies que ocupen el territori. 

Els camins rurals s’han de considerar un valor, tant des del punt de vista d’ordenació 
del territori, com des del punt de vista funcionals dels propis veïns, que tenen amb 
aquests camins la garantia d’accés al sòl rural des del poble. 
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La continuïtat entre l’estructura de carrers urbans, sobre tot els que hem classificat com 
a eixos cívics, i aquest camins rurals han de ser una garantia per tal de donar 
continuïtat i accés entre el món urbà i el món rural.  

Les mesures de protecció i conservació d’aquesta xarxa de camins han de ser prou 
importants per resoldre l’estructura general de comunicacions del poble. 

Aquesta xarxa de camins al igual que els altres eixos es determina en: 

• Xarxa de camins agrícoles principals 

• Xarxa de camins agrícoles secundaris 

La diferència entre uns i els altres és que els primers estructuren el territori i donen 
continuïtat als eixos urbans i als camins en el sòl rural dels municipis perifèrics, i per 
tant , formen part de l’estructura general i orgànica del territori.  

La xarxa de camins de segon ordre son camins no estructurants que van a llocs 
concrets i que no tenen la voluntat d’estructurar el sòl rural. Son camins que porten a 
masies o que s’utilitzen només per accés a les finques agrícoles. 

f. Àrees d’aparcament 

Palau-solità i Plegamans necessita en l'actualitat tenir unes àrees d’aparcament 
principalment en la perifèria del centre, ja que d’aquesta manera seria més fàcil de 
transformar el centre històric en una zona de trànsit restringit. 

Per tant, tots els nous desenvolupament urbanístics comportaran l’obtenció de places 
d’aparcament en superfície al llarg dels carrers. 

El sector del Camí del Molí es proveirà d’un gran nombre de places, ja que els carrers 
tindran una secció suficient per poder disposar a banda i banda d’aparcaments.  

Per altra banda, es proposa de realitzar un aparcament soterrani a costat del centre 
(Camí del Molí-Camí Reial), a sota la zona verda on es disposarà el mercat setmanal 
en superfície, i del mercat municipal que es proposa.. 

En el polígon industrial hi ha molt problemes d’aparcament, la solució que proposa el  
POUM és: 

• Determinar un gran nombre d'aparcament en tot el polígon industrial. 

• Concretar i delimitar un Pla especial en tot l’àmbit del Polígon industrial, per tal 
de possibilitar posteriorment la reurbanització dels carrers, la disposició 
d’aparcaments en línia i en bosses disposades estratègicament.  
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C2) SISTEMES URBANÍSTICS D’ESPAIS OBERTS 

El sistema d'espais lliures inclou aquells sòls localitzats estratègicament en diferents 
àrees del municipi que permeten estructurar una xarxa d'espais lliures, forestals, 
agrícoles i de zones verdes urbanes relacionades entre elles mitjançant l'ordenació 
d'eixos cívics, d’itineraris paisatgístics i de recorreguts per vianants. 

Així mateix, inclou el sistema hidrogràfic en atenció a les seves característiques físiques 
i geomorfològiques. 

Els sòls que el POUM destina a sistema urbanístic d'espais oberts es divideixen en:  

 V. Espais lliures i zones verdes 

 H. Espais hidrogràfics o sistema hidrogràfic 

1. Sistema d’espais lliures i zones verdes (clau V)  

Definició 

Formen el sistema d’espais lliures urbans tots els parcs, els jardins, les places, els 
parcs esportius, els parcs agrícoles-forestals, els espais lliures que configuren els viaris, 
passeigs lineals, i tot l'espai verd públic situat en sòl urbà o urbanitzable, la funció 
principal del qual és el descans i l'esbarjo dels ciutadans. 

S'identifica el sistema d'espais lliures i zones verdes amb la clau V, en els plànols 
d'ordenació corresponents: el P1.05. Sistema d’espais lliures i zones verdes a 
E:1/5.000, el P2.02. Qualificacions urbanístiques en SU i SUD a E:1/5.000, la sèrie de 
plànols P2.02.1/8 Qualificacions urbanístiques en SU i SUD a E:1/2.000 i la sèrie de 
plànols P2.03.1/8 Normativa urbanística en SU i SUD a E:1/2.000. 

El quadre-resum de les superfícies destinades a espais lliures i zones verdes, s'ha 
pogut realitzar en funció de tres quadres més, que s'adjunten a continuació, on es 
determinen les zones verdes en les diferents actuacions o nous desenvolupaments: 

- Cessions d'espais lliures i zones verdes dels PAUs. 

- Cessions d'espais lliures i zones verdes dels PMUs. 

- Cessions d'espais lliures i zones verdes dels SUDs. 

I finalment, es realitza un resum de totes les zones verdes i espais lliures de tot el 
municipi, pel que fa a les diferents actuacions com del sòl urbà consolidat. 

- Resum de tots els espais lliures o zones verdes de cessió incloses en el sòl 
urbà i urbanitzable. 

 

   

 

 



 

Memòria d'informació i ordenació del Pla d'Ordenació Urbanística del municipi de Palau-solità i Plegamans    98 

- Cessions d'espais lliures i zones verdes dels PAUs. 
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- Cessions d'espais lliures i zones verdes dels PMUs. 

 
 

- Cessions d'espais lliures i zones verdes dels SUDs. 

 

 

-  Resum de totes les cessions de zones verdes incloses en el sòl urbà i 
urbanitzable (en la pàg. següent) 
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a. Classificació. Tipus d'espais lliures 

Els sòls destinats a sistemes d'espais lliures i zones verdes es poden trobar inclosos i 
formar part de l'estructura general i orgànica del territori, en funció de la seva 
importància i formar part d'una estructura més amplia i continua en el territori de Palau-
solità i Plegamans, de zones verdes relligades entre elles conjuntament amb els vials 
cívics i els equipaments. Aquests espais s'identifiquen en el plànol P1.01. Estructura 
General i Orgànica del Territori a E:1/5.000. 

Els sòls destinats a espais lliures de caràcter local complementen l’estructura del 
territori i participen de la regulació que aquest Pla i l’ordenament jurídic estableixen per 
als sistemes locals.  

Per altra banda, el Pla classifica els diferents sistemes d'espais lliures en diverses 
categories, en funció de: la referència territorial, urbana o local dels diversos espais; 
l'ús; la superfície; el tractament urbanístic; la seva configuració; el seu grau o el tipus 
d'urbanització;.... 

Dins de la categoria d’espais lliures i zones verdes el POUM distingeix sis categories 
que es consideren subsistemes, els quals es detallen pel planejament general o derivat. 
El POUM estableix una regulació normativa d’aquests subsistemes, tot i que inicialment 
els qualifica amb la clau V (sistema d’espais lliures i zones verdes). Aquestes sis 
categories o subsistemes son els següents: 
 
 V. Espais lliures i zones verdes 

  V1. Plaça urbana 
  V2. Jardí urbà 
  V3. Parc esportiu 
  V4. Parc urbà 
  V5. Parc agrícola - forestal 
  V6. Espai lliure de configuració viària 

b. Categoria d’espais lliures i zones verdes  

Aquests subsistemes d’espais lliures i zones verdes es defineixen de la manera 
següent: 

Plaça urbana (clau V1) 

En aquesta clau urbanística es troben aquells espais lliures que presenten en l’actualitat 
un caràcter més urbà o aquells que el POUM pretén que tinguin aquestes 
característiques. 

Son espais totalment o parcialment pavimentats (places dures, àrees pavimentades), es 
a dir, amb un grau d'urbanització prou important en comparació amb la superfície de 
vegetació. 

Aquests espais, de dimensions força reduïdes, presenten en general una superfície 
inferior a 0,3 ha, i normalment i conceptualment són espais aïllats, amb una certa entitat 
pròpia, encara que formin part de la xarxa d’espais públics, actuant individualment com 
a referència local de barri i focalitzant en certa manera l’activitat del seu entorn urbà, 
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tenint com a funció principal el gaudi, el repòs, l’esbarjo i la relació social entre els 
ciutadans. 
 
Jardí urbà (clau V2) 

En aquesta clau urbanística s’inclouen aquells espais lliures enjardinats, amb un grau 
d’urbanització molt més tou, ja que normalment la superfície de vegetació resulta 
superior als espais pavimentats. 

Són espais parcialment urbanitzats, aïllats, amb una certa entitat pròpia, de dimensions 
en molts casos força reduïdes, amb una superfície en general inferior a 0,5 ha, que 
actuen com a referència local (barri), i es caracteritzen per la presència d’àrees 
enjardinades amb instal·lacions per a jocs infantils i espais pel gaudi, l’esbarjo i el repòs 
dels ciutadans. 

Parc esportiu (clau V3) 

En aquesta clau urbanística s’inclouen aquells espais enjardinats, amb un grau 
important d’urbanització, que tenen les condicions, els elements, el mobiliari necessari, i 
estan preparats per a realitzar determinades activitats esportives (pistes, mobiliari de 
manteniment, recorreguts de preparació física, fúting, recorreguts per a caminar i córrer, 
...). 

Els sistemes de parcs esportius seran aquelles zones verdes amb uns certs recorreguts 
urbanitzats, amb unes dimensions no molt grans individualment, però que es troben 
estretament tots relacionats, per tal de donar una continuïtat a tots els espais, formant 
un parc o espai lineal de grans dimensions, amb una superfície aproximada de 1,6 ha i 
amb una longitud aproximada d’uns 1.500 m, per la pràctica de l’esport, i que es troba 
estretament relacionat amb el gran parc lineal de la riera de Caldes. 

Parc urbà (clau V4) 

Són els principals elements de referència entre els espais lliures urbans. 

En general presenten unes dimensions individuals molt grans, o estan formats per 
diferents espais de reduïdes dimensions amb una certa relació, donant unes zones 
verdes amb uns certs recorreguts i espais continus, amb superfícies prou importants de 
tot el conjunt. 

En alguns casos són de nova creació i en altres s’agrupen a diferents espais 
actualment classificats com a lliures. 

En funció de la seva posició, característiques i topografia poden tenir diverses funcions i 
respondre a diversos criteris d’urbanització. 

En general, el nivell o el grau urbanització és molt tou, en proporció a la gran superfície 
d’aquests espais i la superfície realment urbanitzada i pavimentada, ja que la superfície 
de vegetació resulta molt superior als espais pavimentats. 

Al llarg dels parcs s’acullen funcions urbanes molt diverses i compten amb una àrea 
suficientment àmplia com per acollir àmbits amb predomini de la vegetació, jardins, 
àrees de jocs infantils, zones de passeig, espais pel gaudi, l’esbarjo i el repòs dels 
ciutadans. 
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La configuració d’aquests parcs, en molts casos, ha de complementar el tractament 
paisatgístic i el mantenint de les seves condicions naturals. 

Parc agrícola-forestal (clau V5) 

Són aquells espais també en molts casos de grans dimensions, amb un cert tipus de 
vegetació singular i lligats als usos del sòl rural (bosc, camps de conreu, vegetació de 
ribera,...). 

Corresponen a aquells sòls de característiques rurals que es troben en contacte amb la 
zona urbana, bé amb el sistema hidrogràfic que travessa sòls no urbanitzables, bé amb 
els espais de caràcter rural. 

Aquests sols tenen un grau d’utilització força baixa i la funció d’aquests és d’una banda, 
minorar els impactes negatius que els espais urbans puguin exportar cap als espai 
rurals, i de l’altra, millorar els hàbitats d’aquests espais de transició. 

Aquests espais lliures son de transició entre el món rural i l’urbà, i per tant, el seu 
tractament haurà de ser respectuós amb el medi, a l’igual que el tractament dels sòls 
rurals que es disposen al costat, per tant, s’entén que aquests espais han de ser 
tractats sense cap tipus d’urbanització, només aquella estrictament necessària per la 
seva accessibilitat, amb un predomini dels espais verds de vegetació, que poden ser 
espais tractats com a camps de conreu, com a vegetació de ribera, i com a bosc,... 

Espai lliure de configuració viària (clau V6) 

Són aquells espais lliures que ajuden a configurar els viaris rodats i cívics. Aquests 
espais poden presentar formes i dimensions molt diverses, i no tenen  vocació de zones 
verdes sinó que formen els interiors de rotondes, illetes, franges o espais de protecció 
dels vials; en conseqüència, aquests no computen als efectes del compliment dels 
estàndards mínims de sistema d'espais lliures establerts per la LLei d'Urbanisme. 

c. Condicions de les espècies vegetals 

Els tipus d’espècies vegetals a disposar en els diferents espais lliures del municipi es 
determinaran en els respectius Projectes d’urbanització que es facin al llarg del anys en 
cada un d’aquests espais; no obstant, resulta de vital importància la tria d’aquestes 
espècies vegetals per a l’ordenació d’aquests espais, i per tant, el document del POUM, 
determina uns criteris generals de les condicions que han de tenir en compte les 
diferents espècies vegetals per utilitzar-les en els diferents espais verds: 

• Estar ben adaptades a les condicions climàtiques del medi, i per tant, això 
comportarà que preferentment seran espècies autòctones i/o xeròtiques. 

• Estar ben adaptades a les condicions particulars del medi físic (orientació, 
pendent, il·luminació, vent, cobertura del sòl, tipus de sòl,...). 

• Estar ben adaptades a l’espai disponible, tant en el moment de la seva 
plantació, com en el transcurs del seu desenvolupament futur. 

• Afavorir la biodiversitat dins de l’espai urbà. 

• Tenir requeriments de manteniment mínims. 

• Minimitzar la utilització d’espècies invasores.  
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• Les plantacions que ho requereixin hauran de comptar amb sistemes 
automatitzats de reg localitzat i sempre que sigui possible es regaran amb aigua 
de captacions existents procedents del freàtic. Aquest requeriment és extensiu 
als verds lineals o passeigs arbrats. 

d. Condicions generals d’ordenació dels espais verd s 

Cada espai verd tindrà unes condicions generals d’ordenació, que evidentment 
quedaran establertes en els Projectes d’urbanització corresponents, no obstant com a 
criteris generals el POUM estableix les condicions següents: 

• El tractament i l’ordenació de tots els espais verds respondrà a satisfer les 
necessitats de lleure, de descans i de gaudi dels ciutadans; de permetre la 
conservació, la recuperació i la millora del paisatge urbà; i l’adaptació a les 
condicions concretes del lloc pel que fa a l’orientació, exposició al sol, 
dimensió,....  

• El seu disseny i construcció es farà de manera que es potenciï la funcionalitat i 
que esdevinguin elements d’integració de les qualitats del paisatge del seu 
entorn, prioritzant-se la integració i preservació de la vegetació arbòria d’interès 
existent. 

• Els parcs i els jardins urbans s'hauran d'ordenar prioritàriament amb elements 
d'urbanització propis de l'ús al qual es destinen i que són fonamentalment l’arbrat 
i la jardineria, l’aigua i el mobiliari urbà i el mobiliari infantil corresponent. En 
aquells que mantinguin una coberta de vegetació autòctona, la seva ordenació 
garantirà la conservació de les seves característiques. 

• En el cas dels parcs agrícoles-forestal s'hauran d'ordenar prioritàriament en 
funció de la conservació dels espais de referència paisatgística que els 
caracteritza i de l'estructura tradicional de paisatge rural segons el cas. 

• Tots els espais verds s’ordenaran preferentment amb superfícies toves, amb  
paviments naturals, per afavorir el drenatge, la filtració i la recàrrega del freàtic. 

• En els espais lliures i zones verdes es minimitzaran els moviments de terres i 
s’evitaran intervencions agressives en el paisatge. 

• En el cas d’espais amb forta pendent, la consolidació d’aquests serà l'objectiu 
prioritari en el propi àmbit i en les àrees d’influència. 

• Els espais actualment erosionats o amb risc d’erosió han de ser tractats o bé per 
aturar-la o bé per prevenir-la. 

• En els sectors i urbanitzacions perifèriques caldrà delimitar i executar la franja de 
protecció de baixa combustibilitat de protecció contra incendis forestals, segons 
estableix la legislació vigent, i  per tant, en alguns casos aquesta franja de 
protecció estarà inclosa en el sistema d’espais lliures. 

• L’accés a aquests espais serà sempre des del sistema viari i no des de parcel·les 
privades; i per altra banda, tampoc es permet l'accés a les edificacions i jardins 
d'ús privat a través del sistema d’espais lliures.  

• En tot cas es permetrà l'accés dels equipaments, dels serveis tècnics i dels 
dotacionals, a través del sistema d’espais lliures; no obstant, en cap cas aquest 
fet comportarà una pèrdua de la qualitat i de la quantitat de sòl d’aquest sistema. 
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e. Condicions generals dels espais lliures fruit de l planejament derivat 

La normativa del POUM determina les condicions que hauran de tenir els diferents 
espais lliures i zones verdes de nova creació incloses en els diferents planejaments 
derivats. Aquestes condicions son en caràcter general les següents: 

• El planejament derivat haurà de preveure les reserves mínimes de sòl 
necessàries per a completar el sistema d’espais lliures d’acord amb la legislació 
urbanística vigent. 

• Com a criteri general, no es podran situar les zones verdes i els espais lliures en 
terrenys amb pendent superior al 20% o barrancs, o si és el cas no comptaran a 
efectes dels mínims establerts en el Pla, es a dir, no computaran als efectes del 
compliment dels estàndards d’espais lliures, tret dels espais específicament 
inclosos a aquests efectes per aquest Pla, que provenen d’antics Plans parcials i 
planejaments derivats força consolidats i de sistemes a expropiar en sòl urbà.  
En aquests casos, l’objectiu del POUM és la regularització d’actuacions prèvies 
a les quals cal donar una resposta realista i motivada. 

• No es podran situar les zones verdes o els espais lliures en les franges de 
protecció de les línies d’alta tensió, o si és el cas, no computaran a l’efecte del 
compliment dels estàndards d’espais mínims establerts. 

• Tampoc es podran situar, i per tant, no computaran dins de les reserves 
mínimes d’espais lliures les àrees no edificables per servitud de carreteres o 
serveis urbans. 

• En caràcter general, les dimensions dels sistemes d’espais lliures o zones 
verdes seran les adequades per satisfer les necessitats de lleure, de descans i 
de gaudi dels ciutadans; i per tant, es recomana que en qualsevol nou espai 
lliure s’ha de poder inscriure una circumferència de 15,00 m de radi, o que 
s’adjunti a una altre sistema existent per obtenir aquest compliment. 

• No obstant, i degut a la impossibilitat en molts casos per acomplir aquesta 
determinació; degut a que aquest POUM no té com a criteri realitzar nous 
creixements sinó consolidar tot allò existent, i per tant, ens trobem que en molts 
casos les noves figures de planejament i gestió (SUD, PMU, PAU) provenen 
d’antics Plans parcials força consolidats i de sistemes a expropiar en sòl urbà; 
es determinen els següents supòsits: 

- En els PMU i en els PAU les dimensions dels sistemes d’espais lliures o 
zones verdes tindran les dimensions corresponents a l’ordenació que es 
planteja, en funció en molts casos de preexistències, satisfent en tot cas 
les necessitats de lleure, de descans i de gaudi dels ciutadans, tal com ja 
s’ha determinat anteriorment. 

- En els sectors (SUD), en els espais lliures s’haurà de poder inscriure una 
circumferència mínima de 15,00 m de radi, o que s’adjunti a una altre 
sistema existent per obtenir aquest compliment, tret que es justifiqui per 
raons d’ordenació una configuració diferent dels diferents espais lliures i 
zones verdes; no obstant, serà obligatori que com a mínim una de les 
zones verdes de cada sector acomplexi la inscripció d’una circumferència 
de 30,00 m de diàmetre. 

• Sempre que en els sector o en general qualsevol àmbit a desenvolupar es trobin 
espais naturals amb elevat valor de conservació, boscos o arbres catalogats, 
elements d’interès es procurarà que els espais definits com a sistema d’espais 
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lliures s’adaptin a la seva delimitació física, per tal que es pugui assolir l’objectiu 
de conservació, recuperació i millora dels mateixos i les comunitats vegetals que 
en ells s’hi troben. 

• Els nous espais lliures hauran de comptar amb tots els elements d’urbanització i 
equipament necessaris per al gaudi de la tota la població, des dels infants a la 
gent gran: mobiliari, jocs infantils, enllumenat, sistemes de reg localitzat 
automatitzats. 

f. Condicions de les edificacions i instal·lacions en els espais verds 

Les edificacions o instal·lacions al servei dels usos admesos dins dels parcs, jardins i 
places urbanes hauran d'acomplir les següents determinacions: 

• Aquestes edificacions o instal·lacions no perjudicaran ni limitaran la fruïció del 
parc pels ciutadans, ni la qualitat de la jardineria i de l'arbrat, ni limitaran els 
recorreguts interns i a través dels parcs, ni les vistes panoràmiques internes o 
sobre l’àrea urbana contigua. 

• S'admeten les instal·lacions descobertes per la pràctica esportiva o jocs infantils 
o altres similars amb una superfície màxima del total de la zona verda que es 
determinarà en la normativa urbanística. 

• S'admeten tots aquells elements constructius propis de les instal·lacions 
d'aquests espais (fonts, quadres de comandaments, i altres elements similars). 

• També s’admeten les construccions complementàries que donen servei a l’espai 
lliure o zona verda (pèrgoles, casetes d’eines, lavabos o similars), acomplint 
amb tot allò que es determina en la normativa. 

• Amb caràcter singular i de manera justificada, també s’admeten petites 
construccions prefabricades vinculades al servei dels ciutadans pel gaudi 
d'aquests espais, que es podran gestionar directament o indirectament amb 
règim de concessió administrativa o dret de superfície (quioscs, bars, xurreries, i 
altres similars), acomplint amb tot allò que es determina en la normativa. 

• També es permet la realització d'aparcaments en el subsòl, no en tots els tipus 
de zona verda i segons el cas, en determinades condicions definides en les 
normes.    

g. Creació d’una gran zona d’horts urbans  

El POUM planteja destinar en el futur una gran zona verda central en el sector de Can 
Cladelles com a sòl apte al conreu comunitari d’horts urbans, a regular per un Pla 
especial o mitjançant el propi desenvolupament del SUND de Can Cladelles. 

Els paràmetres mínims que aquest desenvolupament haurà d’establir seran els 
següents: 

• La superfície màxima destinada a horts 

• L’estructura i els accessos 

• Les instal·lacions i els serveis 
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• La regulació de l’edificació 

• Els criteris per a l’assignació de les llicències 

• Les determinacions per al control i estalvi d'aigua, la gestió de residus, i la 
minimització de la utilització de productes fitosanitaris. 

2. Sistema hidrològic (clau H) 

Definició 

En caràcter general, s’inclouen en el sistema hidrològic les lleres de rieres i 
escorrenties, delimitades com a mínim per la línia de cota d’inundació de l’avinguda en 
el període de retorn de 10 anys. 

El Sistema hidràulic o hidrològic comprèn els terrenys inclosos en la zona fluvial. 

La zona fluvial es la part de la zona inundable que inclou la llera del riu i les seves 
riberes i que l’instrument de planificació hidrològica corresponent delimita d’acord amb 
l’avinguda per al període de retorn de 10 anys, tal com es grafia en els plànols 
d’ordenació del POUM. 

A banda i banda de l’element qualificat com a sistema hidrològic es delimita una zona 
de protecció de la franja de servitud de 5,00 m establerta per la legislació sectorial 
vigent (Decret Legislatiu 3/2003 de 4 de novembre del Text refós de la legislació 
catalana en matèria d’aigües, i d’acord amb el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico). 

El Sistema Hídric és la part de zona inundable que l’instrument de planificació 
hidrològica corresponent delimita d’acord amb l’avinguda per al període de retorn de 
100 anys, tal com es grafia en els plànols d’ordenació del POUM. 

La zona inundable per episodis extraordinaris és la part de la zona inundable que 
l’instrument de planificació hidrològica corresponent delimita a partir de l’avinguda de 
període de retorn de 500 anys, tal com es grafia en els plànols d’ordenació del POUM. 

Aquests sistema hídric, a part de la seva funció pròpiament hidrogràfica presenta 
interès en relació al paisatge del municipi, el potencial com a connectors biològics, i en 
el manteniment de la biodiversitat. Cal contemplar la xarxa hidrogràfica des del punt de 
vista sistèmic a nivell de conca i en relació amb els recursos hídrics i dels aqüífers. 

Aquest sistema hídric s’identifica en el plànol de qualificacions urbanístiques del sòl no 
urbanitzable amb la clau H. 

Condicions d’ordenació i protecció 

Els objectius principals de l’ordenació de les rieres situades en sòl no urbanitzable són 
la conservació de la capacitat hidrològica de les lleres, la conservació de la vegetació 
associada i el manteniment de la funció de corredor ecològic. 

S’admeten exclusivament les tasques de manteniment de la vegetació destinades a 
afavorir-ne un creixement equilibrat i alhora, mantenir la capacitat hidràulica mínima. 
Totes les intervencions han d’estar autoritzades i tutelades per l’Agència Catalana de 
l’Aigua.  
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Les actuacions a rieres i escorrenties, en qualsevol tipus de sòl, es regiran per la 
legislació sectorial vigent i seguiran els criteris definits per l’Agència Catalana de 
l’Aigua.  

El tractament del sistema hidrogràfic es farà d’acord amb els objectius de conservació i 
restauració dels hàbitats aquàtics i de ribera, incloent cabals, paisatge, vegetació i 
fauna. 

Les actuacions sobre les lleres públiques hauran de tenir en compte l’establert pel 
document de Criteris d’intervenció en espais fluvials publicats per l’ACA, el març de 
2002, o documentació de l’organisme hidràulic competent que la substitueixi. 

Els espais adscrits a aquest sistema no són edificables, excepció feta de les 
instal·lacions al servei del sistema corresponent. 

Es prohibeixen totes aquelles actuacions que puguin comportar alteracions o 
deterioraments substancials dels ecosistemes i de les característiques paisatgístiques, 
geològiques i hídriques d’aquests elements, excepte en trams urbans i on calgui 
intervenir per motius de risc hidrològic. 

S’evitarà sempre que sigui possible el traçat d’infraestructures canalitzades, i si per 
raons degudes a condicionats justificables, no es pogués respectar l’anterior criteri, es 
construiran adequadament les defenses necessàries de l’obra tenint en compte el règim 
d’avingudes, l’erosió potencial total, la naturalesa del fons de la llera i la seva capacitat 
de desguàs, així com es regenerarà tota la flora i fauna afectada. 

En referència a les obres de pas (ponts, viaductes, obres de drenatge menors, obres de 
fàbrica en camins rurals, i les seves modificacions, guals, etc.) i encreuaments de 
conduccions o serveis sota lleres, cal aplicar el document tècnic redactat per l’Agència 
Catalana de l’Aigua “Guia tècnica. Recomanacions tècniques per al disseny 
d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial” o altres documents posteriors 
d’aplicació. 

La instal·lació de conduccions de forma subterrània haurà d’assegurar la continuïtat de 
les condicions naturals i la netedat i no contaminació de les capes freàtiques. Requerirà 
llicència municipal i autorització de l’ACA. 

Durant la fase d’instal·lació de les infraestructures soterrades de conducció d’aigües es 
tindrà cura de preservar al màxim l’estructura i funcionalitat del bosc de ribera i si fos 
indispensable l’afecció al mateix caldrà posteriorment dur a terme una recuperació i 
restauració ambiental que garanteixi el bon estat del sistema un cop finalitzades les 
actuacions. 

Les infraestructures soterrades de conducció d’aigües, matèries primeres o similars es 
situaran, sempre que sigui possible, fora de les terrasses baixes de les zones 
morfodinàmicament actives i de risc d’erosió. 

Les línies aèries elèctriques, de telefonia i similars s’hauran de disposar de manera que 
els seus suports no ocupin zones inundables amb flux i velocitat apreciable. Així mateix, 
els seus traçats longitudinals en l’espai fluvial s’hauran de situar fora de la zona 
ocupada del bosc de ribera. 

Les rases que es realitzin per la conducció de l’aigua, vinculades a l’activitat agrícola o 
forestal, no formaran part del sistema hidrogràfic. No obstant, en la seva execució es 
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garantirà el sistema natural del recorregut de les escorrenties d’aigua, de forma que les 
actuals conques dels rius i els torrents, no es vegin afectades significativament pel 
possibles canvis de superfície de recepció. 

Els encreuaments en qualsevol llera de desguàs o mina es realitzaran per sota, havent 
de quedar entre les dues conduccions un espais de 50 cm com a mínim. 

De forma expressa es prohibeixen els moviments de terres i les desforestacions de 
marges. Amb caràcter general es garantirà la conservació de la vegetació autòctona de 
ribera, així com les seves condicions per la seva regeneració i millora. 

La totalitat de lleres de desguàs han de tenir una zona de servitud de 5 m d’amplada a 
cada costat, comptats des de l’aresta exterior de les lleres. Qualsevol classe d’obra, de 
plantació arbòria, de desmunts de terres, d’encreuaments o de qualsevol altre treball 
requerirà el permís municipal, que fixarà les condicions en què s’han de dur a terme. 

Els projectes d’urbanització que, en execució del planejament afectin el traçat de les 
lleres, hauran de contemplar el seu endegament i/o soterrament, segons els casos. 

En sòl urbà, i sempre que no tinguin suficient espai per garantir les condicions 
necessàries establertes, es canalitzaran les rieres, amb secció suficient per garantir 
l’avinguda de 500 anys de període de retorn.  

En sòl urbanitzable, els plans parcials que el desenvolupin, amb l’informe favorable de 
l’administració hidràulica, han de preveure l’execució de les obres necessàries per tal  
que les cotes definitives resultants de la urbanització compleixin les condicions de grau 
de risc d’inundació adequades per la implantació de l’ordenació i usos establerts per 
l’indicat planejament, d’acord amb l’article 6.4.c RLU 

En el cas específic de la Riera de Caldes, la via de servei, existent o prevista, ha de 
permetre el trànsit ocasional de vehicles, si bé tindrà un tractament com a peatonal o 
carril bici, similar als dels passeigs. 

Les administracions públiques competents per raó de la matèria establiran les mesures 
d’intervenció adequades per a la realització dels projectes de sanejament i de 
canalització dels rius i torrents, seguint els objectius i les funcions de regeneració i 
recuperació dels traçats naturals tot permetent el pas de vianants i el pas restringit de 
vehicles en aquells casos en què aquest Pla ho preveu expressament o s’estimi 
pertinent. 

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans podrà impulsar la redacció de projectes 
específics de determinats trams del sistema hidrogràfic per a la millora de la seva 
qualitat ambiental, i d’acord amb els procediments requerits pels organismes 
autonòmics competents. 
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C3) SISTEMA D'EQUIPAMENTS (CLAU E) 

Definició 

El sistema d’equipaments comunitaris comprèn els sòls o edificacions destinats 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, al servei directe de la 
ciutadania. 

Els sistemes urbanístics d’equipaments comunitaris s’identifiquen en els plànols amb la 
clau E i amb la subclau que els hi correspon segons els usos, i comprèn 
fonamentalment els centres públics, els equipaments de caràcter cultural, docent, 
esportiu, sanitari, assistencial, administratiu, religiós, de serveis tècnics i de transport i 
altres equipaments que siguin d’interès públic o d’interès social. 

Tenen consideració de sistemes generals aquells equipaments al servei del conjunt de 
la població i que s’identifiquen al plànol d’Estructura General del Territori.   

Tenen consideració de sistemes locals la resta d’equipaments d’ús públic o col·lectiu al 
servei d’un determinat sector urbà. 

El resum general del destí a equipaments del sòl del municipi, pel que fa a la seva 
superfície global, es conté en el quadre següent: 
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Titularitat 

Els sòls que el present POUM o planejament que el desenvolupi qualifica com a 
sistema d’equipaments comunitaris, tant generals com locals, seran en general de 
titularitat pública. 

No obstant, els equipaments privats existents abans de l’entrada en vigor d’aquest 
POUM, siguin generals o locals, podran mantenir la seva titularitat privada sempre i 
quan puguin acreditar que venen realitzant la seva activitat conforme a l’ús dominant 
pel qual aquest POUM ha qualificat el sòl o l’edificació, abans de la data esmentada. En 
cas que es produeixi el cessament definitiu o el canvi de l’ús dominant, l’administració 
podrà adquirir el sòl o l’edificació.  

1. Classificació  

Els equipaments comunitaris es classifiquen segons els usos a què es destinen els sòls 
inclosos en el sistema d’equipaments que són els següents: 

  E1. Docent 
  E2. Sanitari-assistencial 
  E3. Administratiu / serveis / proveïment 
  E4. Cultural-social i religiós 
  E5. Esportiu 
  E6. Funeraris-cementiri 
  E7. Transport 
  E8. Seguretat i protecció civil 
  E9. Mediambiental 
  E10.Servei als espais lliures 
  E11.Reserva / Sense ús assignat 

2. Condicions d’ús  

Es consideren usos propis de cada tipus d’equipament els següents: 

Equipament  Ús  
E1. Docent Centres on es desenvolupa l’activitat  
  educativa reglada o no reglada d’acord  
  amb la legislació vigent en aquesta matèria 
  (escoles bressol públiques, centres  
  d’educació primària i secundària,   
  ensenyament universitari, escoles d’art,  
  música, idiomes, escola de natura, centres 
  d’educació especial,...) 
 
E2. Sanitari-assistencial Sanitari-assistencial (hospitals, centres 
   d'assistència primària, centres assistencials,  

  residències, residència per a la gent gran,  
  centres de dia,...). 

 
E3.Administratiu / serveis / proveïment  Centres administratius de les diferents 

institucions estatals, autonòmica o local 
(oficines, serveis, ajuntaments, 
administracions, hisenda, consell 



 

Memòria d'informació i ordenació del Pla d'Ordenació Urbanística del municipi de Palau-solità i Plegamans    113 

comarcals), mercats municipals, 
escorxadors, centres de proveïment,... 

 
E4. Cultural-social i religiós  Centres culturals, centres cívics, espais 

polivalents públics, centres associatius, 
biblioteques, arxius, ludoteques, mediateques, 
teatres, auditoris, museus, centres d’inserció 
social, casals, i centres per la  pràctica de la 
religió, esglésies,... 

 
E5. Esportiu Instal·lacions i edificacions esportives, de  
  lleure, de esbarjo i serveis annexos 
 
E6. Funeraris-cementiri Serveis funeraris, tanatoris, cementiris, 

  crematoris,... 
  Les actuacions en els cementiris hauran de 
  realitzar-se, d’acord amb el que preveu el 
  Decret 297/1997 del Reglament de Policia 
  Sanitària Mortuòria. 

 
E7. Transport Serveis relacionats als vehicles de   
  transport, estació d’autobusos, estacions,  
  intercanviadors, aparcament cotxes i  
  camions,...  
 
E8. Seguretat i protecció civil Policia, policia local, bombers, protecció  
  civil, jutjats 
 
E9. Mediambiental Protecció i manteniment del medi ambient  
 
E10. Servei als espais lliures Serveis que poden estar relacionats amb  
  les zones verdes (quiosc, bar, restaurant,  
  lavabos, informació, venda,..) 
 
E11. Reserva / Sense ús assignat Qualsevol dels precedents 
 

Assignació d’usos 

En aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal s’assigna el tipus específic 
d’equipament que l’Administració vol desenvolupar, per tant, l’ús i el tipus d’equipament 
queda perfectament definit en aquest document. 

L’assignació d’un ús concret a un equipament sense ús determinat (E11) es podrà 
realitzar mitjançant una Modificació puntual del planejament general o mitjançant la 
redacció d’un Pla especial d’assignació d’usos. 

La modificació d’un ús propi ja definit requerirà la redacció d’una Modificació o la 
Revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. No obstant, sempre que no es 
disminueixi la superfície global de cada ús o usos podrà variar-se l’assignació de l’ús o 
els usos vigents mitjançant un Pla especial, mantenint-se però l’adscripció al sistema 
d’equipaments comunitaris. 
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L’assignació concreta dels usos dels equipaments, inclosos en els Plans Parcials i en 
els Plans de Millora Urbana determinats en el POUM, quedarà definida en el 
desenvolupament del planejament corresponent, o també es podrà fer mitjançant un Pla 
especial. 

Quan, per a l’obtenció del sòl destinat a un determinat equipament calgui utilitzar la via 
expropiatòria, el planejament haurà d’haver assignat, motivadament, l’ús concret 
d’equipament. 

3. Condicions generals d’ordenació i edificació  

L’ordenació de l’edificació en les àrees d’equipaments seguirà les següents 
determinacions: 

• S’adequarà a les característiques de l’edificació de la zona i a l’organització 
general del teixit urbà on es situï. 

• S’adequarà a l’edificabilitat, a les condicions arquitectòniques, al programa i a 
les necessitats funcional de l’equipament específic. 

• S’adequarà al paisatge de l’entorn i es resoldran arquitectònicament els 
problemes que ocasionin les parets mitgeres, evitant que quedin vistes. 

• En el cas que es grafiïn uns paràmentres o uns gàlibs en els plànols normatius 
per determinar la seva ordenació, aquests prevaldran sobre aquesta normativa 
escrita. 

• Es consideraran obligatòries les previsions d’aparcaments previstes en aquest 
POUM pels nous equipaments. 

Els equipaments existents en anterioritat a l’aprovació d’aquest POUM tindran com a 
mínim l’edificabilitat que tenien inicialment. 

Les condicions d’edificació dels nous equipaments o ampliació dels existents es 
regularan i s’ajustaran a les condicions paramètriques de la zona immediata o contigua 
o dominant en aquella àrea, en el cas que es situïn col·lindants a zones d’ordenació de 
l’edificació segons alineació a vial. 

Encara que, en caràcter general, els nous equipaments o ampliacions dels existents es 
situaran sempre en una illa independent o colindants a zones d’ordenació de l’edificació 
en volumetria específica i d’edificació aïllada, cosa que la seva regulació es realitzarà 
mitjançant una ordenació volumètrica específica. 

Els paràmetres generals d’edificació dels equipaments en ordenació volumètrica 
específica son els següents: 

 - Edificabilitat:  1,00 m
2
st/m

2
sòl  

 - Ocupació màxima parcel·la: 50% 

 - Nombre màxim de plantes: PB+II 

 - Alçada reguladora màxima: 11 

 - Distàncies als llindars de la parcel·la 5,00 m  
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Si per raons justificades convingués modificar els paràmetres d’ordenació volumètrica 
específica de l’equipament per realitzar unes instal·lacions concretes, es redactarà un 
Pla especial que concretarà les condicions específiques, raonant els motius de la 
necessitat i dels canvis en relació al seu entorn. 

Per altra banda, i en el cas que un equipament estigui inclòs en un SUD o en un PMU, 
seran aquestes figures de planejament derivades les que definiran els paràmetres 
urbanístics corresponents, justificant les possibles modificacions dels paràmetres 
d’ordenació volumètrica específica fixats per aquest POUM, en funció de les condicions 
i els problemes a resoldre arquitectònics, el programa i les necessitats funcionals, tenint 
en compte sempre l’interès general de la nova ordenació. 



 

Memòria d'informació i ordenació del Pla d'Ordenació Urbanística del municipi de Palau-solità i Plegamans    116 

C4) SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS (CLAU T ) 

Definició 

El sistema de serveis tècnics i ambientals comprèn les instal·lacions, les 
infraestructures i els espais reservats pels serveis d’abastament d’aigües, evacuació i 
depuració d’aigües residuals, producció d'energia, centrals receptores i distribuïdores 
d’energia elèctrica i la xarxa d’abastament, centres de producció o transformació de gas 
i la seva xarxa de distribució, instal·lacions telefòniques i de telecomunicació, centrals 
de comunicació i de telèfon, parcs mòbils de maquinària, plantes incineradores o de 
tractament de residus sòlids, abocadors, deixalleria, dipòsits i altres possibles serveis 
de caràcter afí, així com l'emmagatzematge de la maquinària de manteniment i 
transport dels serveis tècnics. Inclou també els serveis públics vinculats al viari i de 
suport al transport rodat com són les estacions de servei, les benzineres, els serveis 
ITV, les bàscules, etc... 

El document del POUM conté la definició dels elements i les xarxes de serveis tècnics, 
sense perjudici del que regula la legislació tècnica específica sobre la matèria, i a part 
tots aquests sistemes tècnics i mediambientals s’identifiquen en els plànols 
corresponents. 

Titularitat 

El sòl destinat a sistema de serveis tècnics o infraestructures serà en general de 
titularitat pública, encara que sigui gestionat en molts casos en règim de concessió per 
empreses privades. No obstant, i en menys freqüència, el sòl destinat a sistema de 
serveis tècnics podrà ser també de titularitat privada. 

1. Classificació  

El sistema de serveis tècnics i ambientals es classifiquen segons els usos a què es 
destinen que són els següents: 

  T1. Servei tècnic d'instal·lació d’aigua 
  T2. Servei tècnic d’energia elèctrica  
  T3. Servei tècnic de depuració i clavegueram 
  T4. Servei tècnic de residus 
  T5. Servei tècnic de telefonia i comunicacions 

  T6. Servei tècnic d'instal·lació de gas 
  T7. Servei tècnic en reserva / Sense ús assignat 

2. Condicions d’ús  

Els usos dels sistemes de serveis tècnics i ambientals poden ser: 

• Ús dominant: Serveis tècnics o infraestructures. 

• Usos compatibles: Aquells estrictament vinculats amb les instal·lacions de 
cadascun dels serveis de que es tracti, amb les condicions de funcionament 
específicament regulades a la legislació tècnica corresponent. 
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Es consideren usos propis de cada tipus de servei tècnic i ambiental els següents: 

 T1. Servei tècnic d'instal·lació d’aigua 

El servei tècnic d'instal·lació d’aigua comprèn el sistema bàsic d’abastament 
d’aigües, les canonades de transport d’ATLL, l’origen de les captacions, les línies 
de conducció, els dipòsits reguladors i les seves instal·lacions auxiliars, així com 
la xarxa fonamental de distribució urbana i contra incendis. 

 T2. Servei tècnic d’energia elèctrica 

Les instal·lacions de subministrament d’energia elèctrica comprenen les àrees 
que resultin destinades a estacions de distribució i transformació, així com les 
xarxes de transport d’alta i mitja tensió. 

 T3. Servei tècnic de depuració i clavegueram 

El sistema bàsic de sanejament o d’evacuació d’aigües residuals comprèn els 
col·lectors principals de la xarxa actual de clavegueres, les seves futures 
ampliacions i els col·lectors en alta existent i previstos. 

 T4. Servei tècnic de residus 

Instal·lacions mediambientals que comprenen els terrenys per la deixalleria, i 
altres instal·lacions mediambientals que es puguin crear. 

 T5. Servei tècnic de telefonia i comunicacions 

Les instal·lacions de telecomunicacions comprenen les centrals i les xarxes 
principals de telefonia, les antenes de telecomunicacions i les instal·lacions de 
radio destinades a les telecomunicacions. 

 T6. Servei tècnic d'instal·lació de gas 

 Les instal·lacions de gas comprenen les canonades i instal·lacions 
complementàries de  gas en àdhuc o alta pressió. 

 T7.Servei tècnic en reserva / Sense ús assignat 

 Son tots aquells espais en reserva, però sense l’assignació de l'ús de l'equipament 
concret. 

 
Les infraestructures de serveis tècnics que ocupen reserves de sòl precises estan 
qualificades en els plànols corresponents de zonificació i de normativa urbanística. 
 
S’admet la simultaneïtat d’usos de serveis tècnics per qualsevol dels sistemes sempre 
que la seva compatibilitat resulti factible. 

3. Condicions i disposicions específiques de la xar xa i instal.lació d'aigua  

L’Agència Catalana de l’Aigua determina que, segons el Pla d’Abastament i Distribució 
d’aigua en alta de Catalunya (PSAAC,2009), la xarxa de Palau-solità i Plegamans no 
presenta actualment problemes pel que fa la quantitat del recurs. 
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L'empresa que gestiona el subministrament d'aigua des de l'any 2000 és CASSA,SA 
(Companyia d'Aigües de Sabadell, SA) que compra aigua a l'empresa ATLL (Aigües 
Ter- Llobregat) que s'encarrega de l'abastament en alta. 

L’aigua en alta es subministrada per ATLL a través d’una canonada de fibrociment de 
700 mm de diàmetre que discorre per la Riera de Caldes i des dels dipòsits de Can 
Falguera (6.000 m³) i de Can Riera (2.000 m³). 

Pel que fa el subministrament de l'aigua potable, l'informe de l’ACA és favorable en el 
sentit que es garanteix l’abastament d'aigua en els nous desenvolupaments i en tot el 
municipi, assegurant CASSA en un certificat, que la gestió i l’abastament son suficients. 

No obstant, per tal de fomentar l'estalvi i l'ús eficient i racional de l'aigua, l'ACA proposa 
que els projectes de nous edificis i construccions incorporin sistemes d'estalvi de l'aigua, 
recomanant de realitzar una Ordenança d’estalvi d’aigua com la de la Diputació de 
Barcelona. L’aplicació d’aquesta ordenança permetrà assegurar que tots els edificis 
disposin de mecanismes d’estalvi d’aigua per a cada habitatge, locals o usos diferents. 
L’ordenança haurà d’exigir la incorporació d’un o més sistemes de reutilització d’aigua 
als edificis. 

L'ACA també recomana que els serveis municipals de reg de les zones verdes i de 
neteja viària i de clavegueram utilitzin preferentment aigua procedent de fonts 
alternatives a la potable (aigua regenerada, subterrània, de pluja,...); per tant, aquest 
document recomana la utilització de sistemes alternatius d'abastament d'aigua per al reg 
i neteja en totes les noves ordenacions (sectors i polígons). D'aquesta manera tots els 
projectes d'urbanització dels diferents polígons (SUDs, PMUs i PAUs) hauran de 
contemplar totes aquestes prescripcions. 

Pel dimensionament dels dipòsits d’aigua de pluja, es recomana l'ús de la guia de 
referència de l’ACA, que mitjançant un àbac es dimensiona el dipòsit en funció de la 
superfície de teulada, l’àmbit geogràfic i els usos previstos. 

L’Agència Catalana de l’Aigua tindrà competència per a l’atorgament de les 
autoritzacions i/o concessions administratives per l’ús de l’aigua, d’acord amb els 
procediments administratius establerts al Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat 
per Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, i la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció 
integral de l’administració ambiental, respectivament. 

Qualsevol actuació en sòl urbà i/o en els diferents Polígons d'Actuació Urbanística 
(PAUs), Plans de Millora Urbana (PMUs) i sectors urbanitzables (SUDs), així com els 
diferents Projectes d'urbanització, estarà subjecte a les diverses normes d’obligat 
compliment de caràcter sectorial, pel que fa referència a la xarxa i instal·lació d'aigua. 

No obstant, serà en fase de planejament derivat i de projecte d’urbanització que 
correspondrà entrar en detall sobre les necessitats de subministrament. 

Pel que respecte a les instal.lacions i a la xarxa d'aigua que passa per la franja de 
protecció de la falla, el POUM determina en la seva normativa un apartat específic; tot i 
que, preveu de forma explícita la necessitat d’un/s estudi/s específics sobre les 
característiques de la falla i el tractament que mereix la seva existència, i serà en aquest 
context on es determinaran definitivament les mesures de protecció més adients pel que 
fa a la xarxa de subministrament d'aigua. 

Tot i així, s'evitarà amb caràcter general el pas de noves instal·lacions d'aigua que 
transcorrin pel subsòl afectat per la falla i principalment aquelles que travessin la 
fractura del terreny. La nova xarxa haurà de respectar les condicions determinades en 
l'apartat de la falla i les prescripcions dels estudis corresponents. 
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Les llicències i el planejament derivat hauran d’incorporar els estudis geotècnics, 
geològics i geofísics necessaris per descartar el risc pel pas d'aquestes instal.lacions 

La urbanització que s’autoritzi haurà d’adoptar les solucions constructives previstes a la 
norma sismoresistent que garanteixin la integritat d’aquesta xarxa, en el supòsit de 
desplaçaments horitzontals o verticals de la falla. 

4. Condicions i disposicions específiques de la xar xa i instal·lació d'hidrants  

Les disposicions tècniques i la normativa sectorial per la instal.lació i la xarxa d’hidrants 
s’estableix en la normativa, contemplant el següent: 

� D’acord amb l’art. 82.2.a) del RLU, el planejament derivat i els projectes 
d’urbanització han de contenir el traçat de la xarxa d’hidrants d’incendi i, d’acord 
amb l’art. 87.2.c) RLU, els plànols d’ordenació relatius a les xarxes generals de 
serveis hauran de contenir l’esquema de les xarxes d’abastament d’aigua contra 
incendis i hidrants d’incendi. 

� L’ordenació i urbanització de terrenys mitjançant figures de planejament hauran 
d’incloure la instal·lació d’hidrants d’incendi en llurs xarxes d’abastament d’aigua en 
les condicions que fixa la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama 
urbana, i normativa concordant.   

� La disposició dels hidrants d'incendis queda determinada en la normativa següent: 

- L'article 2.e) del decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de 
prevenció d'incendis forestals, estableix que les urbanitzacions que no tinguin una 
continuïtat immediata amb la trama urbana i que estiguin situades a menys de 500 
m de terrenys forestals han de disposar d'una xarxa d'hidrants d'incendi de 100 
mm de diàmetre, d'acord amb l'art. 1 de l'annex del Decret 241/1994 

- L'article 8.1 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama 
urbana, estableix que la xarxa d'hidrants homologats per a l'extinció d'incendis ha 
de complir els requeriments establerts pel Decret 241/1994. 

- Per a usos no industrials, la Secció 4 del Document Bàsic de Seguretat en cas 
d'incendis del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE), estableix la necessitat de disposar d'hidrants 
d'incendi a les edificacions destinades a usos no industrials en funció de la seva 
alçada d'evacuació, de la seva ocupació i de la seva superfície. 

- La Instrucció Tècnica Complementària SP-120 defineix la necessitat i les 
condicions tècniques de la xarxa d'hidrants. 

� En caràcter general, el document del POUM tindrà en compte les següents 
consideracions: 

- Garantir la disposició d'una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa 
d'hidrants, segons el punt 4.1 de la norma UNE 23500 Sistemes d'abastament 
d'aigua contra incendis. 

- Ampliar la dotació de la xarxa d'hidrants existents en el sòl urbà consolidat, per tal 
de garantir que, qualsevol punt de façana a nivell de rasant estigui a menys de 
100,00 m d'un hidrant, segons la Instrucció Tècnica Complementària SP-120. 

- Garantir que els projectes d'urbanització dels polígons que defineix el planejament 
general en sòl urbà, pendents de completar la seva urbanització, incloguin la 
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previsió de disposar de la xarxa d'hidrants públics, segons les condicions 
establertes a la Instrucció Tècnica Complementària SP-120. 

- Garantir que, totes les figures de planejament derivat que es desenvolupin en el 
sòl urbanitzable delimitat (PPU) i en el sòl urbà no consolidat (PMU), disposin 
d’una la xarxa d'hidrants públics segons les condicions establertes a la Instrucció 
Tècnica Complementària SP120. 

� En concret, el document del POUM contempla les següents consideracions: 

- En funció de l’actual xarxa d’abastament d’aigua, reflexada en el plànol I2.03. 
Xarxa d’abastament d’aigua existent, i de la disposició dels actuals d'hidrants 
d'incendis, segons el plànol I2.04. Xarxa d’hidrants existents, es determina una 
proposta d’esquema, tant de la xarxa d’aigua com de la xarxa d’hidrants en els 
plànols P5.03 Xarxa d’abastament d’aigua i P5.04 Xarxa d’hidrants. 

- La disposició dels nous hidrants complementarà els existents.  El POUM proposa 
l’ampliació de la dotació de la xarxa d’hidrants en el sòl urbà consolidat, per 
garantir que estiguin a menys de 100,00 m de qualsevol punt, i en conseqüència 
garantir que la distància màxima entre aquests sigui de 200,00 m, segons la 
Instrucció Tècnica Complementària SP-120. Aquesta proposta es realitzarà a llarg 
termini i en diferents fases, i s’haurà d’anar executant a mesura que es realitzin 
noves implantacions i nous projectes d’urbanització. 

- Les urbanitzacions del municipi de Palau que no tinguin una continuïtat immediata 
amb la trama urbana i que estiguin situades a menys de 500 m de terrenys 
forestals disposaran d'una xarxa d'hidrants d'incendi de 100 mm de diàmetre, 
d'acord amb l'art. 1 de l'annex del Decret 241/1994, segons les mesures de 
prevenció d'incendis forestals que s’estableixen en l'article 2. del decret 64/1995, 
de 7 de març. 

- La xarxa d'hidrants per a l'extinció d'incendis, en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana, acompliran amb els requeriments 
establerts pel Decret 241/1994, segons les mesures de prevenció dels incendis 
forestals que s’estableixen en l'article 8. del Decret 123/2005, de 14 de juny. 

- En les edificacions destinades a usos no industrials, en funció de la seva alçada 
d'evacuació, de la seva ocupació i de la seva superfície, s’establirà la disposició 
d’hidrants d’incendi en funció de la Secció 4 del Document Bàsic de Seguretat en 
cas d'incendis del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE). 

- Les ordenacions (PAUs, PMUs, SUDs) que no hagin encara realitzat la 
urbanització, hauran de garantir una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la 
xarxa d'hidrants, segons el punt 4.1 de la norma UNE 23500 Sistemes 
d'abastament d'aigua contra incendis. 

- Les condicions tècniques de la xarxa d'hidrants s'establiran en funció de la 
Instrucció Tècnica Complementària SP-120. 

- En el municipi de Palau-solità i Plegamans hi ha molts barris totalment 
consolidats, amb el planejament urbanístic aprovat, restant pendent el Projecte de 
reparcel.lació i el Projecte d'Urbanització; la qual cosa fa difícil el compliment 
estricte de la normativa sectorial en la tramitació d’aquests documents; i per tant, 
el document del POUM, determina en cadascuna de les fitxes corresponents, tant 
dels PAUs com dels PMUs, les mesures necessàries per donar compliment a la 
seguretat, amb la disposició dels nous hidrants en funció de la longitud del carrer 
del cul de sac. 
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- En les fitxes corresponents dels diferents polígons d’actuació (PAU), Plans de 
Millora Urbana (PMU) i Sols Urbanitzables Delimitats (SUD) es concreten diverses 
determinacions pel que fa a la xarxa d’hidrants, que posteriorment, el planejament 
derivats i els respectius projectes d’urbanització acabaran definint. Tal com es 
mostra, en el plànol general de proposta d’hidrants del municipi, es pretén que, les 
noves ordenacions que es plantegen supleixin les mancances actuals de la xarxa. 

Qualsevol actuació en sòl urbà i/o en els diferents Polígons d'Actuació Urbanística 
(PAUs), Plans de Millora Urbana (PMUs) i sectors urbanitzables (SUDs), així com els 
diferents Projectes d'urbanització, estarà subjecte a les diverses normes d’obligat 
compliment de caràcter sectorial, pel que fa referència a la xarxa i instal·lació d’hidrants. 

No obstant, serà en fase de planejament derivat i principalment en la realització dels 
projectes d’urbanització que correspondrà entrar en detall sobre les necessitats de la 
xarxa i instal·lació d'hidrants. 

Pel que respecte a la xarxa d'aigua que forma part de la instal.lacions dels hidrants que 
passa per la franja de protecció de la falla, el POUM determina en la seva normativa un 
apartat específic; tot i que, preveu de forma explícita la necessitat d’un/s estudi/s 
específics sobre les característiques de la falla i el tractament que mereix la seva 
existència, i serà en aquest context on es determinaran definitivament les mesures de 
protecció més adients pel que fa a la xarxa de subministrament d'aigua. 

Tot i així, s'evitarà amb caràcter general el pas de noves instal·lacions d'aigua que 
transcorrin pel subsòl afectat per la falla i principalment aquelles que travessin la 
fractura del terreny. La nova xarxa haurà de respectar les condicions determinades en 
l'apartat de la falla i les prescripcions dels estudis corresponents. 

Les llicències i el planejament derivat hauran d’incorporar els estudis geotècnics, 
geològics i geofísics necessaris per descartar el risc pel pas d'aquestes instal.lacions 

La urbanització que s’autoritzi haurà d’adoptar les solucions constructives previstes a la 
norma sismoresistent que garanteixin la integritat d’aquesta xarxa, en el supòsit de 
desplaçaments horitzontals o verticals de la falla. 
 

5. Condicions i disposicions específiques del siste ma tècnic d’energia elèctrica  

Aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal preveu el desplaçament de les línies 
elèctriques de transport d’energia elèctrica en tot el sòl urbà, tant residencial com 
industrial, i els seus traçats quedaran concretats en el corresponent projecte constructiu. 

Les ampliacions, modificacions i/o millores de les xarxes de distribució elèctrica que es 
situïn dins del sòl urbà, hauran de realitzar-se de forma soterrada, sempre que no hi 
hagi impediment de tipus tècnic. 

Les estacions transformadores en el sòl urbà i urbanitzable s’integraran en els edificis o 
en el sistema d’espais lliures urbans, havent-se de contemplar en el corresponent 
projecte d’edificació o Pla Parcial. 

En els terrenys definits com a protecció de subministrament elèctric queda prohibida tota 
edificació que no estigui vinculada a l’execució, al manteniment i al servei de les obres 
públiques. 

En el cas de construccions al costat de les línies de transport i distribució d’energia 
elèctrica, la distància de les edificacions a les línies son les que estableix el Reglament 
de línies d’alta i mitja tensió. 
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Qualsevol actuació en sòl urbà i/o en els diferents Polígons d'Actuació Urbanística 
(PAUs), Plans de Millora Urbana (PMUs) i sectors urbanitzables (SUDs), així com els 
diferents Projectes d'urbanització, estarà subjecte a les diverses normes d’obligat 
compliment de caràcter sectorial, pel que fa referència a la xarxa d'energia elèctrica, en 
compliment del Reglament de la Llei d’Urbanisme Decret 305/2006 –RLU-). 

En aquest sentit, cal esmentar que el POUM compleix les determinacions exigides als 
arts. 69 i 72 del RLU pel que fa a les xarxes d’electricitat; l’art. 69.2 exigeix una 
referència a les xarxes bàsiques existents i una diagnosi dels seus dèficits, i així es fa 
en el cas del POUM de Palau-solità i Plegamans; i els arts. 72.1.e) i 73.3.b) exigeixen 
informació també sobre la xarxa general, en alta i mitjana tensió.  

No obstant, serà en fase de planejament derivat i de projecte d’urbanització que 
correspondrà entrar en detall sobre les necessitats de subministrament, com així 
s’especifica expressament en els arts. 82.2.a) i 87.2.c) del propi RLU. Per tant, el POUM 
acompleix les previsions del RLU. 

Pel que respecte a les instal.lacions elèctriques que passen per la franja de protecció de 
la falla, el POUM determina en la seva normativa un apartat específic; tot i que, preveu 
de forma explícita la necessitat d’un/s estudi/s específics sobre les característiques de la 
falla i el tractament que mereix la seva existència, i serà en aquest context on es 
determinaran definitivament les mesures de protecció més adients. 

Tot i així, s'evitarà amb caràcter general el pas de noves instal·lacions d'energia 
elèctrica que transcorrin pel subsòl afectat per la falla, i si això no és possible les 
instal.lacions i xarxes  

hauran de respectar una sèrie de condicions determinades en l'apartat de la falla i en els 
estudis corresponents. 

Les llicències i el planejament derivat hauran d’incorporar els estudis geotècnics, 
geològics i geofísics necessaris per descartar el risc pel pas d'aquestes instal.lacions. 

La urbanització que s’autoritzi haurà d’adoptar les solucions constructives previstes a la 
norma sismoresistent que garanteixin la integritat d’aquesta xarxa elèctrica, en el supòsit 
de desplaçaments horitzontals o verticals de la falla. 

6. Condicions i disposicions específiques de la xar xa de sanejament i depuració  

En l’actualitat el municipi depura les aigües residuals a l’EDAR de La Llagosta, 
gestionada pel Consorci per la Defensa de la Conca del Besòs. 

Respecte a la xarxa en alta, d’acord amb la situació geogràfica i el sistema públic de 
sanejament més proper, s’haurà de connectar a l’EDAR de la Llagosta. 

No obstant, en referència a l’informe de l’ACA, que planteja una certa dificultat de 
garantir la connexió a l’EDAR de la Llagosta, degut al gran nombre de noves 
ordenacions que el POUM planteja, es proposa delimitar una reserva de sòl, en el cas 
de que fos necessari, per a una possible depuradora, per tal de donar una solució 
lògica, sostenible mediambientalment i econòmicament, i que a la vegada sigui factible i 
possible de realitzar. 

Aquesta reserva de sòl es situa en la part baixa del municipi, al costat de l'Hostal del 
Fum, qualificat de sistema d’equipaments i/o sistema de serveis tècnics, en un entorn 
apartat dels barris residencials, i permet si fos necessari ubicar-hi una nova depuradora 
en un futur. L’espai és actualment propietat de l’Ajuntament, es troba ben comunicat, 
amb accessibilitat, al costat de la riera de Caldes, i amb accés fàcil a la xarxa de 
clavegueram, amb la qual cosa resultaria òptim per ubicar-hi aquest tipus d'instal·lació. 
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Aquesta proposta de realitzar una reserva de sòl per la ubicació d'una possible 
depuradora ha estat consensuada amb l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental 
i l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA), no obstant, serà finalment l'ACA, en funció de 
l'escreix de sostre i del nombre d’habitatges que es genera amb el nou Pla (diferència 
entre el POUM i el planejament vigent), en base a l’estat de saturació del sistema, i les 
previsions del PSARU, qui determinarà si és possible o no la connexió al sistema públic 
de clavegueram de la depuradora existent o es necessari realitzar una altra depuradora. 

L’ACA determinarà, en base a l’estat de saturació del sistema, les previsions del PSARU 
i la valoració d’alternatives, si és possible o no la connexió al sistema públic. 

En el cas que les diferents ordenacions es puguin connectar a l’EDAR, es farà 
mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de 
comunicar a l’ACA el projecte d’urbanització. La nova promoció haurà d’assumir els 
costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures 
del sistema de sanejament. 

En els cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de sanejament, el promotor 
haurà d’executar la reserva de sòl i partida pressupostària prevista a en el planejament 
per garantir la depuració de les aigües residuals del sector. El projecte d’urbanització 
haurà d’incloure el cost total de la solució global de sanejament (també l’EDAR) a fi que, 
passi a formar part de les despeses a assumir per els propietaris i s’incloguin a la 
reparcel·lació com a càrrega real.  

En caràcter general, en els sectors i polígons de creixement residencial, el POUM 
recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas de utilitzar 
una xarxa unitària s’haurà de justificar. El document planteja mesures de limitació 
d’aportació d’aigües de pluja als col·lectors, tot i que seran els futurs projectes 
d’urbanització els que acabaran de definir la xarxa en funció de la connexió i de les 
preexistències.  

En els sector i polígons industrials s’estableix preferentment xarxes de sanejament 
separatives, incorporant-se un tractament d’aigües d’escorrentia independent del 
tractament d’aigües residuals, encara que la xarxa definitiva es determinarà en els 
projectes d’urbanització. 

Les xarxes d’aigües pluvials dels nous sectors i polígons hauran d’incorporar les obres i 
instal·lacions que permetin retenir i evacuar adequadament cap a la depuradora 
d’aigües residuals urbanes les primeres aigües d’escorrentia de la xarxa de sanejament 
amb elevades concentracions de contaminants produïdes. 

Els sobreeixidors a la llera hauran de preveure en el broncal de sortida les estructures 
necessàries de transició, dissipació d’energia i protecció de marges i llera per no 
ocasionar afeccions sobre el domini hidràulic ni a tercers. 

Les masies o cases rurals que generin aigües residuals hauran de disposar de 
l’autorització d’abocament si no estan connectades a la xarxa municipal. 

L’Agència Catalana de l’Aigua tindrà competència per a l’atorgament de les 
autoritzacions i/o concessions administratives, l’autorització i/o l’informe i la imposició 
dels límits dels abocaments d’aigües residuals al medi, d’acord amb els procediments 
administratius establerts al Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat per Reial 
Decret 849/1986, d’11 d’abril, i la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral 
de l’administració ambiental, respectivament. 

Amb caràcter indicatiu, es grafien en els plànols d’ordenació les reserves per les 
conduccions de sanejament en alta fins a les estacions de depuració d’aigües residuals i 
els seus elements complementaris, segons les previsions de l’Agència Catalana de 
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l’Aigua i el Pla de Sanejament de Palau-solità i Plegamans. Aquestes reserves es 
concretaran en el corresponent projecte constructius d’urbanització. 

Tots els sectors de desenvolupament, tant residencials com industrials, han de preveure 
en els seus corresponents Plans parcials i Projectes d’urbanització d'un sistema 
separatiu de clavegueram d’aigües pluvials. A més a més, els sectors industrials 
instal·laran una estació depuradora d’aigües negres per realitzar el cicle de depuració 
abans d’abocar-les al col·lector general. Aquest cicle haurà d’ésser aprovat per tècnics 
competents abans de l'inici de l’activitat industrial. 

Qualsevol actuació en sòl urbà i/o en els diferents Polígons d'Actuació Urbanística 
(PAUs), Plans de Millora Urbana (PMUs) i sectors urbanitzables (SUDs), així com els 
diferents Projectes d'urbanització, estarà subjecte a les diverses normes d’obligat 
compliment de caràcter sectorial, pel que fa referència a la xarxa i instal·lació de 
sanejament. 

No obstant, serà en fase de planejament derivat i de projecte d’urbanització que 
correspondrà entrar en detall sobre les necessitats i les característiques de la xarxa. 

Pel que respecte a les instal.lacions de la xarxa de sanejament que passa per la franja 
de protecció de la falla, el POUM determina en la seva normativa un apartat específic; 
tot i que, preveu de forma explícita la necessitat d’un/s estudi/s específics sobre les 
característiques de la falla i el tractament que mereix la seva existència, i serà en aquest 
context on es determinaran definitivament les mesures de protecció més adients pel que 
fa a la xarxa de clavegueram. 

Tot i així, s'evitarà amb caràcter general el pas de noves instal·lacions de clavegueram 
que transcorrin pel subsòl afectat per la falla i principalment aquelles que travessin la 
fractura del terreny. La nova xarxa haurà de respectar les condicions determinades en 
l'apartat de la falla i les prescripcions dels estudis corresponents. 

Les llicències i el planejament derivat hauran d’incorporar els estudis geotècnics, 
geològics i geofísics necessaris per descartar el risc pel pas d'aquestes instal.lacions 

La urbanització que s’autoritzi haurà d’adoptar les solucions constructives previstes a la 
norma sismoresistent que garanteixin la integritat d’aquesta xarxa, en el supòsit de 
desplaçaments horitzontals o verticals de la falla. 

7. Condicions i disposicions específiques del siste ma de telecomunicacions  

L’ordenació sobre la localització de les instal·lacions de telecomunicacions, de 
radioemissors i d’estacions de telefonia mòbil atendrà als criteris fixats en la legislació 
sectorial vigent i al contingut del Pla especial d’ordenació urbanística de les 
instal·lacions de telefonia mòbil de Palau-solità i Plegamans, aprovat definitivament per 
acord de la CTUB el 25 d’abril de 2013. 

En desenvolupament de les competències urbanístiques i de protecció ambiental, es 
podrà elaborar un nou Pla especial que substitueixi l’anterior i justificadament estableixi 
les determinacions aplicables, respectant el marc normatiu general i en aplicació dels 
arts. 67, 68 i 69 TRLU. 

L’Ajuntament procurarà expressament que els emplaçaments i les instal·lacions puguin 
ésser compartides entre diversos operadors, i que la ubicació d'antenes, torres de 
telecomunicacions i similars sigui preferentment la d’instal·lacions similars preexistents. 

Qualsevol instal·lació nova o modificació substancial de l’actual s’haurà d’ajustar a les 
tecnologies disponibles més adequades, d’acord amb la normativa europea vigent i la 
legislació sectorial aplicable.  
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Les ampliacions, modificacions i/o millores de les xarxes de distribució i comercialització 
de serveis públics amb cable que es situïn dins del sòl urbà, hauran de realitzar-se, amb 
caràcter general, de forma soterrada. 

Qualsevol actuació en sòl urbà i/o en els diferents Polígons d'Actuació Urbanística 
(PAUs), Plans de Millora Urbana (PMUs) i sectors urbanitzables (SUDs), així com els 
diferents Projectes d'urbanització, estarà subjecte a les diverses normes d’obligat 
compliment de caràcter sectorial, pel que fa referència a la xarxa de telecomunicacions. 

No obstant, serà en fase de planejament derivat i de projecte d’urbanització que 
correspondrà entrar en detall sobre les necessitats de subministrament i les 
característiques de la xarxa. 

Pel que respecte a la xarxa de telecomunicacions que passa per la franja de protecció 
de la falla, el POUM determina en la seva normativa un apartat específic; tot i que, 
preveu de forma explícita la necessitat d’un/s estudi/s específics sobre les 
característiques de la falla i el tractament que mereix la seva existència, i serà en aquest 
context on es determinaran definitivament les mesures de protecció més adients. 

Tot i així, s'evitarà amb caràcter general el pas de noves instal·lacions de telefonia que 
transcorrin pel subsòl afectat per la falla i principalment aquelles que travessin la 
fractura del terreny. La nova xarxa haurà de respectar les condicions determinades en 
l'apartat de la falla i les prescripcions dels estudis corresponents. 

Les llicències i el planejament derivat hauran d’incorporar els estudis geotècnics, 
geològics i geofísics necessaris per descartar el risc pel pas d'aquestes instal.lacions 

La urbanització que s’autoritzi haurà d’adoptar les solucions constructives previstes a la 
norma sismoresistent que garanteixin la integritat d’aquesta xarxa, en el supòsit de 
desplaçaments horitzontals o verticals de la falla. 

8. Condicions i disposicions específiques de la xar xa de gas  

En els terrenys definits com a protecció de la xarxa en alta i mitja pressió de gas queda 
prohibida tota edificació de qualsevol tipus, incloses les que tinguin caràcter temporal o 
provisional. 

La franja de protecció quedarà fixada per la normativa sectorial vigent, i en aquesta 
normativa fixada en un mínim de dues línies paral·leles a l’eix del conducte, separades 
2’5 m a banda i banda d’aquest. 

Qualsevol actuació en sòl urbà i en els diferents Polígons d'Actuació Urbanística 
(PAUs), Plans de Millora Urbana (PMUs) i sectors urbanitzables (SUDs), així com els 
diferents Projectes d'urbanització, estarà subjecte a les diverses normes d’obligat 
compliment de caràcter sectorial, pel que fa referència a la xarxa i instal·lació de gas. 

No obstant, serà en fase de planejament derivat i de projecte d’urbanització que 
correspondrà entrar en detall sobre les necessitats i les característiques de la xarxa. 

Pel que respecte a les instal.lacions de la xarxa de gas que passa per la franja de 
protecció de la falla, el POUM determina en la seva normativa un apartat específic; tot i 
que, preveu de forma explícita la necessitat d’un/s estudi/s específics sobre les 
característiques de la falla i el tractament que mereix la seva existència, i serà en aquest 
context on es determinaran definitivament les mesures de protecció més adients pel que 
fa a la xarxa de gas. 

En l'actualitat s'ha observat que sota la franja de protecció de la falla transcorren 
canalitzacions de gas, i per tant, en endavant  
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s'evitarà amb caràcter general el pas de noves instal·lacions de clavegueram que 
transcorrin pel subsòl afectat per la falla i principalment aquelles que travessin la 
fractura del terreny. La nova xarxa haurà de respectar les condicions determinades en 
l'apartat de la falla i les prescripcions dels estudis corresponents, així com la 
reglamentació sectorial vigent. 

Les llicències i el planejament derivat hauran d’incorporar els estudis geotècnics, 
geològics i geofísics necessaris per descartar el risc pel pas d'aquestes instal.lacions 

La urbanització que s’autoritzi haurà d’adoptar les solucions constructives previstes a la 
norma sismoresistent que garanteixin la integritat d’aquesta xarxa, en el supòsit de 
desplaçaments horitzontals o verticals de la falla. 

9. Condicions i disposicions específiques per donar  compliment a la normativa i 
els plans i programes referents a residus.  

Qualsevol actuació en sòl urbà i/o en els diferents Polígons d'Actuació Urbanística 
(PAUs), Plans de Millora Urbana (PMUs) i sectors urbanitzables (SUDs), així com els 
diferents Projectes d'urbanització, estarà subjecte a les diverses normes d’obligat 
compliment de caràcter sectorial, pel que fa referència als plans i programes referents 
als residus. 

No obstant, serà en fase de planejament derivat i del projecte d’urbanització que 
correspondrà entrar en detall sobre les necessitats i disposicions específiques pel que fa 
referència las residus. 

No obstant, el document del POUM determina una sèrie de criteris i actuacions a tenir 
en compte en els planejaments derivats, en els projectes d’urbanització, i en definitiva, 
en la gestió del municipi pel que fa al sòl urbà. 

Tot aquest seguit de criteris i actuacions que proposa el document del POUM son les 
següents:  

- Es fomentarà el reciclatge i la reutilització dels residus urbans. 

- Es facilitarà la disponibilitat d'instal·lacions adequades per al tractament i/o dipòsit 
dels residus urbans. 

- Es podrà preveure, mitjançant ordenances específiques, els espai reservats 
suficients per a la col·locació de contenidors o altres equipaments necessaris per 
optimitzar les operacions de recollida i transport de residus, de conformitat amb 
l’article 49 del Decret Legislatiu 1/200,de 21 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei reguladora dels residus. 

- Els residus d’enderroc, de la construcció i d’excavacions que es generin en el 
desenvolupament del pla, es gestionaran en instal·lacions autoritzades per 
l’Agència de Residus de Catalunya, i d’acord amb la normativa vigent en matèria 
de residus (Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora dels residus, i el Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
reguladora dels enderrocs i altres residus de la construcció). 

- En el supòsit de que es vulgui implantar una planta de valorització de residus de la 
construcció caldrà donar compliment als requeriments de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya durant el període 2007-2012, pel que fa al nombre 
d'instal·lacions necessàries, tal i com defineix el Programa de Gestió de Residus 
de la Construcció (PROGROC). 
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- Qualsevol actuació que es desenvolupi en un emplaçament relacionat amb 
activitats potencialment contaminants del sòl, caldrà que s’ajusti al compliment del 
Real Decreto 9/2005, de 14 de gener, pel que s’estableix la relació d’activitats 
potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de 
sòls contaminants. 

- En el cas que es prevegi enderrocar edificacions que presentin elements de 
fibrociment amb contingut d’amiant, es donarà compliment al Real Decreto 
396/2006, de 31 de març, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs de risc d’exposició a l’amiant; així com el 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. Aquest 
tipus de residus s’hauran de gestionar en instal·lacions autoritzades per l’Agència 
de Residus de Catalunya. 
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C5) SISTEMA URBANÍSTIC D’HABITATGES DOTACIONALS (CL AU D) 

Definició 

Correspon a aquells sòls previstos per les actuacions públiques d’habitatge destinades 
a satisfer els requeriments, temporals o no, de col·lectius de persones amb necessitats 
d’assistència o d’emancipació justificades en les polítiques socials definides a la 
memòria social d’aquest Pla. 

Les previsions d’habitatge dotacional públic s’integren a la política municipal de 
Patrimoni municipal del sòl i de construcció d’habitatge públic i protegit, d’acord amb els 
objectius del POUM. 

El sistemes urbanístics d’habitatge dotacional (HDP) s’identifiquen amb la clau D, en els 
plànols de Sistema d’equipaments, de Qualificacions urbanístiques i de Normativa 
urbanística. 

Titularitat 

Els sòls que el POUM o planejament que el desenvolupi qualifica com a sistema 
d’habitatge dotacional seran de titularitat pública. La titularitat pública dels equipaments 
no exclou la possibilitat de la concessió del domini públic, quan aquesta forma de gestió 
sigui compatible amb la naturalesa i finalitat d’aquest sistema, i dels objectius d’aquest 
Pla. 

Usos 

L’ús dominant serà el d’habitatge plurifamiliar públic. Els usos compatibles son aquells 
directament vinculats amb l’ús dominant, amb la funció concreta de dotació per a la 
residència. 

1. Tipus de sistema o classificació  

Els sistemes urbanístics d’habitatge dotacional públic (HPDP) es classifiquen segons el 
destí dels habitatges en: 

 D1. Habitatge dotacional públic per la gent gran 

 D2. Habitatge dotacional públic per joves 

2. Identificació de l’habitatge dotacional que dete rmina el POUM  

Encara que posteriors modificacions d’aquest document i els sectors de planejament 
urbanístic derivat (Plans parcials) poden destinar nous espais per a sistemes 
d’habitatge dotacional, aquest POUM determina 5 àmbits o sols per aquesta finalitat, 
que es classifiquen segons el destí dels habitatges: 
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Habitatges per la gent gran (D1): 3 

- Habitatge dotacional al Barri de Montjuïc 

Es situa en sòl urbà, al final del Barri de Montjuïc, llindant amb el sòl no 
urbanitzable. Queda inclòs en el PAU-03. Montjuïc, amb una superfície de 
9.552,35 m2sòl. 

- Habitatge dotacional al Forn del Vidre 

Es situarà en sòl urbanitzable en el sector SUD-01. Forn del Vidre, quan es 
desenvolupi el Pla parcial. Es pretén que es disposi al costat mateix de la masia 
del Forn del Vidre. 

- Habitatge dotacional a l'Av. Camí Reial  

Es situarà en sòl urbanitzable en el sector SUD-06. Av. Camí Reial, quan es 
desenvolupi el Pla parcial. Es pretén que es disposi en la futura prolongació del 
carrer del Migdia i en front a la riera de Caldes, tot i així el Pla parcial definirà la 
seva superfície i la seva ubicació. 

Habitatges per la gent jove (D2): 2 

- Habitatge dotacional al Barri de la Serra de Can Riera 

Es situa en sòl urbà en el Camí de la Serra de Ponent, quasi cantonada amb 
carrer Illes Balears. Queda inclòs en el PAU-5. Serra de Can Riera, amb una 
superfície de 6.096,10 m2sòl. 

- Habitatge dotacional al Camí de la Serra 

Es situa en sòl urbà no consolidat en la prolongació del futur Camí de la Serra. 
Queda inclòs en el PAU-07. Tenda Nova, amb una superfície no vinculant de 
3.891,46 m2sòl. 

Les condicions de parcel·la i edificació seran les corresponents a blocs plurifamiliars 
aïllats d’ordenació volumètrica, quedant determinades en la normativa urbanística. 

El sostre i el nombre d’habitatges és el següent: 

Barri de Montjuïc (gent gran):  82 hab. 0,60 m
2
st/m

2
sòl 

Serra de Can Riera (gent jove): 52 hab. 0,60 m
2
st/m

2
s 

Camí de la Serra (gent jove): 33 hab. 0,60 m
2
st/m

2
s 

Forn del Vidre (gent gran): 64 hab. segons PP 
Avda. Camí Reial (gent gran): 16 hab. segons PP 

Nombre habitatges gent gran : 

 Barri de Montjuïc (PAU-03) 82 hab.  
 Forn del Vidre (SUD-01) 64 hab.  
 Avda. Camí Reial (SUD-06) 16 hab.  
 Total gent gran 162 hab. 
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Nombre habitatges gent jove : 

 Serra de Can Riera (PAU-5) 52 hab. 
 Camí de la Serra (PMU-03) 33 hab. 
 Total gent jove 85 hab. 
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C6) SISTEMES LLIGATS AL PDU DE L'ACTUR 

Definició 

Actualment l’espai rural de Gallecs compte amb un Pla Director Urbanístic (PDU), el Pla 
Director Urbanístic de l’ACTUR de Santa Maria de Gallecs, del 29 d’abril de 2005, que 
té com a objecte dotar d’un marc jurídic coherent amb la realitat territorial de Gallecs, 
establint els mecanismes que permetin concloure el desenvolupament urbanístic de 
l’ACTUR Santa Maria de Gallecs, tot donant resposta a les condicions de context i a les 
singulars característiques físiques i mediambientals d’aquest territori. 

L’àmbit que delimita el PDU està conformat per un gran espai lliure central i pels sectors 
de desenvolupament (PP) que es situen als límits, com és el cas del SUD-12. Industrial 
Llevant. 

L’espai lliure central és d’ús bàsicament agrícola i forestal, que per haver estat sòl 
urbanitzable no programat mai s’ha desenvolupat, quedant lliure dels processos de 
creixements urbans. 

El PDU per tant, estableix les directrius per coordinar l’àmbit de l’ACTUR fent referència 
tant als sectors existents com al sistema general d’espais lliures anomenat Parc de 
l’espai natural de Gallecs. 

La finalitat principal del PDU és dotar del marc jurídic a aquest territori d’abast 
supramunicipal per poder concloure el desenvolupament urbanístic de l’ACTUR de 
Santa Maria de Gallecs. 

EL PDU té tres objectius principals: 

� Conservar lliure d’urbanització l’espai central de Gallecs, garantint la no urbanització 
de les 774 hectàrees que configuren l’espai central de l’àrea, ja que es tracta d’un 
espai amb un alt interès natural i agrícola. 

� Ordenar de manera definitiva la urbanització de l’entorn del paratge i les àrees de 
contacte entre l’espai construït i l’espai lliure. 

� Garantir la gestió de l’àmbit de Gallecs amb un Pla Especial per a la recuperació i 
millora del paisatge i la creació d’un consorci del parc. 

El PDU proposa unes línies estratègiques amb l'objectiu de preservar els valors naturals 
de l’àmbit de Gallecs: 

� Incorporació de l’espai obert de Gallecs al PEIN segons el Decret 328/1992. de 14 
de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN). 

� Determinació en tot el conjunt de la qualificació urbanística de sistema general 
d’espai lliure públic. 

� Servituds a les estructures territorials d’abast global. 

� Implantació d’estratègies de desenvolupament sostenible relacionades amb 
conceptes d’energia, residus, consum de recursos hídrics i protecció hidrològica. 

� Sistemes de gestió. 



 

Memòria d'informació i ordenació del Pla d'Ordenació Urbanística del municipi de Palau-solità i Plegamans    132 

� Implantació d’estratègies de desenvolupament per l’activitat agrícola i forestal com a 
base per a la preservació dels sistemes naturals. 

� Estratègies de desenvolupament per l’educació ambiental i el lleure que es deriven 
de la figura de Parc de l’àmbit central de Gallecs. 

El PDU defineix aquest espai com a parc territorial d’àmbit supramunicipal destinat a 
sistema d’espais lliures públics i marca el seu caràcter agrícola com a matriu ecològica 
predominant i la seva funció de via verda Gallecs-Gallifa. 

Aquest sistema general d’espais lliures públics determina els usos dominants: l’agrícola, 
el forestal i de lleure; i usos compatibles: la restauració, l’educatiu, el cultural, 
l’associatiu i el turisme rural. 

El document del PDU de l’ACTUR de Santa Maria de Gallecs preveu la necessitat de 
redactar i aprovar un Pla Especial Urbanístic que precisarà i s’ajustarà a les 
determinacions generals del PDU de l’ACTUR i als planejaments generals municipals. 

Aquest Pla Especial promocionarà la combinació ordenada dels usos d’esbarjo i lleure i 
els usos ambientals, tot conservant i regenerant la massa arbòria existent i les 
connexions del parc amb l’entorn en el què es troba. 

Les directrius del Pla Director es concreten en la necessitat d’instrumentar les mesures 
adients per preservar els valors culturals, arquitectònics, arqueològics i paisatgístics, 
d’aquest espai central, i per tant, aquest Pla especial i aquest document de POUM, 
seguiran aquestes directrius.  

Pel que fa al municipi de Palau-solità i Plegamans, s'inclouen en el PDU de l’ACTUR de 
Santa Maria de Gallecs, com a espais qualificats de sistema general d’espais lliures 
públics, una sèrie d'espais que es situen al sud del terme municipal de Palau-solità i 
Plegamans, en el límit del terme amb Mollet i Montcada i Reixach, i s'identifiquen en el 
plànol P2.04. Qualificacions i normativa urbanística (SNU). 

Per altra banda, una part d'aquest espais inclosos en el PDU de l’ACTUR de Santa 
Maria de Gallecs, es troben també inclosos en el Pla d'Espais d'Interès Natural de 
Gallecs (PEIN), tal com es mostra també en el plànol P2.04. Qualificacions i normativa 
urbanística (SNU). 

Tots aquests espais, que formen part del PDU i en alguns casos també del PEIN, i que 
s'inclouen en el municipi de Palau-solità i Plegamans, presenten unes condicions 
agrícoles i en alguns casos forestals molt importants, tant per la seva extensió com per 
la continuïtat que donen juntament amb altres sòls inclosos en l'ACTUR i en el PEIN 
d'altres municipis. 

Aquest document del POUM de Palau-solità i Plegamans determina, seguint amb les 
directrius del PDU de l’ACTUR de Santa Maria de Gallecs, que tots aquests espais es 
qualifiquin de sistema general d’espais lliures públics, diferenciant aquells que només 
es troben englobats en el PDU i aquells que a la vegada es troben dins del PEIN: 

Sistema General d'Espais Lliures Públics 

Sistema SD . Sistema General Espais lliures inclòs en PDU 

Sistema SP. Sistema General Espais lliures inclòs en PDU i PEIN 
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Definició i classificació dels sistemes generals d'espais lliures inclosos en el PDU de 
l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs (SD / SP) 

S’inclouen dins d’aquest sistema general d'espais lliures tots aquells espais de Sòl No 
Urbanitzable que es disposen dins de l'àmbit del Pla Director Urbanístic de l'ACTUR de 
Santa Maria de Gallecs.  

Són espais amb unes condicions agrícoles importants, tant per la seva extensió i 
superfície regular, juntament amb altres sòls inclosos a l'ACTUR i en el PEIN. 

Aquests sols, qualificats de Sistema general d'espais lliures en l'àmbit del PDU de 
l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs, es determinen en dues claus urbanístiques 
diferents, en funció de la seva inclusió només en el PDU o també en l'àmbit del PEIN. 

Per tant, aquest document distingeix el Sistema General d'Espais lliures inclòs només 
en PDU de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs (clau SD), i aquells inclosos també en 
l'àmbit del PEIN (clau SP). 

El Sistema General d'Espais Lliures SD, es situa al sud-est del terme municipal de 
Palau-solità i Plegamans, en el límit del terme amb Montcada, just al costat de la 
intersecció entre la variant i la interpolar, i s'identifiquen en el plànol P2.04. 
Qualificacions i normativa urbanística (SNU). 

El Sistema General d'Espais Lliures SP, es situa al sud del terme municipal de Palau-
solità i Plegamans, en el límit del terme amb Mollet, just a l'entrada del municipi, i 
s'identifica també en el plànol P2.04. Qualificacions i normativa urbanística (SNU). 

Aquests sistemes en funció de la procedència, de la utilitat de l'espai, els usos i les 
activitats que se'n desenvolupen es divideix en subclaus urbanístiques. Aquestes són 
les següents: 

Sistema General d'Espais Lliures Públics 

 Sistema SD. Sistema General Espais lliures inclòs en PDU 

  SDX. Sistema Viari (PDU) 

  SDEa. Sistema d'Equipaments (PDU) 

  SDEb. Sistema d'Equipaments (PDU) 

  SDAF. Sistema Agrícola-forestal (PDU) 

  SDV4. Sistema de Parcs Urbans (PDU) 

 SP. Sistema General Espais lliures inclòs en PDU i PEIN 

  SPX. Sistema Viari (PDU i PEIN) 

  SPT5. Sistema de Serveis Tècnics (PDU i PEIN) 

  SPAF. Sistema Agrícola-forestal (PDU i PEIN) 
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Determinacions del Sistema Viari (subclau SDX / SPX) inclòs en el Sistema General 
d'Espais Lliures del PDU i PDU/PEIN  

Aquestes subclaus urbanístiques incloses dins del sistema general d’espais lliures 
incloses en el PDU de Gallecs, corresponen a sistema viari, que comprèn als espais i 
instal·lacions reservades al traçat i funcionalitat de la xarxa viària, i per a la prestació del 
servei de transport col·lectiu terrestre de viatgers (persones) i mercaderies, amb 
l’objecte de mantenir nivells convenients de mobilitat i accessibilitat entre les diferents 
àrees urbanes i del territori ordenades per aquest Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal; per tant, aquestes subclaus formen part del sistema urbanístic de 
comunicacions que comprèn el conjunt de carreteres, carrers, camins, vies peatonals, 
servituds de pas... 

El sistema subclau SDX. Sistema Viari queda inclòs en el PDU de l'ACTUR de Santa 
Maria de Gallecs; i el sistema subclau SPX.Sistema Viari queda inclòs, a part del PDU de 
l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs en l’àmbit del PEIN. 

Per tant, aquestes dues subclaus, a part d’estar regulades com a sistema 
d’infraestructures de comunicació, segons el Capítol 2. Sistemes Urbanístics de 
mobilitat i comunicacions; també quedaran determinades per les prescripcions i 
concrecions, tant del PDU de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs, en el cas de SDX; 
com pel PDU de l’ACTUR i el PEIN de Santa Maria de Gallecs, en el cas de SPX. 

S'identifica el sistema viari (SDX / SPX) en els plànols: el P1.01. Estructura General 
Orgànica del Territori a E:1/5.000, el P1.02. Estructura viaria a E:1/5.000, el P2.02. 
Qualificacions urbanístiques en SU i SUD a E:1/5.000, la sèrie de plànols P2.02.1/8 
Qualificacions urbanístiques en SU i SUD a E:1/2.000, la sèrie de plànols P2.03.1/8 
Normativa urbanística en SU i SUD a E:1/2.000, i el P2.04 Qualificacions i normativa 
urbanística en SNU a E:1/5.000. 
 
Determinacions del Sistema d'Equipaments (subclau SDEa) inclòs en el Sistema General 
d'Espais Lliures del PDU  

Aquesta subclau urbanística inclosa dins del sistema general d’espais lliures del PDU de 
Gallecs, correspon a un sistema d’equipaments, que comprèn els sòls o edificacions 
destinats a usos públics, col·lectius o comunitaris, i a dotacions d’interès públic o social 
necessaris en funció de les característiques sòcioeconòmiques de la població, al servei 
directe de la ciutadania. 

Aquest sistema amb la subclau SDEa és un sistema d’equipaments que forma part 
Sistema General d'Espais Lliures Públics del PDU de l'ACTUR de Santa Maria de 
Gallecs. 

S'identifica el sistema d'equipaments (SDEa) en els plànols: el P1.01. Estructura General 
Orgànica del Territori a E:1/5.000, el P1.06. Sistema d'equipaments a E:1/5.000, i el 
P2.04 Qualificacions i normativa urbanística en SNU a E:1/5.000. 

Pel que fa a la masia de Can Maiol, que és l’edificació que s’inclou en aquesta subzona, 
es troba en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic i en el 
Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable.  

El Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic determina la categoria 
de protecció d'aquesta masia de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), mantenint la 
categoria de protecció existent; amb el nivell de protecció General (B). 
La fitxa del Catàleg de Patrimoni corresponent a aquesta masia és la 3.11. 
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També aquesta masia i les diferents edificacions auxiliars es situen en l’Àrea de 
protecció Arqueològica determinada en els plànols corresponents i en la fitxa 8.26. 
Jaciment de Can Maiol, del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic. 

Aquesta masia qualificada d'equipament municipal queda inclosa en la fitxa 1.12 del 
Catàleg de masies i cases rurals en règim de Sòl No Urbanitzable. 

Aquest equipament és i serà de titularitat pública; no obstant, això no exclou la 
possibilitat de realitzar concessions administratives, com a sistema de gestió privada 
d’un ús públic, quan aquesta forma de gestió sigui compatible amb la naturalesa de 
l’equipament i dels objectius d’aquest Pla.  

Els usos per aquest Sistema d'Equipaments (SDEa) es determinen en funció dels usos 
establerts en la normativa del Pla director de Santa Maria de Gallecs fixant com a usos 
dominants l’agrícola, el forestal i el de lleure, i com a usos compatibles la restauració, 
educació, esportiu, cultural, associatiu i turisme rural. 

Els usos concrets no han de suposar en cap moment una alteració de les 
característiques d'aquest sòl, una alteració dels valors de l’element o parts de l’element 
inclós també en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic.  

Els usos compatibles en el Sistema d'equipaments (SDEa) són l'agrícola i el forestal i,  
d'entre els determinats en el capítol 4 per a la clau E, són específicament els següents: 

- Docent (escoles d’art, música, idiomes, natura, centres d’educació especial) 
- Sanitari-assistencial (residències, residència per a la gent gran) 
- Administratiu (oficines de l'administració) 
- Cultural-social (centres culturals, cívics, associatius, espais polivalents, 
 biblioteques, arxius, ludoteques, museus, casals) 
- Esportiu (Instal·lacions esportives, de lleure i esbarjo) 
- Mediambiental (protecció i manteniment del mediambient, horts urbans) 
- Servei als espais lliures (serveis lligats als espais lliures: bar, restaurant,  
 lavabos, informació, venda,...) 

A més, s'hi podran desenvolupar els usos específicament previstos en la corresponent 
fitxa del Catàleg de masies i cases rurals, que són: 

- Turisme rural 

- Activitats artesanals 

- Activitats artístiques 

- Activitats de restauració 

- Activitats d'educació al lleure 

- Equipaments (determinats segons el paràgraf anterior). 

Serà incompatible tota aquella activitat i ús que no es trobi en aquests llistats ni es 
pugui, justificadament, equiparar o assimilar a les previstes. 
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Determinacions del Sistema d'Equipaments (subclau SDEb) inclòs en el Sistema General 
d'Espais Lliures del PDU  

Aquesta subclau urbanística inclosa dins del sistema general d’espais lliures del PDU de 
Gallecs, correspon a un sistema d’equipaments, que comprèn els sòls o edificacions 
destinats a usos públics, col·lectius o comunitaris, i a dotacions d’interès públic o social 
necessaris en funció de les característiques sòcioeconòmiques de la població, al servei 
directe de la ciutadania. 

Aquest sistema amb la subclau SDEb és un sistema d’equipaments que forma part del 
Sistema General d'Espais Lliures Públics del PDU de l'ACTUR de Santa Maria de 
Gallecs, inclòs en el Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD-10. Industrial Llevant), per la seva 
cessió i millora de la urbanització del seu entorn. 

S'identifica el sistema d'equipaments (SDEb) en els plànols: el P1.01. Estructura General 
Orgànica del Territori a E:1/5.000, el P1.06. Sistema d'equipaments a E:1/5.000, el 
P2.02. Qualificacions urbanístiques en SU i SUD a E:1/5.000, la sèrie de plànols 
P2.02.1/8 Qualificacions urbanístiques en SU i SUD a E:1/2.000 i la sèrie de plànols 
P2.03.1/8 Normativa urbanística en SU i SUD a E:1/2.000; així com en la fitxa del SUD-
10. Industrial Llevant. 

Pel que fa a la masia de Can Boada Nou, que és l’edificació que s’inclou en aquesta 
subzona, es troba en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic, 
en la fitxa 6.04, amb la categoria de protecció d’Element Arquitectònic a Documentar 
(EAD). El nivell de protecció d’aquest element és Ambiental (D) estrictament a 
documentar, mereixedor de la seva imatge i com a testimoni històric.  

Aquest equipament és i serà de titularitat pública; no obstant, això no exclou la 
possibilitat de realitzar concessions administratives, com a sistema de gestió privada 
d’un ús públic, quan aquesta forma de gestió sigui compatible amb la naturalesa de 
l’equipament i dels objectius d’aquest Pla.  

Aquest equipament tindrà com a màxim el sostre existent, pel que fa a l'edificació 
principal i els annexes que s'inclouen en el Catàleg de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic i Arqueològic, per tant, es recomana la protecció d'aquest element 
arquitectònic, mantenint els valors compositius de les façanes i dels seus elements, les 
característiques essencials de les edificacions originals, així com la imatge del conjunt. 

Els usos per aquest Sistema d'Equipaments (SDEa) es determinen en funció dels usos 
establerts en la normativa del Pla director de Santa Maria de Gallecs, però restringint 
aquells que poden ser incompatibles amb el sòl urbà i urbanitzable, fixant com a ús 
dominant el de lleure, i com a usos compatibles la restauració, educació, esportiu, 
cultural, associatiu i turisme rural. 

Els usos concrets no han de suposar en cap moment una alteració de les 
característiques d'aquest sòl.  

Els usos compatibles en aquest Sistema d'equipaments (SDEa) són específicament els 
següents: 

- Activitats d'educació al lleure i esbarjo 
- Activitats esportives 
- Usos docent (escoles d’art, música, idiomes, natura, centres d’educació especial) 
- Ús administratiu (oficines de l'administració) 
- Ús cultural-social (centres culturals, cívics, associatius, espais polivalents, 
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 biblioteques, arxius, ludoteques, museus, casals) 
- Usos mediambientals (protecció i manteniment del mediambient, horts urbans) 
- Activitats artesanals 
- Activitats artístiques 
- Activitats de restauració (restaurants, bars) 
- Servei als espais lliures (serveis lligats als espais lliures: lavabos, informació, 
 venda,...) 
- Turisme rural 

Serà incompatible tota aquella activitat i ús que no es trobi en aquests llistats ni es 
pugui, justificadament, equiparar o assimilar a les previstes. 

Determinacions del Sistema Agrícola-forestal (subclau SDAF / SPAF) inclòs en el Sistema 
General d'Espais Lliures del PDU i PDU/PEIN 

Aquestes subclaus urbanístiques incloses dins del sistema general d’espais lliures 
formen part del PDU de Gallecs, i corresponen a espais agrícola-forestals. 

El sistema subclau SDAF.Sistema Agrícola-forestal, que forma part del Sistema General 
d'Espais Lliures queda inclòs en el PDU de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs; i el 
sistema subclau SPAF. Sistema General Agrícola-forestal, que també forma part del 
Sistema d'Espais Lliures queda inclòs, a part del PDU de l'ACTUR de Santa Maria de 
Gallecs en l’àmbit del PEIN. 

S'identifica el sistema Agrícola-forestal (SDAF / SPAF) inclòs en el Sistema General 
d'Espais Lliures del PDU i PDU/PEIN en els plànols: el P1.01. Estructura General 
Orgànica del Territori a E:1/5.000 i el P2.04 Qualificacions i normativa urbanística en 
SNU a E:1/5.000. 

Aquests sistemes agroforestals d'especial valor en el sòl no urbanitzable del municipi, 
configuren juntament amb les claus urbanístiques de 21a. Agroforestal d'especial valor 
d'espais connectors (PTMB), 21b. Agroforestal d'especial valor de connectivitat amb el 
PDU de Gallecs (PTMB), 21c. Agroforestal d'especial valor (PTMB), i 21d. Agroforestal 
d'especial valor, el paisatge tradicional vallesà en l’entorn del poble, caracteritzat pel 
mosaic de camps de conreu i àrees boscoses, generalment pinedes, que s’han alternat 
al llarg del temps. 

El principal objectiu per aquests sistemes és la conservació de l’activitat agrícola i els 
boscos associats, així com el paisatge tradicional i la funció principal de protecció de 
tots aquests espais que formen part del PDU de Gallecs, amb aquestes característiques 
agroforestals. 

Aquestes dues subclaus quedaran determinades per les prescripcions i concrecions, 
tant del PDU de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs, en el cas de SDAF; com del PDU de 
l’ACTUR i el PEIN de Santa Maria de Gallecs, en el cas de SPAF. 

S'identifica el sistema Agrícola-forestal (SDAF / SPAF) inclòs en el Sistema General 
d'Espais Lliures del PDU i PDU/PEIN en els plànols: el P1.01. Estructura General 
Orgànica del Territori a E:1/5.000 i el P2.04 Qualificacions i normativa urbanística en 
SNU a E:1/5.000. 

Els usos i les activitats es determinen de la manera següent: 

a) Qualsevol ús o activitat serà compatible amb les determinacions del Pla Director 
Urbanístic de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs, així com també en les de Pla 
d'Espais d'Interès Natural de Gallecs (PEIN) en les subclaus corresponents. 
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b) Amb caràcter general seran activitats admissibles en aquesta zona les de 
conservació de la natura, les agrícoles i les forestals, així com les de lleure lligat a 
la natura, sempre que es pugui compatibilitzar el seu desenvolupament amb les 
activitats productives tradicionals i amb la seva integració en el paisatge; les 
activitats recreatives temporals que no suposen transformació de l’entorn natural, 
com les exhibicions d’animals, de plantes o conreus agrícoles, les àrees 
recreatives o esportives a l’aire lliure sense requeriments urbanitzadors ni 
d’edificació. 

c) Amb caràcter general seran incompatibles tots aquells usos i activitats que 
impliquin una transformació en la destinació o la natura d'aquesta zona d'Espai 
natural protegit, i per tant, que lesionin, desmereixin o impedeixin la consecució 
dels valors i finalitats esmentades i específiques per aquesta zona, així com totes 
aquelles activitat i usos que tenen caràcter d’urbà.  

d) Serà incompatible tota aquella activitat i ús que no es trobi en aquests llistats 
ni es pugui, justificadament, equiparar o assimilar a les previstes. 

e) Amb caràcter general, son compatibles els usos propis de l’activitat agrícola i 
forestal (agrícola, forestal, viver, ramader (només pastura), préstec de terres, i les 
actuacions específiques d’interès públic (instal·lacions i obres necessàries per a 
serveis tècnics. 

f) Son compatibles i condicionats els usos i les activitats següents: activitats 
col·lectives de caràcter esportiu, cultural, educatiu en el lleure i esbarjo (2,5/6); 
actuacions específiques d’interès públic (activitats col·lectives de caràcter 
esportiu, cultural, educació en el lleure i d’esbarjo (2,5/6); infrastructures pròpies 
del sistema urbanístic de comunicacions (instal·lacions i obres necessàries per a 
serveis tècnics (4,5/6); instal·lacions de servei tècnic i infrastructures i energia, 
infrastructures de sanejament. 

g) El Pla Especial, que posteriorment es realitzarà per l'àmbit del PDU de l'ACTUR 
de Santa Maria de Gallecs, tal com es determina en aquest document, acabarà de 
definir i concretar els usos permesos.  

El règim general d'intervencions de transformació del territori es determina de la manera 
següent: 

a) Amb caràcter general, s’admeten totes aquelles intervencions destinades a 
facilitar o millorar les condicions naturals, per tal de garantir el manteniment de la 
imatge agrícola que aporta aquest espai al municipi. En tot cas, qualsevol 
intervenció ha d’anar enfocada a restaurar, protegir i potenciar aquest espai 
agrícola. 

b) També amb caràcter general, seran incompatibles totes aquelles intervencions 
que, impliquin una transformació en la destinació o la natura d'aquest sòl no 
urbanitzable i lesionin o impedeixin la consecució dels valors i finalitats 
esmentades i específiques per aquesta zona agrícola. 

c) Aquests sistemes queden subjectes a les determinacions i regulacions establertes 
als espais de protecció especial determinats pel PTMB, a les determinacions del 
Pla Director Urbanístic de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs, així com a les 
determinacions establertes, només en els casos corresponents, al Pla d'Espais 
d'Interès Natural de Gallecs (PEIN). El POUM aplicarà automàticament qualsevol 
adaptació i modificació de l’ordenació o de la normativa, d'aquests tres figures de 
planejament (PTMB, ACTUR, PEIN), que incideixi sobre el terme municipal a partir 
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de la seva aprovació definitiva i publicació, atenent al principi de jerarquia 
normativa. 

d) S’admeten les intervencions de moviment de terres, roturació, abancalament, 
explanació i rehabilitació orogràfica de les àrees de conreu, sempre que respectin 
els trets paisatgístics bàsics, i només siguin pel condicionament de les superfícies 
agrícoles. 

e) No s’admeten les intervencions i activitats d’extracció d’àrids i sorres. 

f) S'admeten intervencions o activitats que no siguin contradictòries amb altres 
disposicions o usos prohibits: exposicions de plantes o conreus agrícoles, horts 
experimentals i/o vinculats a l'escola d’agricultura o altres usos educatius, les 
activitats relacionades amb l’educació o la cultura vinculades a l’agricultura i a la 
natura i les activitat ramaderes (només de pastura). 

g) També s'admeten les intervencions d'interès públic, com poden ser instal·lacions i 
serveis tècnics necessaris. 

h) Qualsevol element constructiu haurà d'estar integrat en el paisatge i no presentarà 
cap incidència en el territori (mínim volum, integració, utilització de materials 
adequats,...). 

Les condicions vinculades a aquesta zona agrícola-forestal seran les següents: 

a) Només es permetran petites construccions vinculades als usos i a les activitats 
compatibles i condicionades lligades als usos agrícoles i als usos i activitats 
específiques d’interès públic (instal·lacions i obres necessàries per a serveis 
tècnics). 

b) La superfície per a coberts d'eines, magatzems agrícoles o forestals i les diferents 
construccions auxiliars es determinarà per un estudi agronòmic i un projecte 
tècnic, que justifiqui la necessitat de maquinària i el volum d'emmagatzematge dels 
productes obtinguts en l'explotació agrària, d'acord amb la legislació sectorial 
vigent, i les determinacions del Pla Director Urbanístic de l'ACTUR de Santa Maria 
de Gallecs, així com a les determinacions establertes, només en els casos 
corresponents, al Pla d'Espais d'Interès Natural de Gallecs (PEIN). 

c) La forma exterior de l’edificació, els materials constructius, acabats i colors hauran 
d’adaptar-se als tradicionals de la zona en què aquesta s’ubiqui, i per tant, hauran 
d’utilitzar-se materials, textures i composicions volumètriques pròpies del medi 
rural. 

d) S’admeten excepcionalment edificis provisionals i instal·lacions vinculades a les 
obres públiques, quan es demostri la ineludible necessitat de la seva localització 
en aquestes zones, en tant finalitzi la seva activitat, s'hauran d'enderrocar i restituir 
el seu entorn.  
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Determinacions del Sistema de Parcs Urbans (subclau SDV4) inclòs en el Sistema 
General d'Espais Lliures del PDU  

Aquesta subclau urbanística inclosa dins del sistema general d’espais lliures del PDU de 
Gallecs, correspon a un sistema de Parcs urbans, que comprèn els sòls destinats a 
usos públics, col·lectius o comunitaris, i a espais lliures i zones verdes d’interès públic o 
social necessaris, al servei directe de la ciutadania. 

Aquest sistema amb la subclau SDV4 és un sistema de parcs urbans que forma part 
Sistema General d'Espais Lliures Públics del PDU de l'ACTUR de Santa Maria de 
Gallecs, inclòs en el Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD-10. Industrial Llevant), per la seva 
cessió i urbanització. 

Aquests terrenys qualificats  de sistemes d’espais lliures públics, en cap cas no poden 
ser objecte d’usos o transformacions que no siguin congruents amb la seva naturalesa. 

S'identifica el sistema de parcs urbans (SDV4) inclòs en el Sistema General d'Espais 
Lliures del PDU, en els plànols: el P1.01. Estructura General Orgànica del Territori a 
E:1/5.000, el P1.06. Sistema d'espais lliures i zones verdes a E:1/5.000, el P2.02. 
Qualificacions urbanístiques en SU i SUD a E:1/5.000, la sèrie de plànols P2.02.1/8 
Qualificacions urbanístiques en SU i SUD a E:1/2.000 i la sèrie de plànols P2.03.1/8 
Normativa urbanística en SU i SUD a E:1/2.000; així com en la fitxa del SUD-10. 
Industrial Llevant. 

Aquest sistema de Parc urbà es troba inclòs i forma part de l'estructura general i 
orgànica del territori, formant part d'una estructura d'espais lliures més amplia i continua 
en el territori de Palau-solità i Plegamans conjuntament amb altres municipis de l'entorn.  

També aquest espai lliure o zona verda es considera un parc urbà, ja que forma part 
dels espais que presenten grans dimensions individuals i/o estan relacionats amb altres 
espais formant espais continus, amb certs recorreguts, amb una superfície molt 
important de tot el conjunt. 

En general, el nivell o el grau urbanització ha de ser molt tou, en proporció a la gran 
superfície d’aquest espai i la superfície realment urbanitzada i pavimentada, i la 
superfície de vegetació ha de resultar molt superior als espais pavimentats. 

La configuració d’aquest parc ha de complementar el tractament paisatgístic i el 
mantenint de les seves condicions naturals  en relació als espais de Gallecs. 

Els sòls inclosos en aquest sistema d’espais lliures seran de titularitat pública. 

L’ús propi o dominant d’aquest sistema d’espais lliures i zones verdes és el d'esbarjo, 
lleure i ambiental (protecció i promoció de la natura i el mediambient). 

Els usos compatibles: 

a) Aquells usos i activitats de caràcter públic que no interfereixin en les funcions de 
descans, lleure i d’esbarjo de la població, com poden ser: l'educatiu, el sòcio-
cultural o esportiu a l’aire lliure. 

b) S’admeten aquests usos sempre i quan siguin activitats compatibles amb els 
objectius del sistema i complementàries de l’ús d’esbarjo i lleure, i de protecció i 
promoció de la natura i el medi ambient. 

c) S'admeten aquelles activitats i serveis públics vinculats als usos esmentats, 
sempre de titularitat pública i gestionats directament o indirectament amb règim de 
concessió administrativa o dret de superfície. 
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La tria d’espècies vegetals per a l’ordenació d’aquest espai haurà de respectar els 
criteris següents: 

a) Estar ben adaptades a les condicions climàtiques del medi. 

b) Preferentment, seran espècies autòctones i/o xeròtiques. 

c) Estar ben adaptades a les condicions particulars del medi físic i a l'espai 
disponible: orientació, pendent, il·luminació, vent, cobertura del sòl, tipus de sòl, 
etc. 

d) Tenir requeriments de manteniment mínims. 

e) No es podrà recórrer a espècies invasores.  

f) Les plantacions que ho requereixin comptaran amb sistemes automatitzats de reg 
Sempre que sigui possible es regaran amb aigua de captacions existents 
procedents del freàtic o d'aigua de pluja recollida amb diferents sistemes. 

 
El tractament i l’ordenació respondrà als objectius generals següents: 

a) Satisfer les necessitats de lleure, de descans i de gaudi dels ciutadans. 

b) Permetre la conservació, la recuperació i la millora del paisatge urbà, però tenint 
en compte la procedència d'aquest espai, formant part de Gallecs. 

 
Les condicions d’ordenació i d’edificació d'aquest sistema seran les següents: 

a) S'ordenarà prioritàriament amb elements d'urbanització tous, fonamentalment 
arbrat i jardineria. 

b) S'ordenarà prioritàriament en funció de la conservació dels espais de referència 
paisatgística que el caracteritza. 

c) El seu disseny i construcció es farà de manera que se’n potenciï la funcionalitat i 
que esdevinguin elements d’integració de les qualitats del paisatge de l’entorn, 
amb la integració i preservació de la vegetació arbòria d’interès existent. 

d) Els paviments seran permeables, i excepcionalment i de manera justificada, limitat 
a les necessitats socials concretes, amb un màxim d'un 20% de la seva superfície. 

h) Es permetrà l'accés a l'equipament de Can Boada Nou a través d'aquest sistema  
d’espais lliures, no obstant, en cap cas aquest fet comportarà una pèrdua de la 
qualitat i de la quantitat de sòl d’aquest sistema. 

i) Les edificacions o instal·lacions existents no perjudicaran ni limitaran la fruïció del 
parc pels ciutadans, ni la qualitat de la jardineria i de l'arbrat, ni limitaran els 
recorreguts interns i a través del parc. 

j) No s'ametran noves construccions, coberts i instal·lacions descobertes per la 
pràctica esportiva o jocs infantils o altres similars. 

k) S'admeten tots aquells elements constructius propis de les instal·lacions d'aquests 
espais (fonts, quadres de comandaments, i altres elements similars). 

l) No es permetrà la realització d'aparcaments en el sòl i en el subsòl. 
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Determinacions dels Sistema de Serveis Tècnics (subclau SPT5) inclòs en el Sistema 
General d'Espais Lliures del PDU/PEIN  

Aquesta subclau urbanística inclosa dins del sistema general d’espais lliures del PEIN i 
del PDU de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs, correspon a un sistema de serveis 
tècnics i ambientals que comprèn les instal·lacions, les infrastructures i els espais 
reservats pels serveis d’antenes i instal.lacions de repetició de radio i televisió.  

Aquests sistema de serveis tècnics d'equipaments (SPT5) s'identifica en els plànols: 
P1.01. Estructura General Orgànica del Territori a E:1/5.000, el P1.06. Sistema 
d'equipaments a E:1/5.000, i el P2.04 Qualificacions i normativa urbanística en SNU a 
E:1/5.000. 

L’ús per aquesta subzona s’equipararia al servei tècnic i ambiental de telefonia i 
comunicacions (T5) a on s’incorporen les centrals i les xarxes principals de telefonia, les 
antenes de telecomunicacions i les instal·lacions de radio destinades a les 
telecomunicacions. 

La regulació d’aquesta instal.lació es realitzarà també en funció dels serveis tècnics 
assimilables (T5); així com també del PEIN i el PDU de l'ACTUR de Santa Maria de 
Gallecs. 

El POUM té la finalitat de preservar i mantenir el caràcter agrícola d'aquests sòls, evitant 
l'ampliació dels serveis tècnics actualment existents; per aquest motiu, el document 
reconeix en els plànols, estrictament l'àmbit actual de la finca, ocupada per aquesta 
instal·lació. L'objectiu d'aquest sistema és reconèixer l'activitat existent des de fa molts 
anys; i per tant, si aquesta activitat de serveis tècnics desaparegués, l'espai que 
actualment ocupa s’hauria de transformar –a l’igual que el seu entorn- en sistema 
subclau SPAF. Sistema General d'Espais Lliures Agrícola-forestal, inclòs en el PEIN i en 
el PDU de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs; preservant les característiques i el 
paisatge agroforestal. 

També és l'objectiu d'aquesta normativa evitar noves implantacions de construccions en 
l'àmbit d'aquest sistema; determinant en els plànols de normativa, un gàlib edificable 
que encabirà les construccions i, un sostre màxim d'un 20% per sobre de l'existent, amb 
l’única finalitat d’adequar les instal·lacions existents, sempre que estigui justificat 
tècnicament. 
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D) PREVISIONS DEL POUM RESPECTE ALTRES PROTECCIONS 

1. Protecció de la xarxa de carreteres  

El Pla d’ordenació preveu en la xarxa de carreteres zones d’afectació quan aquestes 
discorren col·lindants al sòl no urbanitzable. 

En aquesta classe de sòl s’estableix com a zona d’afectació la delimitada exteriorment 
per dues línies paral·leles a les arestes exteriors de l’explanació, a una distància de: 

• 100 m a les autopistes i vies preferents (Art. 38 DL 2/2009, text refós de la Llei 
de carreteres) 

• 50 m en les carreteres convencionals de la xarxa bàsica de carreteres (Art. 38 
DL 2/2009, text refós de la Llei de carreteres)  

• 30 m en la resta de carreteres de les altres xarxes definides en els articles 23 de 
la Llei 25/1988, i 4 i 5 Decret Legislatiu 2/2009. 

Els possibles Plans Especials i els projectes de construcció determinaran la “línia 
d’edificació” segons criteris de la Llei 25/1988, i una vegada fixada aquesta, el límit de 
la qualificació urbanística de les zones col·lindants serà aquesta línia i els sòls situats al 
seu interior tindran a tots els efectes la condició d’inedificable. 

Els Plans Parcials fixaran les “línies d’edificació” d’acord amb el que s’estableix en la 
vigent Llei 25/1988. Els terrenys compresos entre la línia d’edificació i el límit del sector 
tindran la qualificació urbanística de la zona col·lindant o del sistema d’espais lliures, si 
així s’indica en els plànols d’ordenació. 

2. Franja de protecció respecte la massa forestal  

Amb independència de la zona en que s’inclogui, s’estableix una franja de protecció de 
25 m., com a protecció de les àrees urbanes, que inclou la totalitat del límit de les àrees 
edificades amb el sòl no urbanitzable. 
 
En aquesta franja s’aplicaran mesures de prevenció d’incendis, neteja, prohibició 
d’abocaments, així coma altres mesures de caràcter paisatgístic si es considera 
necessari. 
 
L’objectiu és garantir la seguretat de les àrees urbanes, la prevenció d’incendis i el 
manteniment de la imatge de l’entorn urbà i els seus límits amb el sòl no urbanitzable. 
 
Aquesta franja queda determinada en els plànols de normativa urbanística. 
 
En aquesta franja de protecció, respecte a la massa forestal, que cal mantenir 
s’estableixen les regulacions legals següents: 

• D’acord amb l’apartat b) de l’article 84.2 RLU, la memòria del pla ha de contenir 
informació urbanística relativa a les característiques naturals del territori, amb 
indicació dels riscos naturals existents, i l’apartat d) de l’article 86.3 determina 
que els plànols d’informació hauran de contenir informació relativa a les àrees 
vulnerables per l’existència de riscos naturals. 
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• Les edificacions que afronten amb àrees forestals, estan obligades a mantenir 
una franja perimetral de 25,00 m d’amplada permanentment lliure de vegetació 
baixa i arbustiva, amb massa forestal aclarida i les branques baixes esporgades, 
d’acord amb l’article 5 del Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants 
urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. No s’admet la 
construcció de tanques de cap tipus en aquesta franja de protecció més enllà 
del límit de sòl urbà. 

• Les urbanitzacions que no tinguin una continuïtat immediata amb la trama 
urbana i que estiguin situades a menys de 500 m de terrenys forestals han de 
disposar d’una zona de seguretat de 25,00 m d’amplada, a comptar des del seu 
perímetre exterior del límit del sòl urbà tal i com regula l’article 2a.) del Decret 
64/1995, de 7 de març pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals. També caldrà seguir les condicions fixades en l’article 6 del Decret 
123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, així com el 
seu Annex 2. No s’admet la construcció de tanques de cap tipus en aquesta 
franja de protecció més enllà del sòl urbà. 

• Per a usos no industrials, i d’acord amb la secció de DBS del Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE) en zones limítrofes o interiors a àrees forestals, també s’ha de 
disposar d’una franja de 25,00 m d’amplada separant la zona edificada de la 
forestal, lliure d’arbustos o vegetació que pugui propagar un incendi de l’àrea 
forestal.  

• Per a usos industrials, l’apartat 10 de l’Annex  II del Reglament de seguretat 
contra incendis en els establiments industrials, aprovat pel Reial Decret 
2267/2004, de 3 de desembre, estableix que els establiments de risc mig i alt 
ubicats propers a una massa forestal, han de mantenir una franja perimetral de 
25,00 m d’amplada permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la 
massa forestal aclarida i les branques baixes esporgades. No s’admet la 
construcció de tanques més enllà del límit del sòl urbà. 

3. Protecció derivada de l’existència de la falla i  dels riscos geològics  

Antecedents històrics 

El municipi de Palau-solità i Plegamans està afectat per una falla geològica que 
travessa per la part sud del terme i transcorre d’est a oest. 

Als vols de 1990 va aparèixer una esquerda en el terreny, situada en el polígon 
industrial Riera de Caldes, que va afectar diverses naus industrials i habitatges 
unifamiliars adjacents al polígon, patint en alguns casos, seriosos danys estructurals. 
L’aparició de diferents esquerdes en les estructures està documentada entre l’abril i 
l’agost del 1990, i en diferents dictàmens realitzats pel seu seguiment i control es 
reflecteix que els moviments continuen, en alguns casos de forma discontínua, fins al 
1995 (data dels últims dictàmens).  

Per poder determinar l’origen de les patologies de les edificacions es van contractar tant 
a nivell particular com per part de l’Ajuntament, diversos estudis geològics i geotècnics. 

Al juliol de 2001, la Universitat de Barcelona presenta un informe on es realitza un 
estudi geofísic i es revisa tota la documentació prèvia generada dels estudis i dictàmens 
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pericials, concloent com a causa més provable de l’origen de l’esquerda a un fenomen 
de tipus tectònic, concretament a una reactivació o formació d’una falla de la depressió 
del Vallès-Penedès que  afectaria tant els materials quaternaris com els del substrat 
miocè. 

Segons aquest informe la falla tindria una extensió lineal (observada) d’uns 1.150 
metres i seria de tipus normal-sinistra, amb uns desplaçaments màxims observats de 
40 mm (component vertical) i 25 mm (component horitzontal). 

Durant el 2009 tècnics de l’Institut Geològic de Catalunya (IGC) realitzen visites per fer 
reconeixements sobre el terreny i poder realitzar més informes.  

Estudis realitzats 

Des del 2001 fins ara, s’han realitzat varis estudis, informes, dictàmens i notes 
tècniques per diferents empreses privades i organismes públics per definir la falla 
geològica i establir criteris d’actuacions. 

Aquests estudis que s'acompanyen  en el document J. del pla, que fa referència als 
Informes sobre la fractura de terreny existent (falla) en el terme municipal, són els 
següents: 

� Estudi de la fractura del terreny apareguda en la zona del polígon industrial Can 
Boada Nou (Palau-solità i Plegamans) 
Documentació realitzada per Marc Gelizo Chamorro amb la direcció i supervisió 
d'Antonio Valenciano Horta i Albert Casas Ponsati del Departament de 
Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica de la Universitat de Barcelona. 
Juliol 2001 

� Estudi geològic de l'afectació en la Urbanització de la falla neotectònica que 
travessa l'extrem NW del sector de Can Maiol Nord. 
Documentació realitzada per ARTEG S.C.P i per GS ingenieria, i encarregada 
per la Promotora de Residències i Habitatges de Palau-solità i Plegamans S.L, 
pel desenvolupament del Pla parcial de Can Maiol Nord. Juliol de 2008 

� Dictamen preliminar de riscos geològics a Palau-solità i Plegamans (Vallès 
Oriental). 
Documentació realitzada per Joan Barceló de l'Institut Geològic de Catalunya. 
Febrer 2009 

� Nota tècnica sobre una fractura del terreny existent en el polígon industrial  Can 
Boada Nou. 
Documentació realitzada per l'Institut Geològic de Catalunya. Juny 2009 

� Informe de  valoració del Pla parcial "Can Maiol Nord" del municipi de Palau-
solità i Plegamans. 
Documentació realitzada per l'Institut Geològic de Catalunya. Setembre 2009 

� Estudi geofísic per caracteritzar geolèctricament la fractura en diferents zones 
del T.M de Palau-solità i Plegamans ( Vallès Occidental). 
Documentació realitzada per Anna Cano i Cervellò  i Joan Claveria de l'empresa 
GS ingeniería.  Abril 2012. 
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Dictamen preliminar de riscos geològics a Palau-solità i Plegamans de l’IGC (febrer 
2009) 

La Direcció General d’Urbanisme, a petició de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans, va realitzar un dictamen preliminar de riscos geològics en l’àrea delimitada 
al terme municipal de Palau-solità i Plegamans. 

L’objectiu d’aquest dictamen era efectuar una avaluació preliminar de la perillositat 
geològica natural, per tal de determinar si en els àmbits estudiats o en part d’aquests 
existeixen indicis de processos geològics que puguin donar lloc a situacions de risc que 
convingui evitar. 

No era l’objectiu d’aquest estudi opinar sobre la qualificació urbanística que s’haurà 
d’adjudicar a cada zona dins el sector estudiat. L’aspecte geològic és un factor entre 
d’altres a tenir en compte a l’hora de la planificació urbanística per part dels organismes 
competents en aquesta matèria. 

El dictamen es va centrar doncs en l’estudi de la perillositat geològica d’origen natural 
corresponent a: 

• Moviments del terreny (moviments de vessant i esfondraments) 

• Inundabilitat 

• Cons de dejecció i processos erosius associats a torrentades i avingudes 

• Aqüífers vulnerables d’especial interès per al consum urbà 

Quedava fora de l’abast de l’estudi l’avaluació del risc, entès com el producte de la 
perillositat geològica per la vulnerabilitat de les diferents estructures existents i 
d’aquelles que es pot preveure implantar en el futur.  

Amb caràcter general, les àrees on es recomanava la realització d’estudis addicionals 
corresponien a àrees que contenen àmbits amb perillositat de Mitjana a Alta. En 
aquestes àrees, com a criteri general, abans d’emprendre qualsevol actuació 
urbanística es recomana efectuar estudis detallats, previs a la definició dels usos del sòl 
que hi poden ser compatibles, que avaluïn detalladament determinats aspectes de la 
perillositat geològica i els seus possibles efectes sobre l’actuació projectada. 

A l’extrem sud-occidental del municipi es va reconèixer un escarpament d’uns 20,00 m 
d’alçada (identificat en l’informe de l’IGC com a punt a; plànol 4.1; fotografies 2 i 3), 
excavat per la riera de Caldes als materials argilosos. En aquest indret es van observar 
masses individualitzades, cicatrius de despreniments i material acumulat al peu de 
l’escarpament. Aquests indicis indiquen possibles volums de sortida de material. Ateses 
les mides de les masses i l’estat de l’escarpament, cal considerar la possibilitat 
d’esdeveniments de magnitud baixa a mitjana amb una freqüència mitjana o alta, per la 
qual cosa caldria preveure una perillositat natural baixa a mitjana enfront despreniments 
pel punt a. 

Es recomana que a les possibles actuacions que s’efectuïn sota l’àrea d’influència de 
l’escarpament identificat amb el punt a (veure informe de IGC), els estudis geotècnics 
previs considerin la possibilitat de despreniments o bé d’induir-ne i, si s’escau, que 
indiquin la necessitat de prendre mesures correctives o preventives, tot i que en aquest 
indret el document del POUM no pretén de realitzar cap actuació, en quedar aquesta 
àrea com a Sòl No Urbanitzable d’especial protecció agrícola-forestal. 
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A la resta de l’àrea d’estudi (municipi) no s’ha identificat processos relacionats amb 
inestabilitats del terreny, ni tampoc s’ha tingut constància documental de l’existència 
antiga o recent de fenòmens relacionats amb moviments de vesant. És per això que 
s’ha estimat, per a la resta de l’àrea d’estudi, una perillositat natural baixa a molt baixa 
enfront moviments de vessant. 

Segons l’informe de IGC, quant a la perillositat natural davant esfondraments hi ha un 
destacat antecedent entre la zona del Polígon industrial de la riera de Caldes i la masia 
de Can Periquet. Entre els anys 1990 i 1995 es van produir un conjunt de patologies en 
diferents habitatges i naus industrials que estudis posteriors (Batlle i Mascareñas, 2001; 
Gelizo, 2001; Fàbrega, 2008) han atribuït als efectes del moviment d’esfondrament 
d’una falla. En alguns casos els moviments diferencials del terreny han estat 
suficientment importants per a què les patologies generades hagin comportat que dos 
edificis s’hagin hagut de deshabitar per danys estructurals greus.  

En el cas que realment els moviments diferencials siguin conseqüència d’una falla, cal 
pensar que la zona d’afectació ha de ser força localitzada en l’espai, però la seva 
evolució en el temps és impredictible i estaria relacionada amb el sistema de falles que 
configuren la fossa del Vallès. En qualsevol cas, cal preveure la possibilitat de 
moviments diferencials, recurrents i espaiats en el temps, de magnitud indeterminada, 
que es transmetrien a les estructures situades a sobre. Els danys en aquestes 
estructures dependrien de la magnitud dels desplaçaments diferencials i de la capacitat 
de l’estructura per absorbir-lo. 

És per aquest motiu que s’ha estimat una perillositat mitjana a alta en una franja a 
banda i banda de la possible ubicació de la falla (Subàrea A, plànols 4.1 i 4.2), ja que es 
poden provocar moviments d’esfondrament. En aquesta franja es recomana que, 
prèviament a qualsevol actuació urbanística, s’efectuï un estudi geològic que localitzi la 
zona de la falla, analitzi la perillositat i, si es el cas, determini la franja de protecció o les 
mesures necessàries per evitar danys a les possibles futures estructures. 

La riera de Caldes, que està parcialment canalitzada, és el principal curs fluvial que 
travessa l’àrea d’estudi, de nord a sud. Al sector nord també hi discorren de nord a sud 
la riera de Sentmenat i el torrent d’en Baell, afluents de la riera de Caldes. Atesa la 
presència de dipòsits quaternaris erosionables, no es pot descartar que durant episodis 
torrencials es generin processos erosius de baixa magnitud. És per això que s’ha 
estimat -pels marges de la riera de Caldes i afluents- una perillositat natural baixa 
enfront fenòmens torrencials. 

Quant a la inundabilitat, a més de la presència de les terrasses baixes de la riera de 
Caldes i de Sentmenat, que es troben a molt poca alçada respecte el curs actual, cal 
considerar l’existència d’antecedents com les inundacions que l’octubre del 1994 van 
afectar la urbanització de la Pineda. En aquell indret, la riera de Caldes va ampliar el 
seu marge esquerra uns 100 m i l’aigua va arribar a uns 3 m d’alçada (La Vanguardia, 
12 octubre 1994). Segons s’ha informat des de l’ajuntament, arran d’aquest episodi es 
va fer la canalització de la riera. És per això que cal considerar l’existència de zones 
potencialment inundables i, per tant, es recomana la realització d’un estudi 
d’inundabilitat de la riera de Caldes i afluents. 

Amb caràcter general, independentment de la perillositat natural, l’informe de l’IGC 
determina que cal tenir en compte les següents recomanacions: 

• La realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord amb 
les directrius actuals del “Código Técnico de la Edificación” (CTE). 
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• Prendre les mesures adequades, durant o posteriorment a l’execució, 
d’excavacions o talussos antròpics per evitar el desenvolupament 
d’inestabilitats. 

• Evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos. Es recomana deixar una 
distància prudencial entre l’escarpament i les bases de les edificacions, ja que 
es poden veure afectades per un progressiu desenvolupament 
d’inestabilitzacions locals en forma de moviments de massa o de 
despreniments. 

• Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents. 
Usualment, no solen ser aptes per a fonamentar estructures, i es poden 
generar assentaments diferencials importants en ser sotmesos a càrregues. 

• Respectar les lleres, evitant les actuacions que obstaculitzin el pas o 
impedeixin el correcte drenatge de l’aigua, i deixant espai lliure suficient al 
voltant de la llera. 

Justificació de les franges i de les mesures a prendre davant del risc geològic 

Des de l’Institut Geològic de Catalunya, el Departament d'Urbanisme de la Generalitat 
de Catalunya i el propi Ajuntament coincideixen en prendre una sèrie de mesures per 
controlar els futurs planejaments i les possibles construccions en l'àmbit d'influència de 
la falla. 

Tots els informes i documents que s'han realitzat sobre l'àrea de risc geològic, 
presenten unes conclusions força similars, per tal de controlar, protegir i preservar de 
possibles construccions aquesta àrea de risc. 

La falla com accident geogràfic es troba definida en el plànol I1.05 del POUM, on es 
transcriu la situació de la falla observada i suposada segons l'informe de Marc Gelizo, 
es determina la situació dels perfils de tomografia elèctrica realitzats per GS Ingeniería, 
i finalment es concreta i s’ajusta la situació de la falla en funció d’aquests. 

En funció de l’informe de l’IGC, de les reunions mantingudes sobre aquesta àrea de 
risc, i tenint en compte tota la informació preliminar anteriorment esmentada, en el 
document del POUM que es presenta a aprovació provisional es determina una franja 
de protecció de les edificacions de 15,00 m, a banda i banda de la falla, només en el 
tram que aquesta està definida i tipificada; quedant la resta de l’àrea, entre la franja de 
15,00 m i el límit definit en el dictamen de l’IGC, com a àrea de risc geològic, com a 
franja o espai de preservació.   

En la resta de l’àrea; que segons el dictamen del IGC es considera àrea de risc geològic 
i a on la línia de la falla no queda del tot tipificada i definida; es considerarà 
provisionalment espai o franja de protecció de les edificacions, fins que no es realitzi un 
estudi geològic generalitzat que defineixi aquesta línia de falla, s’analitzi la seva 
perillositat, i es determini la franja de protecció i les mesures necessàries per evitar 
danys a les possibles futures estructures. 

En els plànols corresponents, que s’adjunten en el document del POUM, s’estableixen 
dues franges o àmbits de protecció: 

- Franja o àmbits de protecció de les edificacions (àmbit de risc 1) 

- Franja àmbits de preservació de les edificacions (àmbit de risc 2) 
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La definició d’aquests àmbits o franges és la següent: 

- Àmbit de RISC1 

Aquest àmbit de risc o franja de protecció de les edificacions es defineix a 15,00 
m a banda i banda de la falla, només en el tram que aquesta està definida i 
tipificada. 

Per altra banda, l’àmbit determinat com a àrea de risc geològic segons el 
dictamen del IGC, on la línia de la falla no queda tipificada i definida, es 
considerarà provisionalment espai o àmbit de protecció de les edificacions, fins 
que no es realitzi un estudi geològic generalitzat que defineixi aquesta línia de 
falla, analitzi la seva perillositat, i determini la franja de protecció i les mesures 
necessàries per evitar danys a les possibles futures estructures. 

- Àmbit de RISC2 

L’àmbit de risc 2, de preservació de l’edificació, és l’àmbit o espai que queda 
definit entre la franja de protecció de les edificacions de 15,00 m a banda i banda 
de la falla, només en el tram en què aquesta està definida i tipificada i el límit 
definit en el dictamen de l’IGC com a àrea de risc geològic. 

 

En aquests dos àmbits de risc es determina el següent: 

� En l’àmbit o franja de RISC1 està prohibit edificar, excepte les obres vinculades 
a la protecció i a la prevenció del risc generat per la falla, a la reparació dels 
efectes d’aquesta, i al manteniment i conservació bàsica dels edificis. La 
prohibició es determina sense perjudici que es poguesisn concretar altres 
alternatives un cop s’obtinguin els estudis específics posteriors a l’aprovació del 
POUM. 

� Pel que fa a l’obra urbanitzadora en l'àmbit de RISC1, aquesta quedarà subjecte 
a un estudi específic. 

� En l’àmbit de RISC2 el sòl tindrà les condicions d’edificació i urbanització de la 
clau de zona corresponent, o les establertes pel planejament derivat que el 
desenvolupi. No obstant, s’hauran de complir les següents condicions 
addicionals: 

- Justificar que la línia de falla no afecta al volum edificat existent o de nova 
implantació. 

- Les llicències i el planejament derivat hauran d’incorporar els estudis 
geotècnics, geològics i geofísics necessaris per descartar el risc per les 
edificacions i les persones. 

- Les edificacions, construccions i urbanització que s’autoritzin hauran 
d’adoptar les solucions constructives previstes a la norma sismoresistent 
que garanteixin la integritat d’aquestes en el supòsit de desplaçaments 
horitzontals o verticals de la falla.  

� Les edificacions, solars, construccions o urbanització que es trobin a cavall  dels 
àmbits de la franja de RISC1 i RISC2, o parcialment fora d’aquestes, compliran 
l’ordenació percentualment majoritària que afecti a les mateixes. No obstant, en 
tots els casos s’exigirà el compliment dels punts 1, 2 i 3 d'aquest article. 
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� Pels sòls de sistemes, espais lliures i equipaments, s’exigiran als projectes 
d’urbanització o d’obra local les mateixes condicions que pels sòls zonificats. 

� Les infrastructures de serveis, tant aèries com les que transcorren pel subsòl, 
hauran de complir un seguit de condicions establertes en la normativa: 

- Amb caràcter general, s'evitarà el pas de les noves instal.lacions de 
subministrament de les diferents companyies que transcorrin pel subsòl 
afectat per la falla. 

- Preferiblement hauran de transcorre tangents a línia de falla. 

- En aquelles que imprescindiblement l’hagin de creuar s’exigirà: 

Justificar que la línia de falla no afecta a les noves implantacions de les 
instal.lacions i tampoc a la xarxa urbana correponent. 

Per l'execució de les instal.lacions urbanes i la redacció de planejament 
derivat hauran d’incorporar-se els estudis geotècnics, geològics i 
geofísics necessaris per descartar el risc per la realització d'aquestes 
xarxes  

La urbanització que s’autoritzi haurà d’adoptar les solucions 
constructives previstes a la norma sismoresistent que garanteixin la 
integritat d’aquestes en el supòsit de desplaçaments horitzontals o 
verticals de la falla.  

- S’exigirà el compliment de certes consideracions determinades en el 
document del POUM, les establertes per la normativa sectorial, les 
determinades per les companyies corresponents, i aquelles que 
s'establiran en els projectes d'urbanització, en funció dels estudis tècnics 
corresponents. 

- En tot cas s’hauran d’adoptar solucions flexibles i justificar la seva integritat 
en cas de desplaçaments horitzontals o verticals de la falla. 

� Si com a conseqüència dels estudis específics posteriors a l’aprovació del 
POUM es determina la conveniència de modificar els àmbits de les franges 
de RISC1 o RISC2, no es requerirá modificació puntual del POUM sinó que 
mitjançant Pla Especial es podrà concretar i determinar l’àrea de risc 
geològic i l’espai de protecció, i les seves característiques. 

� Les persones que, com a conseqüència de l’existència de la falla, es vegin 
obligades a perdre la seva residència habitual, podran ser subjectes 
especials de les polítiques socials d’habitatge del municipi.  A aquests 
efectes, es tindrà en compte la seva especial situació a l’hora de disposar 
del parc d’habitatge destinats a polítiques socials, podent dur a terme un 
procés de substitució dels habitatges afectats per l’àmbit de protecció de la 
franja de RISC1. 

� En l’àmbit de RISC 1 totes les llicències gaudiran d’exempció de taxes e ICIO. 
En l’àmbit de RISC 2, si escau, totes les llicències gaudiran d’exempció parcial 
de taxes e ICIO limitada a les despeses generades segons es determini a la 
normativa corresponent. 
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Determinacions i condicions de l'escarpament situat a l’extrem sud-occidental del 
municipi 

Pel que fa als riscos geològics del municipi de Palau-solità i Plegamans, a part de 
l'accident geològic de la falla, tenim localitzat un escarpament en l’extrem sud-occidental 
del municipi, d’uns 20,00 m d’alçada, excavat per la riera de Caldes amb materials 
argilosos, que evidentment, la normativa urbanística del POUM el tindrà en compte, 
recomanant-se el següent: 

� Prèviament a qualsevol actuació s'hauran de fer estudis geològics previs. 

� S'ha de considerar en qualsevol actuació la possibilitat de desprendiments. 

� S'hauran de prendre, en qualsevol actuació, mesures correctives o preventives. 

Condicions i prescripcions generals de riscos geològics 

Per tal d'evitar problemes de riscos geològics, amb caràcter general i independentment 
de la perillositat natural, cal tenir en compte les següents recomanacions: 

� La realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord amb les 
directrius actuals del “Código Técnico de la Edificación” (CTE). 

� Prendre les mesures adequades, durant o posteriorment a l’execució, 
d’excavacions o talussos antròpics per evitar el desenvolupament d’inestabilitats. 

� Evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos. Es recomana deixar una 
distància prudencial entre l’escarpament i les bases de les edificacions, ja que es 
poden veure afectades per un progressiu desenvolupament d’inestabilitzacions 
locals en forma de moviments de massa o de despreniments. 

� Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents. 
Usualment, no solen ser aptes per a fonamentar estructures, i es poden generar 
assentaments diferencials importants en ser sotmesos a càrregues. 

� Respectar les lleres, evitant les actuacions que obstaculitzin el pas o impedeixin 
el correcte drenatge de l’aigua, deixant espai lliure suficient al voltant de la llera. 

� Realitzar, en determinades actuacions complicades i que poden ocasionar certs 
problemes d’inundabilitat, estudis específics i concrets per aquella nova actuació, 
a banda dels estudis existents que s'incorporen en el document (INUNCAT i 
l’ACA). 

Condicions a complir els sectors i polígons amb risc de la falla  

Pel que fa referència a l'afectació, tant de la línia de falla, com de les franges de RISC1 i 
RISC2, en els diferents sectors o polígons, s’hauran de complir totes les prescripcions i 
determinacions anteriors d'aquesta secció, que fan referència a la falla. 

En el cas que, els treballs especialitzats que el Pla obliga a realitzar en relació a 
l’existència de la falla donin lloc a que determinats terrenys de l’àmbit s’hagin de 
considerar inedificables, l’operació reparcel.latòria podrà acompanyar-se d’un específic 
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pla especial per adaptar el planejament garantint que tots els sòls a adjudicar als 
propietaris resultin efectivament edificables. 

Aquesta figura de planejament, que ja està preveient el POUM, podrà ser aprovada 
definitivament per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans en compliment del previst a 
l’art. 81 TRLU, un cop vist l’informe de la comissió territorial d’urbanisme. 

4. Protecció de la franja dels espais de ribera  

El paper vertebrador amb continuïtat de la xarxa fluvial ha de permetre la connexió 
necessària dels espais agro-forestals en sentit nord-oest/sud-est, i la continuïtat de tot 
el sòl no urbanitzable.  

El document del POUM determina associadament al sistema hídric uns espais 
qualificats de clau 24c. Ribera d'interès ecològic i paisatgístic, amb un gran component 
ecològic i paisatgístic, coincidint amb àrees molt properes a les rieres, i en 
conseqüència sovint quedant afectades hidrològicament, d’acord amb les avingudes pel 
període de retorn de 100 i 500 anys. 

L’objectiu d'aquesta zona és la preservació dels escassos sòls d’alt valor agrològic, 
protegint un dels paisatges que han estat tradicionalment associats al territori municipal 
de Palau-solità i Plegamans, lligats als marges de les rieres. 

Amb la delimitació d'aquesta zona es pretén recollir i diferenciar uns tipus d'espais poc 
freqüents i de petites dimensions, però que realitzen una funció molt important com és 
la de configurar i potenciar els corredors biològics del municipi. 

Aquestes zones definides pel POUM pretenen la protecció del sistema hidrològic, la 
protecció de la vegetació de ribera, de l’ecosistema i del paisatge amb aquestes 
característiques singulars. 

La problemàtica d’aquestes zones és la seva falta de continuïtat i les seves reduïdes 
dimensions, que dificulten la finalitat i els objectius de connexió que pretenen; i en 
conseqüència l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental considera adequat 
delimitar una franja continua de protecció adjacent a les rieres i torrents, per tal de 
millorar, augmentar i potenciar els ambients de ribera d’alt valor ecològic; ja que els 
paratges agroforestals no garanteixen la continuïtat ecopaisatgística degut a la 
discontinuïtat dels diferents espais oberts actualment existents i a la barrera 
d’infraestructures creada per la C-59 i la C-155. 

En conseqüència el document del POUM determina unes franges associades al 
sistema hidrològic, per tal de potenciar aquesta vegetació de ribera  

Definició i identificació d’aquesta franja de protecció  

Aquesta franja és defineix com un espai de protecció de 15,00 m respecte del sistema 
hidrològic, a cada banda d’aquest, que garanteix la continuïtat dels espais de ribera 
d’interès ecològic-paisatgístic i, per tant, la supervivència d’aquests espais de ribera, 
per tal de que tinguin continuïtat i realment facin la funció d’espais vertebradors de tot el 
sòl no urbanitzable, creant la connexió de tot el territori en el sentit nord-oest/sud-est. 
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En aquests espais es determinen una sèrie de prescripcions i determinacions, per tal de 
fomentar la protecció de la vegetació a l’entorn de les rieres i torrents. 

Aquesta franja de protecció dels espais de ribera s’identifica en el plànol P2.04. de 
Qualificacions i normativa urbanística (SNU). 

Objectius d’aquesta franja  

Els objectius principals d’aquesta franja de protecció son: 

� Preservar els espais riberals de vegetació d’alt valor ecològic. 

El principal objectiu en aquesta zona és la preservació dels escassos sòls d’alt 
valor agrològic, protegint alhora un dels recursos paisatgístics que han estat 
tradicionalment associats al territori municipal de Palau-solità i Plegamans i 
principalment als marges de les rieres. 

� Potenciar els corredors biològics del municipi pel que fa a les rireres. 

Amb la protecció de la vegetació de ribera, d’aquest ecosistema i del paisatge amb 
aquestes característiques singulars, s’està protegint els espais d’interès ecològic-
paisatgístic, que fan de corredors biològics, possibilitant el pas i la protecció de 
molts dels animals de la plana del vallès.   

� Potenciar les connexions entre els diferents espais de sòl no urbanitzable. 

El planejament urbanístic ha de garantir la supervivència d’aquest espais de ribera 
per tal de que tinguin continuïtat i realment facin la funció d’espais vertebradors de 
tot el sòl no urbanitzable, fonamentalment els espais agro-forestals, creant la 
connexió de tot el territori en el sentit nord-oest/sud-est. 

Pel que fa a la protecció dels Hàbitats d'Interès Comunitari (HICV) descrits en el 
document ambiental, el document del POUM pretén protegir una bona part del 
territori municipal com a sòl no urbanitzable, i d'aquest pràcticament la totalitat és 
d'especial protecció; en conseqüència, hi ha una voluntat clara de protegir tots els 
diferents habitats d'interès dins del municipi, i evidentment aquell que té la facultat 
per relacionar i relligar a tots ells. 

� Protegir el sistema hidrològic. 

El document del POUM contempla la protecció, conservació i preservació de la 
xarxa hidrològica del municipi (riera de Caldes, riera de Sentmenat, torrent d'en 
Baell, torrent del Caganell) per la funció de connectivitat, permeabilitat biològica i 
ecològica, que tenen els espais fluvials del municipi a nivell d'àmbit local, com a 
nivell d'àmbit territorial entre espais naturals emplaçats fora del terme.  Tanmateix, 
en funció de les noves dades aportades dels estudis d'inundabilitat de l'Agència 
Catalana de l'Aigua en aquesta aprovació provisional, s'ha modificat i augmentat 
en alguns punts del territori el sistema hidrològic, incrementant d'aquesta manera 
la protecció d'aquests espais i a la vegada es disposa d’aquesta franja de 
protecció principalment de la vegetació, que el que pretén és augmentar la 
protecció del sistema hidrològic. 
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� Augmentar al llarg dels anys la franja de vegetació de ribera 

La franja continua de protecció adjacent a les rieres i torrents propiciarà al llarg del 
temps la preservació i propagació dels ambients de ribera d’alt valor ecològic, i per 
tant, aquesta franja farà augmentar en el transcurs dels anys els espais de 
vegetació de ribera. 

Derterminacions urbanístiques i condicions d’ordenació de la franja  

Aquesta franja de protecció no correspon a una qualificació; i per tant, no presenta cap 
clau o subclau urbanística diferent. 

En conseqüència, cada una de les qualificació que es disposen sobre aquesta franja 
tindran les determinacions urbanístiques, el règim d’activitats i usos, les intervencions i 
les condicions urbanístiques corresponents. 

No obstant, aquesta franja presenta unes determinacions urbanístiques i unes 
condicions d’ordenació, les quals poden ser en alguns casos contradictories amb les de 
les claus corresponents, priman les de la franja de protecció en front a aquestes 
últimes. 

Les derterminacions urbanístiques i condicions d’ordenació de la franja de protecció 
seran les següents: 

� Aquesta franja de protecció quedarà delimitada per dos línies contínues a 15,00 m, a 
cada banda, respecte al sistema hidrològic. 

� La delimitació d’aquesta franja pretèn aconseguir d’augmentar la vegetació de ribera 
en aquests espais. 

� En aquesta franja s’admeten totes aquelles intervencions destinades a conservar,  
millorar i potenciar les condicions naturals dels espais llindars amb vegetació de 
ribera.  

� També en caràcter general, seran incompatibles totes aquelles intervencions que, 
impliquin una transformació que no s’ajusti a potenciar el bosc de ribera, i lesionin o 
impedeixin la consecució dels valors i finalitats esmentades en l’apartat b) i c). 

� S’admet un cert tipus d’explotació forestal, condicionada a l'existència d'un "Pla 
Tècnic de Gestió i Millora Forestal" aprovat, a l'adopció de mesures correctores i 
sempre que hi hagi un equilibri del paisatge (amb una superfície d'explotació forestal 
o de tala d'arbres parcial de la massa forestal de forma que no desvirtuï el seu 
caràcter de bosc de ribera). 

� No s'admet les intervencions o actuacions que suposin la tala d’arbres pel 
condicionament del sòl per a usos no determinats com a compatibles o condicionats, 
així com aquelles que suposen una modificació substancial del paisatge actual o 
aquell vinculat al bosc de ribera, i per tant, la pèrdua dels valors pels quals s'ha 
establert aquesta franja de protecció per potenciar aquest entorn de bosc de ribera. 

� En caràcter general, no s'admetran en aquesta zona edificacions ni tancaments, i 
només aquelles instal·lacions o serveis tècnics necessaris i imprescindibles 
vinculades a les obres públiques, quan es demostri la ineludible necessitat de la 
seva localització en aquestes zones. 
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� Qualsevol instal·lació o elements constructiu quedarà subjecte a l'autorització prèvia 
de l’ACA, i tenir en compte els articles corresponents de les àrees inundables 

5. Protecció ferroviària  
 

El POUM incorpora, segons es grafia en el plànol de normativa urbanística, la previsió 
sobre la franja de protecció ferroviària continguda en el planejament supramunicipal. 

La concreció definitiva d'aquesta determinacions es realitzarà mitjançant els instruments 
de desenvolupament i execució que puguin aprovar-se posteriorment per part de 
l'administració competent. 

6. Protecció de la franja de seguretat dels usos in dustrials  

Justificació de la franja de seguretat dels usos industrials 

D’acord amb l’art. 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el text Refòs de la 
Llei d’Urbanisme i posterior modificació, i pel que fa a la legislació en matèria 
d’accidents greus, en el municipi de Palau.solità i Plegamans no es troba ubicat cap 
establiment AG (establiments que poden provocar accidents greus). 

En el municipi de Santa Perpetua de la Moguda hi ha un establiment AG, l'empresa 
PYMAG CURTIN, SA, que afecta el municipi de Palau-solità i Plegamans, ja que té 
associat una franja perimetral de 75,00 m i un cercle de seguretat de radi 500,00 m. 

En conseqüència, d'acord amb la instrucció 8/2007 SIE que regula els creixements 
urbans als voltants dels establiments AG (criteris per a l'elaboració de l'informe previst a 
l'article 83.5 del DL 1/2005 de 26 de juliol, pel que s'aprova el text refòs de la llei 
d'urbanisme de Catalunya), s'incorpora en el planejament les limitacions urbanístiques 
que imposa la presencia de l'establiment AG esmentat, segons l'informe del 
Departament d'Empresa i Ocupació de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat 
Industrial. 

Definició i identificació d’aquesta franja de seguretat 

Aquesta franja de seguretat dels usos industrials es determina en la part sud del 
municipi, en el polígon industrial Riera de Caldes, i respon a una franja de seguretat de 
radi 500,00 m respecta a l’empresa PYMAG CURTIN, SA. 

Aquesta franja de protecció queda definida en el plànol P2.03.8 Normativa urbanística 
en SU i SUD a E:1/2.000. 

Objectius d'aquesta franja de seguretat dels usos industrials 

Els objectius principals de disposar aquesta franja de seguretat industrial son els 
següents: 

� Garantir la protecció de les persones que es troben situades a la proximitat dels 
establiments amb un cert risc. 
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� Protegir aquesta franja de noves implantacions industrials d'elements molt 
vulnerables o vulnerables definits en la instrucció 8/2007 SIE. 

Derterminacions urbanístiques i condicions d’ordenació de la franja  

La franja de delimitació urbanística que imposa la presència de l'establiment PYMAG 
CURTIN, SA., s'assenyala en el plànol P2.03.8, i es determina com a franja de 
seguretat de l'establiment a falta de risc individual. 

En aquesta franja de protecció no es permetran implantacions d'elements molt 
vulnerables o vulnerables definits en la instrucció 8/2007 SIE. 

En el cas d'implantar-se en un futur un establiment afectat per la legislació d'accidents 
greus, caldrà que es sotmeti, tal com correspon per llei, al procediment d'autorització 
ambiental d'acord amb la llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control 
ambiental de les activitats, en el què el DEMO haurà d'emetre un informe vinculant a la 
vista del risc de l'establiment i aplicar els criteris definits amb aquest objectiu per la 
planificació del territori. 

S'ha de considerar també, la guia per a la planificació del territori en els voltants dels 
establiments AG, que disposa el DEMO ja que, segons la directiva europea 96/82/CE i 
posteriors modificacions, s'ha de garantir la protecció de les persones que es troben 
situades a la proximitat d'aquests establiments. 

Aquesta guia esmenta dos criteris bàsics a seguir per avaluar la idoneïtat de la situació 
urbanística als voltants dels establiments AG: la franja de seguretat i el risc individual. 

Aquesta guia ha donat lloc a dues instruccions que desenvolupen el títol segon (de la 
seguretat en les activitats industrials que poden produir accidents greus i de les 
limitacions urbanístiques al seu entorn) de la llei 12/2008 de 30 de juliol de seguretat 
industrial, DOGC núm. 5191 de 8 d'agost de 2008; la 8/2007 SIE; i la 9/2007 SIE que 
regula els criteris a prendre per l'informe vinculant que ha d'elaborar el DEMO en el 
tràmit de la sol.licitud d'autorització ambiental que han de dur a terme els establiments 
AG nous o canvis substancials d'establiments AG existents. Aquest informe preceptiu i 
vinculant és el previst en la llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control 
ambiental de les activitats, ja que els establiments AG estan inclosos en l'annex I.2 de 
la llei. L'informe del DEMO es basa en una franja de seguretat i en els resultats de 
l'AQR que ha de presentar el titular de l'establiment d'acord amb la llei 12/2008 i decret 
174/2001. 

7. Àrea d'alerta dels usos industrials  

Justificació de l'àrea d'alerta dels usos industrials 

En funció de l'informe de la Direcció General de Protecció Civil, i pel que fa al risc 
químic en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses, la meitat sud del municipi 
es troba dins de la zona d’alerta de l’empresa Seveso de nivell alt, per Industrias 
Químicas del Vallés, S.A , establerta en el municipi de Mollet del Vallès. 

En aquesta zona d'alerta les conseqüències dels accidents provoquen efectes que, 
encara que perceptibles per la població, no justifiquen la intervenció excepte per als 
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grups de població crítics (nens petits, gent gran i/o malalts), els quals podrien patir 
danys si estan situades a l’exterior, i no protegides pel confinament. 

Pel que fa a aquesta objecció que es realitza en l’informe de la Direcció General de 
Protecció Civil, s’entén que és un tema important a tenir en compte en la protecció del 
ciutadans del municipi, i en l’elaboració del PAM específic que es recomana realitzar; i 
en conseqüència, s'estableix en els plànols de normativa urbanística aquest espai 
d'alerta. 

Definició i identificació d’aquesta àrea d'alerta 

Aquesta franja d'alerta dels usos industrials es determina en la meitat sud del municipi, 
principalment en el polígon industrial Riera de Caldes, i respon a una franja d'alerta de 
risc químic de nivell alt, respecta a l’empresa Industrias Químicas del Vallés, S.A en el 
municipi de Mollet del Vallès. 

Aquesta àrea d'alerta queda definida en els plànols P2.03.5 i P2.03.6 de Normativa 
urbanística en SU i SUD a E:1/2.000; així com també en el plànol P2.04. de 
Qualificacions i normativa urbanística en el sòl no urbanitzable. 

Objectius de l'àrea d'alerta 

Els objectius principals de disposar aquesta franja d'alerta son els següents: 

� Garantir la protecció de les persones que es troben situades a la proximitat dels 
establiments amb un cert risc. 

� Establir unes mesures a tenir en compte per la població en cas d'accidents. 

Derterminacions i condicions en l'àrea d'alerta  

En relació al risc químic en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses, cal 
aclarir que la resolució IRP/971/2010 no estableix mesures condicionants en la 
implantació de nous elements vulnerables a la zona d’alerta. 

En aquesta zona les conseqüències dels accidents provoquen efectes que, encara que 
perceptibles per la població, no justifiquen la intervenció excepte per als grups de 
població crítics. 

En aquesta zona d'alerta, només les persones que formin part d’un grup crític (nens 
petits, gent gran i/o malalts) podrien patir danys si estan situades a l’exterior (no 
protegides pel confinament, que és la mesura d’autoprotecció general). 

En general el confinament és la mesura de protecció més adequada per a la població en 
cas d'accidents greus; i per tant, aquesta ha de ser la reacció automàtica de la gent als 
polígons industrials i nuclis de població propers. 

En el cas de fruites tòxiques, les concentracions que s'assoliran a l'interior dels edificis 
en la gran majoria dels casos són molt inferiors a les que hi pot haver a l'exterior. Això 
no vol dir que no es noti l'olor o es pugui patir molèsties, però la situació serà sempre 
menys favorable a l'exterior. 
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Per fer un bon confinament cal que la ventilació del local sigui mínima ( tancant portes, 
finestresi apagant els sistemes d'aire condicionat que aspirin a l'exterior,....). En 
aquestes condicions, la concentració a l'interior del local o habitatge pot arribar a ser 
molt inferior a la concentració exterior. Un cop passada l'emergència, cal fer a l'inrevés, 
obrir-ho tot, i ventilar bé els locals, per tal que s'esvaeixin les restes de tòxic a 
l'atmosfera interior. 

Només en el cas de fruites tòxiques molt importants i en funció del temps de disposició 
d'aquestes es recomana preferiblement l'evacuació, tenint en compte les distàncies 
d'evacuació recollides en l'Annex VIII del PLASEQCAT. 
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E) PARÀMETRES URBANÍSTICS 

1. Estructura dels paràmetres urbanístics  

Els paràmetres urbanístics tenen dues naturaleses diferents: 

a) Els paràmetres d’ordenació 

Són paràmetres de components físiques, formals i de mesura sobre el territori, 
per l’ordenació urbanística d’àmbits a desenvolupar, o per l’ordenació del sòl, vol 
i subsòl associats a una qualificació urbanística. 

b) Els paràmetres d’ús 

Són paràmetres que regulen i relacionen les funcions dels humans amb els 
diversos elements i àmbits del territori, i s’associen a un àmbit de planejament o 
a una qualificació urbanística. 

 

 
E1) PARÀMETRES D'ORDENACIÓ 

1. Definició i regulació dels paràmetres d’ordenaci ó 

El POUM estableix els sistemes d’ordenació de l’edificació, atenent a les 
característiques del territori, i a la morfologia dels diferents teixits existents o previstos. 
Aquests paràmetres d’ordenació es defineixen, es regulen i s’estructuren en: 

a) Paràmetres referits als desenvolupaments 

Són els paràmetres per a l’ordenació dels sectors, planejaments derivats i la 
gestió dels polígons. 

b) Paràmetres referits a l’ordenació de l’edificació 

Són els paràmetres per a l’ordenació de la qualificació urbanística, referits als 
tres elements bàsics que configuren els teixits urbans: la parcel·la, el carrer i 
l’edificació. 

2. Paràmetres referits a l’ordenació dels desenvolu paments  

Són els paràmetres que es determinen per l’elaboració del projecte urbanístic del 
planejament derivat i per l’elaboració del projecte de gestió corresponent als polígons 
d’actuació urbanística, siguin delimitats directament en el sòl urbà o a partir de 
l’elaboració de planejament derivat. 

Els paràmetres d’ordenació referits als desenvolupaments (sectors, planejaments 
derivats i polígons) són els següents: 

• Superfície 

• Superfície computable 

• Índex d’edificabilitat bruta 
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• Sostre edificable màxim 

• Percentatges de sòl mínim de sistemes 

• Densitat màxima d’habitatges bruta 

3. Paràmetres referits a l’ordenació de l’edificaci ó 

Són els paràmetres que es determinen per l’ordenació de la qualificació urbanística, 
referits als tres elements bàsics que configuren els teixits urbans. Es classifiquen 
segons afectin més directament a: 

• La forma i ocupació del sòl (paràmetres referits a la parcel.la) 

• La forma de l’espai públic (paràmetres referits al carrer) 

• La forma de l’edificació (paràmetres referits a l’edifici) 

 

 
a. Paràmetres relatius a la forma i ocupació del sò l 
 

Són tots els paràmetres referits a la pròpia parcel·la, aquells que fan referència a la 
forma i a l’ocupació del sòl, i els podem subdividir en tres apartats: 

- Paràmetres propis de la parcel.la (comuns per a totes les zones) 

• Parcel·la 

• Forma d’una parcel·la urbana  

• Parcel·la mínima 

• Front mínim 

• Solar 

• Illa 

• Terreny i pendent 

- Paràmetres d’edificació referits a la parcel.la (comuns per a totes les zones) 

• Índex d’edificabilitat neta 

• Sostre edificable màxim 

• Nombre màxim d’habitatge 

• Ocupació màxima 

- Paràmetres en relació a la parcel.la 
(per les zones on l’edificació es situa en relació amb la parcel.la o conjunt de 
parcel·les, o illa si s’escau). 

• Espai lliure 
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• Separacions mínimes i fixes als límits i entre edificacions 

• Modificacions de la topografia del terreny d’una parcel·la per edificar 

• Tanques a espai públic i entre veïns 

b. Paràmetres relatius a la forma de l’espai públic  

Són tots els paràmetres urbanístics referits al propi carrer, es a dir, aquells relatius a la 
forma de l’espai públic, i es classifiquen en dos apartats:   

- Paràmetres propis del carrer 
(són els paràmetres del sistema viari que es poden relacionar amb la regulació de 
l’edificació) 

• Alineació a vial o carrer 

• Amplada del vial o carrer 

• Rasants del vial i de l’alineació del vial 

- Paràmetres d’edificació en relació al carrer 
(són els paràmetres d’ordenació de l’edificació per a les zones on aquesta es situa 
en relació amb l’alineació del vial) 

• Alineació de l’edificació respecte del carrer 

• Front principal i front secundari 

• Fondària edificable 

• Paret mitgera 

• Pati d’illa 

• Pati davanter i posterior de la parcel·la 

• Edificacions en els patis d’illa o parcel·la 

c. Paràmetres relatius a la forma de l’edificació  

Són els paràmetres propis de l’edifici, relatius a la forma de l’edificació, i en molts casos 
comuns a tots els tipus d’edificació i zones. Aquests paràmetres són fonamentalment 
els següents: 

• Edificació principal, edificació auxiliar i instal·lacions 

• Sostre d’un edifici 

• Envolvent màxim d’un edifici i volum d’un edifici 

• Façanes d’un edifici 

• Nombre màxim de plantes 

• Alçària reguladora d’un edifici i el seu punt d’aplicació 

• Planta baixa 

• Planta soterrani 
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• Planta altell 

• Planta pis i planta àtic 

• Planta sotacoberta 

• Coberta 

• Alçada lliure i construïda d’una planta 

• Cossos sortints 

• Espais oberts d’un edifici 

• Elements tècnics i compositius d’un edifici 

• Patis de llum 

• Patis de ventilació 

4.  Relació entre els paràmetres d’ordenació, el ti pus d’edificació i la zona  

Segons la manera de disposar-se l’edificació en relació al carrer i espai públic, a la 
parcel·la o a les edificacions veïnes, es distingeixen tres sistemes d’ordenació de 
l’edificació: 

a) L’edificació ordenada o situada en relació al vial, on l’alineació de l’edificació té 
relació amb l’alineació del vial. 

 Les construccions es disposen alineades al carrer i entre mitgeres. 

 Les edificacions es regeixen fonamentalment per una alçada reguladora i una 
fondària edificable i, per tant, són en general ordenacions volumètriques 
definides en el planejament. 

b) L’edificació situada en relació amb la parcel·la. 

 Són edificacions aïllades amb condicions de situació respecte dels límits de 
parcel·la, amb ordenacions volumètriques definides o flexibles segons cada 
planejament. 

 Les construccions es disposen dins de les seves parcel·les, respectant unes 
distàncies establertes a partions. 

 Es regeixen fonamentalment per un índex d’edificabilitat, una alçada màxima i 
un percentatge màxim d’ocupació. 

c) L’edificació situada en relació amb l’illa o part d’aquesta, com una variant de 
l’anterior amb gran parcel·la i amb un tipus d’edificació singular condicionada, en 
algun cas, per usos específics. 

 Les construccions es disposen segons ordenació volumètrica, on els edificis 
s’ajusten a una disposició determinada dels volums, establerta des del 
planejament urbanístic derivat o des dels projectes de reparcel·lació o edificació, 
directament pels paràmetres bàsics d’ordenació i respectant una edificabilitat 
global prefixada. 
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E2) PARÀMETRES D'ÚS 

El POUM assigna de forma detallada els usos admissibles i prohibits o incompatibles 
que es poden desenvolupar en les zones del sòl urbà. 

En el sòl urbanitzable delimitat, el POUM assenyala els usos principals i compatibles de 
cada sector, i posteriorment el Pla Parcial regularà detalladament els usos admesos. 

En el sòl no urbanitzable es regulen els usos compatibles i els prohibits, amb els 
corresponents condicionats, en raó a la seva especial protecció. 

Els Plans especials urbanístics i els Plans de millora urbana, en les diverses modalitats, 
podran prohibir usos que resultin incompatibles. 

Posteriorment a l’aprovació del POUM, l’Ajuntament podrà realitzar un Pla Especial 
d’Usos per desenvolupar les determinacions contingudes en les normatives sectorials o 
les d’aquest POUM. L’aprovació d’aquest Pla Especial concretarà els usos previstos pel 
POUM, sense necessitat de tramitar-ne expressament cap modificació. 

Els Plans Parcials o Especials que desenvolupin el POUM detallaran l’abast de 
cadascun dels usos permesos en cada sector, podent-se fer més restrictius les 
previsions a complir per la seva localització, raonant els criteris en què es recolza la 
decisió. 

En el sòl urbà, a traves d’una Ordenança Municipal, podran fer-se més restrictives o 
concretar-se en major grau les prescripcions d’aquest POUM, en ordre a la localització i 
característiques dels usos permesos. 

Amb caràcter general i a reserva de regulació zonal expressa o del que es concreti en 
planejament derivat, les plantes baixes dels edificis plurifamiliars es destinaran 
predominantment a usos no d’habitatge; i, per tant, sempre que hi hagi altres usos 
diferents als d’habitatge, compatibles en cada zona, es disposaran en primera instància 
en les plantes baixes.  

1. Classificació dels usos per la seva adequació  

Els usos es classifiquen segons l’adequació, permissivitat i limitacions generals en: 

a) Ús admissible o admès 

És aquell ús en que la seva implantació és permesa per les normes, sigui per 
què figura com a expressament acceptat en la zona o subzona, o bé perquè no 
està inclòs dins dels usos prohibits.  

b) Usos prohibits 

Son aquells usos que així es consideren en les normes d’aquest Pla o per 
Ordenances de Plans Parcials, Plans Especials, Ordenances Municipals o 
disposicions generals vigents en matèria de seguretat, salubritat i medi ambient 
sigui urbà o natural. 

També és ús prohibit aquell que, encara que no estigui específicament vedat, 
resulta un ús incompatible amb els usos admesos, malgrat se li apliquin 
restriccions i/o mesures per ser contradictori amb algun ús admès. 
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Els usos admissibles o admesos es classifiquen en: 

a) Ús principal (global o dominant) 

És l’ús que defineix l’especialització d’una zona o sector de planejament 
mitjançant la qualificació que el planejament assigna com a ús global.  

b) Usos compatibles 

Són aquells que poden portar-se a terme alhora amb l’ús dominant i/o 
pormenoritzat, es a dir, son aquells que la implantació dels quals no és 
contradictòria amb l’ús global o principal. 

En contraposició a aquests usos, els usos incompatibles seran aquells la 
implantació dels quals sigui contradictòria amb l’ús global o principal. 

c) Usos complementaris 

S'entén per ús complementari aquell que, sense entrar amb contradicció amb 
els usos compatibles de la zona o sistema, els complementa en una proporció 
minoritària. Els usos complementaris sempre van lligats als usos principals, i per 
tant, sols no son compatibles. 

Per altra banda, no s'admetran com a usos complementaris, si no estan 
especificats, els següents: plurihabitage, comerç o magatzem amb més de 500 
m2 de superfície, hoteler, recreatiu, indústria en qualsevol de les categories i 
estació de servei. 

 

2. Classificació dels usos segons la seva naturales a o la seva titularitat  

Per la naturalesa o titularitat, els usos els podem dividir en: 

a) Usos públics (titularitat pública) 

Els usos públics es refereixen als serveis prestats sigui per l’Administració sigui 
per gestió dels particulars sobre els béns públics o sobre béns particulars que 
l’Administració hagi arrendat o altres tipus d’ocupació.   

b) Usos privats (titularitat privada) 

Usos privats son aquells que no estan compresos a l’apartat anterior i que es 
realitzen per particulars en béns de propietat privada. Aquests els podem 
subdividir en: 

- Particulars 

Els usos particulars són de caràcter privat, restringits al seu titular i l’àmbit de 
les seves relacions personals. 

- Comunitaris o col·lectius 

Els usos col·lectius son els de caràcter privat, relacionats amb un grup de 
persones al que s’hi accedeix a traves d'associacions, agrupació, societat, 
club o organització. 
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3. Classificació general dels usos per la seva func ió 

Els usos es classifiquen amb vuit usos generals (usos globals o principals), que 
contenen varis usos específics, que s’enumeren i es defineixen en el corresponent 
article: 

a) Residencial (R) 

És aquell ús referit a l’allotjament prolongat o residència fixa de les persones en 
edificis condicionats per a aquesta funció. Dins de l’ús residencial es 
distingeixen fonamentalment els usos específics d’habitatge unifamiliar i 
plurifamiliar. 

b) Terciari i serveis (T) 

Comprèn les activitats de tipus comercial, d’oficines i de servei. 

Aquest tipus d’ús compren els establiments oberts al públic destinats al comerç, 
a les activitats d’oficines i serveis, a les activitats d’ús residencial temporal i a 
l’activitat d’ús recreatiu i de restauració. 

c) Industrial, logístic i tecnològic (I) 

Comprèn les activitat industrials dirigides a l’obtenció, reparació, manteniment i 
transformació de productes, el seu magatzematge, els centres logístics, així com 
els centres tecnològics d’investigació. 

d) Agrari i recursos naturals (A) 

Comprèn aquelles activitats que són pròpies del medi rural, incloses les petites 
activitats de caràcter familiar i artesanal d’elaboració de productes derivats de la 
pròpia explotació agrícola o ramadera. 

e) Dotacions públiques (D) 

Inclou aquells usos o activitats al servei directe dels ciutadans per a la seva 
educació, assistència sanitària, enriquiment cultural, pràctica de l’esport, i tots 
aquells que impliquin una millora de la seva qualitat de vida en la ciutat. 

f)  Serveis tècnics i ambientals (S) 

Comprèn aquelles infraestructures de serveis tècnics i mediambientals, i serveis 
relacionats amb el transport rodat. 

g) Mobilitat (M) 

Comprèn aquelles infraestructures de serveis tècnics i mediambientals, i serveis 
relacionats amb el transport viari, ferroviari i portuari. 

h) Lleure i ambiental (L) 

Comprèn aquells espais no edificats protegits o aquells altres destinats a 
activitats d’esbarjo, esplai o repòs dels ciutadans. 
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4. Classificació dels usos específics per la seva f unció  

Segons la seva funció, el Pla defineix i determina els usos específics següents: 

1. Residencial (R) 

L'ús residencial es pot dividir en habitatge i en residència col·lectiva per a la gent 
gran i pels estudiants: 

1.1 Ús d’habitatge (ha) 

L’ús d’habitatge es subdivideix en: 

a) Habitatge unifamiliar (u)  

Allotjament destinat a acollir una llar o família. L’ús que comprèn l’edifici 
destinat a habitatge o residència familiar, situat en parcel·la independent, en 
edifici aïllat o entre mitgeres i amb accés independent i exclusiu. 

Aquest ús d'habitatge unifamiliar es pot dividir en tres tipus: 

- Habitatge unifamiliar aïllada (habitatge aïllat) (ua)  
- Habitatge unifamiliar aparellada (dos habitatges entre mitgeres) (up) 
- Habitatge unifamiliar en filera (varis habitatges entre mitgeres) (uf) 

b) Habitatge unifamiliar agrupat (ug) 

El que comprèn l’edifici destinat a varis habitatges unifamiliars agrupats en 
una única parcel·la independent, agrupats verticalment i/o horitzontalment, 
i/o amb accés comú per l’agrupació i pel garatge-aparcament. 

c) Habitatge plurifamiliar (p) 

És l’edifici que comprèn diversos allotjaments corresponents a diferents 
unitats familiars, situades en un mateix edifici amb accés i elements comuns. 
No presenta les característiques d'un habitatge unifamiliar. 

d) Habitatge rural (familiar i temporer) (hr) 

És l’ús que comprèn construccions destinades fonamentalment a habitatge o 
residència familiar fixa o singularment amb caràcter temporal per 
l’allotjament de persones treballadores temporeres, i sempre lligat al món 
rural (sòl no urbanitzable), situat en parcel·la independent, en edifici aïllat i 
amb accés independent i exclusiu. Aquestes construccions podran estar 
agrupades en vertical i/o horitzontalment en 3 habitatges com a màxim, en 
una única parcel·la independent i amb accés comú.  

e) Habitatge dotacional (hd) 

És l’ús d’habitatges previst per localitzar les actuacions públiques d’habitatge 
destinades a satisfer els requeriments temporals i fixes, de col·lectius de 
persones amb necessitats d’assistència o d’emancipació (gent gran i 
estudiants), i exclusivament en règim de lloguer. 
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f) Habitatge d’ús turístic (ht) 
Habitatge d’ús turístic és aquell cedit pel seu propietari, directament o 
indirectament, a tercers, de manera reiterada i a canvi de contraprestació 
econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d’immediata 
disponibilitat i amb les característiques establertes a la normativa sectorial 
de turisme. 

1.2 Residència col·lectiva i especial (rc) 

Comprèn els allotjaments col·lectius, destinats a residència d'una pluralitat o 
comunitat de persones amb caràcter temporal, i que no es troben compreses en 
l’ús hoteler ni en el sanitari-assistencial, com ara les cases de colònies, albergs, 
residències d’estudiants, residències de religioses, residències militars i d’altres 
similars. 

2. Terciari i serveis (T) 

Són els usos que desenvolupen activitats del sector econòmic de serveis i/o 
comercials, en qualsevol de les modalitats següents: 

2.1 Oficines (en general) (of) 

Aquest ús comprèn totes aquelles activitats o serveis administratius, burocràtics, 
financers, d’assegurances, empresarials o similars, de caràcter privat o públic, 
efectuats en oficines obertes al públic o en despatxos particulars. També 
comprèn les institucions financeres o les bancàries i les companyies 
d’assegurances, les gestories administratives, els serveis als particulars i a les 
empreses, les oficines vinculades al comerç i a la indústria, i els despatxos 
professionals o similars. Aquest ús no implica l’adscripció de la totalitat d’un 
edifici. 

2.2 Serveis privats al públic (en general) (s) 

Són aquells usos destinats a la prestació de serveis privats al públic, com poden 
ser perruqueries, salons d’estètica, massatges, tatuatges, pírcings, rentat, 
planxat, i assimilables. 

2.3 Comercial (c) 

Es considera activitat comercial la que consisteix en oferir i posar a disposició 
del mercat interior béns, productes o mercaderies, àdhuc en aquells supòsits en 
què les mercaderies siguin sotmeses a processos de transformació, tractament 
o condicionament que són usuals en el comerç. Aquest tipus d’ús comprèn els 
establiments oberts al públic, destinats al comerç a l’engròs, i al detall de 
productes manufacturats, de caràcter individual o col·lectiu. Comprèn també els 
autoserveis, superserveis, establiments especialitzats i les galeries comercials 
enteses com a agrupació de diferents locals comercials que comparteixen 
espais comunitaris en el propi edifici. 

Els usos comercials que per les seves característiques, matèries manipulades o 
emmagatzemades o mitjans utilitzats, originin molèsties o generin riscos a la 
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salubritat o seguretat de les persones o de les coses es regiran per l’establert 
per a l’ús industrial. 

Podran tenir associat un magatzem amb una superfície màxima igual a la 
destinada a la venda i limitat a una càrrega de foc de 200 Mca/m2 com a màxim. 

Es recomana fer la delimitació gràfica de la TUC, quan es realitzi l’aprovació 
definitiva del POUM, per tal de valorar els àmbits susceptibles d’acollir MEC i 
GEC.  En cas contrari, la Direcció General d’Urbanisme podrà fer la primera 
delimitació. 

En la clau 7 i clau 8 –ús residencial no dominant- s’admeten els establiments 
comercials no singulars (PEC i/o MEC i/o GEC), per la qual cosa s’hauria de 
tenir en compte que: 

- Els PEC no singulars només es poden implantar en sòl urbà i 
urbanitzable on l’ús residencial sigui el dominant. 

- Ell MEC i GEC no singulars només es poden implantar dins el perímetre 
de la TUC. 

- A aquestes zones se’ls apliquen els arts. 6.1 i 9.5 DL 1/2009, referits als 
ECS, que només comprenen determinats establiments: venda a l’engròs i 
els dedicats, essencialment, a la venda d’automoció i carburants, 
d’embarcacions i altres vehicles, de maquinària, de materials per a la 
construcció i articles de sanejament, de pirotècnia, i els centres de 
jardineria i els vivers.   

Els establiments no singulars de fins a 799 m2 de superfície de venda serien 
possibles en les claus 4, 5 i 6, però aquesta consideració hauria de ser valorada 
per l’òrgan competent en matèria urbanística, atès que els petits establiments 
poden implantar-se en sòl urbà i urbanitzable on l’ús residencial sigui el 
dominant.  I cal vetllar perquè no s’arribi a configurar un GEC o un GECT. 

Els establiments dedicats a la venda de carburants, fora de la TUC, poden 
incorporar un petit establiment comercial amb una superfície de venda de fins a 
200 m2, com a servei complementari a la benzinera. 

La possibilitat d’admetre l’ús comercial en el sistema d’equipament 
“administratiu/serveis/proveïment” (clau E3) és decisió de l’Administració 
urbanística, però s’haurien de complir els criteris de localització de l’art. 9 DL 
1/2009. 

Pel que fa al SNU, els PEC dedicats a la venda directa de productes agrorurals 
es poden implantar si el POUM ho permet, i és l’Administració urbanística la 
competent per decidir. 

En el règim d’intervenció administrativa cal tenir en compte els arts. 17, 18 i 19 
DL 1/2009 per materialitzar l’ús comercial. 

Els tipus d’establiments comercials que es contemplen en aquest municipi i per 
tant, en aquest document, es determinen d’acord al Decret Llei 1/2009 i a la Llei 
9/2011, o normativa que el substitueixi, que regula l’ordenació dels equipaments 
comercials, així com les singularitats del propi municipi, de la següent manera: 

a) Petits establiments comercials de barri (peb) Sup. venda inferior a 300 
m2. 

b) Petits establiments comercials (pec) Sup. venda entre 300 m2 i 800 m2.  
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c) Mitjans establiments comercials (mec) Sup. venda entre 800 m2 i 1.300 
m2. 

d) Grans establiments comercials (gec) Sup. venda entre 1.300 m2 i 2.500 
m2. 

e) Establiments comercials singulars (ecs). Sup. sense límit. 

Els petits establiments comercials es poden implantar en sòl urbà i urbanitzable 
on l’ús residencial sigui el dominant, sempre que no configurin un gran 
establiment comercial col·lectiu o un gran establiment comercial territorial. 

Els mitjans i grans establiments comercials es poden implantar en la trama 
urbana consolidada (TUC) dels municipis de més de 5.000 habitants. Per tant, 
Palau-solità i Plegamans haurà de delimitar gràficament la seva Trama Urbana 
Consolidada (TUC), per tal de valorar els àmbits susceptibles d’acollir mitjans i 
grans establiments comercials. Fins que no s’hagi grafiat, es considera que 
aquesta ve delimitada per la zona constituïda pels assentaments de naturalesa 
complexa que configuren el casc històric i els seus eixamples. 

Aquesta classificació, superfícies i condicionants s’hauran d’adaptar a la 
legislació sectorial aplicable en cada moment. La modificació de classificació i 
superfícies previstes en aquest article per tal d’adaptar-se a la legislació 
sectorial d’aplicació, no requeriran la tramitació d’una modificació puntual del 
POUM. 

2.4 Allotjament temporal (turisme) (at) 

a) Hoteler (h) 
Comprèn els edificis destinats a allotjament temporal per a persones, 
transeünts i viatgers, amb les modalitats diferents permeses en la legislació 
sectorial corresponent, com poden ser entre d'altres: hotels, pensions, hotel 
apartament i, en general tots aquells establiments del sector de l'hostaleria 
i els seus serveis. 

b) Establiment de turisme rural (tr) 

Són establiments que presten servei d’allotjament temporal en masies o 
cases rurals, en règim d’habitacions o essió de l’habitatge sencer. 

c) Establiment de càmping (cm) 
S’entén per establiment de càmping el que presta servei d’allotjament 
temporal en espais d’ús públic degudament delimitats, destinats a la 
convivència agrupada de persones a l’aire lliure, mitjançant tendes de 
campanya, caravanes, autocaravanes i altres albergs mòbils o mitjançant 
bungalous. 

d) Establiment d’apartaments turístics (et) 
Són establiments que presten servei d’allotjament temporal en edificis o 
conjunts continus constituïts en la seva totalitat per apartaments o estudis, 
com a establiments únics o com a unitats empresarials d’explotació, amb 
els serveis turístics corresponents. 
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2.5 Restauració (r) 

Es considera de restauració aquell ús que té com objecte oferir menjars i 
begudes al públic assistent per ser consumit en l’establiment on es 
desenvolupa. Sens perjudici de la seva denominació comercial, respecte a la 
classificació de les activitats de restauració s’ha d’estar al que disposa l’annex 
I.IV del Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives, aprovat per 
Decret 112/2010, de 31 d’agost, o normativa que el substitueixi. 

Els locals i els establiments del sector d'activitats de la restauració poden ser 
entre d'altres: restaurants, bars, restaurants-bars, o similars, cafeteries, 
gelateries, granges, i espais per fer banquets (si s'autoritzen específicament en 
la llicència ambiental). Aquests locals estaran adscrits a l'ús recreatiu quan vagin 
associats amb el tipus d'activitat musical designada com a bar musical, 
discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, cafè teatre, i cafè 
concert, pub, o similar. 

2.6 Recreatiu musical (rm) 

Aquell destinat a oferir música en directe o reproduïda amb la possibilitat que el 
públic assistent prengui consumicions, i amb la possibilitat o no de ballar. 

Sens perjudici de la seva denominació comercial, respecte a la classificació de 
les activitats de restauració s’ha d’estar al que disposa l’annex I.III del 
Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives, aprovat per Decret 
112/2010, de 31 d’agost, o normativa que el substitueixi. 

Comprèn entre d'altres, i amb caràcter general, els locals com discoteques, bars 
musicals, dàncing clubs, pubs, sales de ball, cafès teatre i cafès concert, i 
similars. No s’inclouen les activitats de naturalesa sexual, que no resulten 
admeses en l’àmbit del Pla, tinguin o no ambientació musical. 

2.7 Lleure (ll) 

És el referent a les manifestacions comunitàries del lleure, l’esbarjo i del temps 
lliure no comprès en cap altre ús. Aquest ús inclou el dels espectacles i activitats 
recreatives no contemplats als apartats anteriors. 

Les activitats de lleure es classifiquen en: 

a) Espectacles 

Es consideren espectacles les representacions, les actuacions, les 
exhibicions, les projeccions, les competicions o les activitats d'altre tipus 
adreçades a l'entreteniment o lleure, realitzades davant de públic, i dutes a 
terme per artistes, esportistes o executants, que intervenen per compte de 
l'empresa. Els espectacles es classifiquen d’acord amb la classificació 
prevista a la l’annex I.II del Reglament d’Espectacles Públics i Activitats 
Recreatives, aprovat per Decret 112/2010, de 31 d’agost, o normativa que el 
substitueixi. Comprèn entre d'altres, i a,b caràcter general, els locals 
destinats a teatres, concerts, sales de festa i sales d'espectacles, entre 
d'altres. 
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b) Activitats de joc i atraccions 

Aquelles en les quals el públic assistent pot arriscar diners o objectes 
participant en jocs d'atzar, o utilitzar màquines o aparells recreatius o 
esportius o altres instal·lacions fixes o mòbils amb la finalitat d'esbarjo. Es 
classifiquen d’acord amb la classificació prevista a la l’annex I.IV del 
Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives, aprovat per Decret 
112/2010, de 31 d’agost, o normativa que el substitueixi. Comprèn entre 
d'altres, i amb caràcter general, els locals destinats a bingos, salons 
recreatius, funny parks (ludoteques, chiqui-parks guarderies infantils no 
reglades), sales recreatives, sales de bitlles, billar, o anàlegs i similars. 

3. Industrial, logístic i tecnològic (l) 

3.1 Industrial (i) 

Es consideren activitats industrials les desenvolupades en establiments dedicats 
a l’obtenció, reparació, manteniment, transformació mecànica de productes o 
matèries primes, transformació o reutilització de productes industrials, l’envasat i 
embalatge, així com a l’aprofitament, recuperació i eliminació de residus o 
subproductes, la generació, distribució i subministrament de l'energia i productes 
energètics, qualsevol que sigui la naturalesa dels recursos i processos tècnics 
utilitzats, llurs corresponents magatzems i patis de maniobra, i llurs oficines 
annexes. Dins de l’ús industrial també s’inclou els tallers mecànics de reparació 
d’automòbils, així com totes aquelles activitats que, pels materials utilitzats, 
puguin ocasionar molèsties, perills o incomoditats a les persones o danys als 
béns. 

3.2 Logístic i magatzem (lm) 

S’entén per magatzem aquells locals on es guarden productes i no es produeix 
cap manipulació, tria, agrupament o subdivisió dels mateixos, es a dir, comprèn 
aquelles activitats relacionades exclusivament amb el dipòsit de productes o de 
mercaderies, sense cap mena de manipulació, tractament i transformació. Els 
usos de magatzems (m) que, per les seves característiques, matèries 
manipulades o emmagatzemades o mitjans emprats originin molèsties o generin 
riscos a la salubritat o a la seguretat de les persones o dels béns, es regiran pel 
que s’estableix per a l’ús industrial en qualsevol dels seus nivells. 

Quan aquesta activitat estigui relacionada amb una altra, comercial o industrial, 
contigua, es considerarà tot el conjunt com adscrit a l'ús principal. Per tant, quan 
l’activitat de magatzem estigui relacionada amb una activitat industrial contigua, 
es considerarà tot el conjunt com una indústria i es classificarà segons el nivell 
de l’activitat industrial establert; i quan l’activitat de magatzem estigui 
relacionada amb una activitat comercial contigua o es realitzi en el mateix local, 
es considerarà tot el conjunt com un ús comercial, amb el que això comporta pel 
que fa a l'ús comercial. 

Els usos logístics (l) estan relacionats amb els de magatzematge de productes i 
especialment la distribució d’aquests, i es refereixen a aquelles empreses que 
presenten activitats d’organització de moviments, intercanvis i transport de 
mercaderia, energia i informació, és a dir, són aquelles activitats que conformen 
un sistema que enllaça la producció i els mercats mitjançant la cadena de 
subministrament, que cobreix la gestió i la planificació de les activitats dels 
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departaments de compres, producció, transport, magatzematge, manutenció i 
distribució. 

3.3 Tecnològic (centres productius d’investigació i disseny) (tc) 

Comprèn les activitats empresarials, tecnològiques, d’investigació i disseny, 
relacionades en el coneixement de l’activitat humana i científica. 

4. Agrari i recursos naturals (A) 

Comprèn aquelles activitats que són pròpies del medi rural, incloses les petites 
activitats de caràcter familiar i artesanal d’elaboració de productes derivats de la 
pròpia explotació agrícola, ramadera o forestal. Són totes les relacionades amb el 
medi rural i natural, com poden ser: 

4.1 Agrícola (ag) 

Comprèn les activitats relacionades amb el conreu de la terra i les petites 
activitats de caràcter familiar i artesanal d’elaboració de productes derivats de 
l’explotació agrícola, és a dir, inclou totes les activitats del conreu i explotació 
dels terrenys agrícoles. 

4.2 Ramader (rd) 

Comprèn les activitats relacionades amb la cria, engreix, guàrdia i custòdia de 
bestiar, com també les petites activitats de caràcter familiar i artesanal 
d’elaboració de productes derivats de l’explotació ramadera. Inclou totes les 
explotacions ramaderes que superin el nombre de caps de bestiar destinats al 
consum familiar. 

4.3 Forestal (fo) 

Comprèn l’activitat de manteniment, regeneració i extensió dels boscos. També 
s’inclouran aquelles activitats silvícoles necessàries per dur a terme la funció 
principal definida anteriorment. Inclou totes les activitats del conreu i explotació 
dels terrenys amb masses forestals. 

4.4 Extractiu (ex) 

L’ús extractiu comprèn totes aquelles activitats d’extracció d’àrids i de 
moviments de terres en general. 

5. Dotacions públiques (equipaments comunitaris) (D) 

Són els usos que desenvolupen activitats i serveis públics pels ciutadans.  

5.1 Sanitari-assistencial (sa) 

Comprèn les activitats destinades a l'assistència, la cobertura de les necessitats 
de la població i el corresponent tractament o allotjament hospitalari de malalts. 

a) Hospitalari/sanitari (allotjament) (hs) 

Serveis destinats al tractament i a l‘allotjament hospitalari de malalts. 
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Comprèn els hospitals, sanatoris, clíniques, centres d'assistència primària, 
dispensaris, consultoris, i similars. 

Aquest ús inclou també les clíniques veterinàries on es realitza l’allotjament 
dels animals, així com altres establiments similars. Les residències per a 
guarda i custòdia d’animals no s’inclouen en aquest ús. 

b) Assistencial (as) 

Comprèn les activitats destinades a l'assistència i a la cobertura de les 
necessitats de la població, i que, en general, no estan incloses en els altres 
usos.  

Inclou els serveis destinats a allotjament comunitari com residències, asils, 
centres geriàtrics i llars per a la tercera edat, sempre que es tracti de centres 
assistits, basats en serveis comuns amb gestió centralitzada i titularitat 
indivisible i, per tant, no siguin assimilables a usos residencials. També 
inclou altres establiments que prestin una funció social a la comunitat com 
poden ser casals, menjadors, centres d’orientació i diagnòstic, unitats de 
tractament d’estimulació precoç, centres ocupacionals i/o d’atenció 
especialitzada per a disminuïts, centres de dia per a gent gran, centres de 
reinserció social, centres d'atenció al menor, centres d'atenció i reducció de 
la drogodependència, i altres equiparables. 

5.2 Educatiu-docent (ed) 

Amb caràcter general és aquell ús destinat a l'ensenyament i a la formació en 
tots els graus i modalitats (escoles bressol, idiomes, informàtica, arts plàstiques, 
conducció o similars) i nivells oficials (pre-escolar, nivells primaris o secundaris, 
batxillerat i universitari) que s’imparteixin en acadèmies i escoles públiques o 
privades en centres docents homologats. 

5.3 Esportiu (ep) 

Comprèn les activitats relacionades amb la pràctica i la formació de l'educació 
física i de l'esport en general; es a dir, aquells serveis destinats a la pràctica, 
l’aprenentatge i el desenvolupament d’activitats esportives en instal·lacions 
cobertes o no, com poden ésser: camps de futbol, poliesportius, gimnàs i 
escoles de dansa, squash, piscines i similars. 

5.4 Cultural (cu) 

Comprèn les activitats relacionades amb la cultura; es a dir, totes aquelles  
activitats al servei i/o relacionades amb activitats de tipus cultural 
desenvolupades en sales d’art, museus, biblioteques, sales de conferències, 
arxius, centres culturals, teatres, cinemes, auditoris, ludoteques i similars. 

5.5 Associatiu (aso) 

Comprèn aquelles activitats relacionades amb la política i aquelles relacionades 
amb activitats de tipus social i de promoció, que es desenvolupen en centres 
d’associacions cíviques, polítiques o similars i que no porten assignat cap ús 
complementari de tipus recreatiu, educatiu i esportiu. 
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5.6 Religiós (rl) 

Aquest ús comprèn les activitats dels diferents cultes religiosos en esglésies, 
temples, convents o similars. 

5.7 Administratiu i prevenció (ad) 

Amb caràcter general, comprèn els centres o edificis destinats a l'administració 
pública. Inclou les instal·lacions, les oficines i els serveis de qualsevol 
Administració Pública (administració local, autonòmica o estatal), així com les 
seves empreses, altres organismes relacionats i les empreses dels Serveis 
urbans, com poden ser: empreses de neteja, correus, les oficines de les 
companyies dels serveis públics,... . 

Comprèn els locals i instal·lacions destinades a la prestació de serveis públics 
de qualsevol tipus (bombers, policia, correus, protecció civil, neteja, funerària, 
etc.). 

5.8 Proveïment i abastament (pa) 

Inclou la instal·lació d’activitat comercial de proveïment i abastament de caràcter 
públic com és el mercat municipal.  

5.9 Seguretat i protecció civil (sp) 

Comprèn els locals i instal·lacions destinades a la prestació de serveis públics 
de qualsevol tipus pel que fa a la seguretat i la protecció dels ciutadans 
(bombers, policia, policia local, protecció civil, jutjats, etc.). 

5.10 Servei als espais lliures (se) 

Comprèn tots aquells serveis que estan o poden estar relacionats amb el 
manteniment, el bon ús, la gestió, la utilització, les necessitats, ..., de les zones 
verdes i els espais lliures, i a on poden haver una sèrie d'activitats compatibles i 
complementàries a aquests espais d'esbarjo i oci. Poden estar al serveis 
d'aquests espais les activitats següents: restaurant, bar, restaurant-bar, 
cafeteria, gelateria, granja, zona d'activitats a l'aire lliure, quiosc, lavabos, oficina 
d'informació, venda tiquets,..). 

5.11 Mediambientals (ma) 

Comprèn tots aquells serveis que fan referència o es troben relacionats amb la 
protecció i manteniment del medi ambient, espais relacionats amb la natura, 
zones de vivers municipals, ...  

5.12 Funeraris-cementiri (fc) 

Comprèn els espais relacionats amb els difunts i amb les cerimònies 
específiques a ells destinades, és a dir, els cementiris, els serveis funeraris, els 
tanatoris, els crematoris i les instal·lacions i edificis destinades a la inhumació de 
cadàvers. 
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5.13 Transport (tp) 

Serveis relacionats als vehicles de transport públic i privat, però d'interès de la 
comunitat, com poden ser: estacions, intercanviadors, estacions d’autobusos, 
aparcament de cotxes, aparcament de camions,..., amb totes aquelles activitats 
o usos complementaris necessaris pel seu bon funcionament.  

6. Serveis tècnics i ambientals (S) 

Comprenen les instal·lacions i els espais reservats per als serveis tècnics i 
ambientals per tal de reubicar les instal·lacions urbanes necessàries per donar 
servei a la comunitat. Podem classificar-los en: 

6.1 Aigua (depuració i abastament) (da) 

Comprenen les instal·lacions i els espais reservats per als serveis tècnics 
d’abastament d’aigua i sanejament al servei d’aquest ús. Formen part d’aquests 
serveis, a més dels serveis de les companyies, les estacions depuradores 
d’aigües residuals. 

6.2 Residus (re) 

Comprèn les activitats relacionades amb la normativa vigent en matèria de 
residus a Catalunya. 

Comprenen les instal·lacions i els espais reservats per als serveis tècnics i els 
espais vinculats a la reutilització i el reciclatge dels residus líquids i sòlids, com 
també d’investigació i divulgació d’aspectes relacionats amb la protecció del 
medi ambient. 

Formen part d’aquests serveis les instal·lacions de reutilització i reciclatge de 
residus sòlids urbans o dels adobs, les instal·lacions d’investigació de processos 
productius no contaminants i de descontaminació del medi ambient i tots aquells 
serveis i activitats destinades al foment de l’educació mediambiental. 

6.3. Energètic (electricitat, gas,...) (en) 

Comprèn les instal·lacions i els espais vinculats a l’estalvi energètic, i tots 
aquells espais reservats pels serveis tècnics, per tal de reubicar les 
instal·lacions urbanes necessàries per donar servei a la comunitat, pel que fa al 
subministrament energètic (energia elèctrica, gas,...). 

6.4. Telefonia i telecomunicacions (tt) 

Comprèn els espais vinculats per la ubicació de les instal·lacions i els serveis 
tècnics necessaris per la xarxa de telefonia i telecomunicacions, per tal de 
reubicar les instal·lacions urbanes necessàries per donar servei a la comunitat, 
pel que fa al subministrament de telefonia, televisió, internet,...  

6.5. Serveis tècnics de proveïment i abastament (st) 
Aquests serveis tècnics comprenen els espais detinats al proveïment i 
abastament de carburants i benzines, amb els usos complementaris relacionats 
amb aquest tipus d'instal·lació (estació de servei). 
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7. Mobilitat (comunicacions) (M) 

Comprenen les instal·lacions i els espais reservats per garantir la mobilitat del 
municipi. Es classifiquen en: 

7.1 Transport 

a) Viari (v) 

Comprèn aquelles instal·lacions pròpies de la xarxa viària, que han de 
permetre l’accessibilitat entre les diverses àrees i sectors del territori i 
assegurar un nivell de mobilitat adequat. 

b) Ferroviari (fv) 

Comprèn aquelles instal·lacions pròpies de la xarxa ferroviària, que han de 
permetre l’accessibilitat entre les diverses àrees i sectors del territori i 
assegurar un nivell de mobilitat adequat. 

7.2. Aparcaments (pk) 

S’anomenen garatge o garatge-aparcament als espais situats en l'interior dels 
edificis, en sòl o subsòl de terrenys edificables del mateix solar, i les 
instal·lacions mecàniques especials, destinats a la guarda de vehicles 
automòbils i bicicletes. 

Inclou les instal·lacions destinades totalment a edifici d’aparcament. 

Són terrenys edificables a aquests efectes i compresos en el percentatge de 
superfície de parcel·la ocupable en habitatges unifamiliars amb una capacitat 
màxima o igual a 4,00 vehicles 

7.3. Estacionaments (est) 

És un lloc obert fora de la calçada especialment destinat a la parada o terminal 
de vehicles automòbils, autobusos o bicicletes. 

7.4. Gasolineres i altres serveis (gs) 

Instal·lacions destinades a la venda al públic de benzines, gas-oil i lubricants. 

L’estació de serveis admet com a usos complementaris els d’oficines i serveis 
(relacionats amb la instal·lació), comerç, restauració i tallers de reparació 
d’automòbils (relacionats amb la pròpia instal·lació). 

8. Lleure i ambiental (espais lliures) (L) 

8.1 Lleure (le) 

Comprèn les activitats d’esbarjo, esplai o repòs que es donen en espais no 
edificats destinats específicament a aquests usos. 

8.2 Ambiental (ecològic, paisatgístic, fluvial,...) (ep) 

Comprèn les activitats orientades a la protecció d’espais no edificats que tenen 
determinades característiques mediambientals o paisatgístiques. 
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F) ZONES EN SÒL URBÀ I URBANITZABLE 

Es defineixen les zones en sòl urbà i urbanitzable en funció de la tipologia edificatòria, 
del teixit urbà, de les diferents intensitats d’edificació i dels diferents usos principals i 
compatibles. 

1. Classificació de les zones en Sòl Urbà i Urbanit zable 

Aquestes zones en sòl urbà, que s'utilitzaran també en sòl urbanitzable, es divideixen 
amb caràcter general en les següents:  

a) Àrees d’ús predominant residencial amb usos complementaris 

 Ordenació de l’edificació segons alineació a vial 

 1. Zona casc antic (Clau 1) 
 2. Zona de front ordenat segons alineació a vial (Clau 2) 
 3. Zona en illa tancada ordenada segons alineació a vial (Clau 3) 

 Ordenació de l’edificació en volumetria 

 4. Zona de blocs plurifamiliars aïllats amb volumetria específica (Clau 4)  

 Ordenació de l’edificació aïllada 

 5. Zona de cases agrupades (Clau 5)  
 6. Cases aïllades. Zona de cases aïllades (Clau 6) 

b) Àrees d’activitat econòmica i usos complementaris  

 7. Zona d’activitats econòmiques industrials (Clau 7) 
 8. Zona de serveis i activitats (Clau 8) 
   

2. Determinació dels diferents tipus de zones  

a. Zona casc antic (clau 1) 

Definició 

En aquesta zona de casc antic (clau 1) s’inclou els nuclis urbans tradicionals i més 
antics de Palau-solità i Plegamans, amb condicions diverses de parcel·lació i 
edificació, amb diferent grau d’integració amb als teixits posteriorment 
desenvolupats, caracteritzats per edificacions tradicionals, amb qualitats ambientals 
específiques. 

Les diferents subzones en que es divideix aquesta clau urbanística reconeixen els 
diferents nuclis històrics que han sorgit al llarg dels anys en el municipi, els quals 
tenen unes característiques pròpies i diferenciades, i provenen de planejaments 
diferents. 

Aquests barris antics es situen en el municipi absorbits i envoltats de la trama 
urbana que s’ha anat configurant al llarg dels anys. 
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Aquests petits casc urbans força diferenciats són el: Casc antic Barri de Dalt, La 
Sagrera, Casc antic Barri de Baix i el Centre històric de Palau-solità i Plegamans. 

Objectiu i finalitat 

L’objectiu d’aquesta clau és la preservació dels teixits de la trama urbana i de les 
formes i dimensions originals de les parcel·les. 

La regulació proposada té com a finalitat mantenir les característiques 
morfològiques dels teixits, les condicions ambientals i edificatòries específiques, 
mitjançant la definició d'un conjunt de criteris normatius basats en les 
característiques dimensionals de l'ordenació preexistent, tot facilitant si és possible 
el seu manteniment, i si s’escau, la substitució de les construccions amb uns criteris 
similars. 

Les diverses condicions de parcel·lació i edificació de les subzones de casc antic 
comporten una regulació específica per cadascun d’ells, amb l’objectiu comú del 
manteniment de les característiques parcel·laries, edificatòries i ambientals. 

Per altra banda, el POUM pretén en aquests conjunts històrics incrementar els 
nivells d'accessibilitat, fomentar i facilitar el desenvolupament de les funcions de 
centralitat i de serveis requerides a aquests cascs històrics. 

Tipus d'ordenació 

El sistema d'ordenació de l’edificació en aquestes subzones és preferentment el 
d’edificació entre mitgeres, fonamentalment d’habitatges unifamiliar i plurifamiliar, 
conservant les característiques de l’edificació actual, en particular les alineacions a 
vial existents, l'ordenació de l'edificació per illes o illots, les profunditats edificades i 
les alçades de les edificacions en l'entorn immediat.  

Classificació de les subzones 

Es distingeixen una sèrie de subzones en funció del nucli històric i de les seves 
característiques pròpies. Aquestes son les següents: 

1a. Casc antic Barri de Dalt 
1b. Casc antic La Sagrera 
1c. Casc antic Barri de Baix 
1d. Nucli antic centre urbà 

b.Zona front ordenat segons alineació a vial (clau 2) 

Definició 

En aquesta zona de front ordenat segons alineació a vial (clau 2) s’inclouen els 
sectors centrals de la vila, teixits en els que s’ha produït o es proposa un cert grau 
de densificació i diversificació d’usos, constituïts per diverses tipologies edificatòries 
i de condicions de parcel·lació, així com de diferents graus d’integració amb als 
teixits posteriorment desenvolupats. 
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En aquesta zona de front ordenat segons alineació a vial (clau 2) s’inclouen els 
sectors centrals de la vila, teixits en els que s’ha produït o es proposa un cert grau 
de densificació; corresponents en alguns casos a zones situades a l’avinguda de 
Catalunya, en el centre, en el carrer Monòlit, i en determinats fronts del carrer de 
Sant Oleguer i Sant Gàldric a La Sagrera. 

Les diferents illes on es disposen aquest tipus d’ordenació, provinent en general de 
planejaments diferents, de realitats i orígens ben diversos, que s’han anat 
configurant al llarg dels anys, presentant en l'actualitat una diversitat de tipologies, 
característiques i alçades que cal unificar. 

La regulació proposada té com a finalitat mantenir les característiques 
morfològiques del teixit viari, de la trama urbana, les condicions ambientals i 
edificatòries específiques i les formes i dimensions originals de les parcel·les, 
mitjançant la definició d'un conjunt de criteris normatius basats en algunes de les 
característiques dimensionals de l'ordenació preexistent, tot facilitant si és possible 
el seu manteniment i la substitució de les construccions amb uns criteris 
d’uniformitat. 

El POUM pretén, en les àrees del centre urbà on es disposen aquestes zones, 
incrementar els nivells d'accessibilitat, fomentar i facilitar el desenvolupament de les 
funcions de centralitat i de serveis requerides, densificar el centre i dotar segons els 
casos, de diferents usos alternatius que ens ajudin a reactivar la zona (serveis, 
oficines, comercial,...). 

Tipus d'ordenació 

El sistema d’ordenació és d’edificació ordenada en un front segons alineació a vial. 

La tipologia de l’edificació és entre mitgeres, d’habitatges plurifamiliars i unifamiliars, 
conservant algunes de les característiques de l’edificació actual, en particular les 
alineacions a vial existents, l'ordenació de l'edificació per fronts a vial, les 
profunditats edificades i les alçades de les edificacions en l'entorn immediat. 

Classificació de les subzones 

Es distingeixen dues subzones en funció dels usos que es volen establir: 

2a. Front ordenat segons alineació a vial 

2b. Front ordenat segons alineació a vial amb ús mixt 

La diferència entre les dues claus urbanístiques és estrictament la obligatorietat en 
el cas de la clau 2b de disposar en planta baixa d’usos no residencials (serveis, 
oficines, comerç,...), per tal de potenciar i reactivar el centre urbà. 

 

c.Zona d'illa tancada ordenada segons alineació a vial (clau 3) 

Definició 

En aquesta zona d'illa tancada ordenada segons alineació a vial (clau 3) s’inclouen 
alguns sectors centrals de la vila, teixits en els que s’ha produït o es proposa un cert 
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grau de densificació i diversificació d’usos, constituïts per diverses tipologies 
edificatòries i de condicions de parcel·lació, així com de diferents graus d’integració 
amb als teixits posteriorment desenvolupats, que conformen illes amb formes més o 
menys regulars. 

La condició especial d’aquesta zona és la presència del pati d’illa, determinada en 
els plànols d’ordenació urbanística, i que en general, es mantindrà lliure d’edificació.  

Les diferents illes on es disposen aquest tipus d’ordenació, provinent en molts casos 
de planejaments diferents, i de realitats i orígens ben diversos, que s’han anat 
configurant al llarg dels anys, presentant una diversitat de tipologies, 
característiques i alçades que cal unificar. 

Aquesta zona d'illa tancada ordenada segons alineació a vial es localitza 
principalment en el nucli o centre urbà, lligada a la Carrerada i en el Barri de la 
Pedra LLarga.  

La regulació proposada té com a finalitat mantenir les característiques 
morfològiques del teixit viari, de la trama urbana, les condicions ambientals i 
edificatòries específiques i les formes i dimensions originals de les parcel·les, 
mitjançant la definició d'un conjunt de criteris normatius basats en algunes de les 
característiques dimensionals de l'ordenació preexistent, tot facilitant si és possible 
el seu manteniment i la substitució de les construccions amb uns criteris 
d’uniformitat. 

El POUM pretén, en les àrees urbanes on es disposen aquestes zones, incrementar 
els nivells d'accessibilitat, fomentar i facilitar el desenvolupament de les funcions de 
centralitat i de serveis requerides, densificar el centre i dotar segons els casos, de 
diferents usos alternatius que ens ajudin a reactivar la zona (serveis, oficines, 
comercial,...). 

Tipus d'ordenació 

El sistema d’ordenació és d’edificació ordenada en illa tancada i alineada en un 
front a vial. 

La tipologia de l’edificació és entre mitgeres, d’habitatges plurifamiliars i unifamiliars, 
conservant algunes de les característiques de l’edificació actual, en particular les 
alineacions a vial existents, l'ordenació de l'edificació per fronts a vial, les 
profunditats edificades i les alçades de les edificacions en l'entorn immediat, 
quedant les illes definides en tot el seu perímetre per una façana alineada al carrer. 

Classificació de les subzones 

Es distingeixen dos subzones en funció dels usos que es volen establir: 

3a. Illes tancades ordenades segons alineació a vial 

3b. Illes tancades ordenades segons alineació a vial amb ús mixt 

La diferència entre les dues claus urbanístiques és estrictament la obligatorietat en 
el cas de la clau 3b de disposar en planta baixa d’usos no residencials (serveis, 
oficines, comerç,...), per tal de potenciar i reactivar el centre urbà. 
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d.Zona de blocs aïllats en volumetria específica (clau 4) 

Definició 

Compren les àrees desenvolupades o amb previsió de desenvolupament urbanístic 
ocupades amb edificacions volumètriques residencials i en alguns casos amb usos 
mixts de mitja i baixa densitat, amb jardí posterior o en front a vial, i en molts casos 
rodejant el conjunt. 

Aquesta zona inclou les operacions residencials de caràcter plurifamiliar 
caracteritzades per la disposició aïllada de l’edificació dins de la parcel·la, guardant 
determinades distàncies respecte als seus límits i amb un determinat percentatge 
d’espais lliures d’ús privat. Les normes regulen les condicions ambientals resultants, 
així com les relacions de veïnatge i ús de les zones  comuns. 

Les tipologies de cases es situen repartides i disperses en les zones més urbanes, 
concentrant-se fonamentalment en el centre urbà, i no tant en la perifèria, i 
principalment en els nous sectors de planejament que el POUM proposa: SUD.01. 
Sector Forn del Vidre, SUD.02. Sector Pla del Molí, SUD.04. Sector Can Cladelles, 
SUD.05. Sector Can Maiol Nord, SUD.06. Sector Avda. Camí Real, SUD.08. Sector 
Bosc de Can Padró i SUD.10. Sector Can Boter. 

S'identifiquen les diferents zones de cases agrupades en filera o aparellades en els 
plànols d'ordenació corresponents: el P2.02. Qualificacions urbanístiques en SU i 
SUD a E:1/5.000, la sèrie de plànols P2.02.1/8 Qualificacions urbanístiques en SU i 
SUD a E:1/2.000 i la sèrie de plànols P2.03.1/8 Normativa urbanística en SU i SUD 
a E:1/2.000. 

Tipus d'ordenació 

El sistema d’ordenació de l’edificació és el d’edificació aïllada en blocs plurifamiliars 
i d’ús mixt, roldejada d’espais públics o de jardins de caràcter privat, que en les 
noves ordenacions que es proposen podrien ser zones comunitàries ajardinades. 

Classificació de les subzones 

Es distingeixen una sèrie de subzones: 

4a. Blocs existents amb la volumetria establerta 

4b1. Blocs definits en ordenació volumètrica  

4b2. Blocs definits en ordenació volumètrica precisa (P.P. Can Maiol Nord) 

4b3. Blocs definits en ordenació volumètrica precisa (P.P. Illa del Pla) 

4b4. Blocs definits en ordenació volumètrica precisa (P.P. Can Llonch) 

 4c1. Blocs plurifamiliars definits en ordenació volumètrica precisa 
  (sòl urbà i nous polígons - PAU) 

 4c2. Blocs plurifamiliars d’ús mixt definits en ordenació volumètrica precisa 
  (nous  polígons - PAU) 

 4s. Blocs plurifamiliars d’ús mixt en ordenació volumètrica flexible 
  (nous sectors en sòl urbà - PMU- i en sòl urbanitzable - SUD) 
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e.Zona de cases agrupades (clau 5) 

Definició 

S’estableixen, degut a les diverses implantacions amb característiques diferents,  
condicions especials per aquells conjunts procedents del diferents Plans parcials, 
Projectes de Reparcel·lació o de Projectes d’ordenació de l’edificació, que 
conservaran les condicions derivades dels respectius projectes. 

És objectiu del POUM el manteniment de les característiques de la parcel.lació i de 
l'edificació actualment existent, així com dels diferents tipus de teixit d'aquestes 
característiques, amb la disposició de les cases agrupades en filera o aparellades. 

Aquestes normes regulen les condicions ambientals resultants, així com les 
relacions de veïnatge i ús de les zones comuns. Per tant, la regulació proposada té 
com a finalitat mantenir les característiques ambientals del teixit (proporció d'espais 
ocupats qualitat dels espais lliures,...) i garantir les condicions de veïnatge.  

S'identifiquen les diferents zones de cases agrupades en filera o aparellades en els 
plànols d'ordenació corresponents: el P2.02. Qualificacions urbanístiques en SU i 
SUD a E:1/5.000, la sèrie de plànols P2.02.1/8 Qualificacions urbanístiques en SU i 
SUD a E:1/2.000 i la sèrie de plànols P2.03.1/8 Normativa urbanística en SU i SUD 
a E:1/2.000. 

Tipus d'ordenació 

Els sistema d'ordenació correspon al de cases unifamiliars de baixa densitat, 
alineades normalment a vial, agrupades entre mitgeres en filera o aparellades, amb 
jardí posterior i en alguns casos en el front al vial. 
 
Aquests tipus d'ordenació es regeix bàsicament per les alineacions anteriors i 
posteriors, i per l'alçada reguladora de l'edificació. 

Classificació de les subzones 

  5a1. Cases existents en filera amb volumetria establerta  
  5a2. Cases en filera (P.P. Pedra Llarga Est) 
  5a3. Cases en filera (P.P. Can Llonch) 
  5a4. Cases en filera (P.P. Barri de Baix) 
  5a5. Cases en filera (P.P. Riera de Caldes) 
  5a6. Cases en filera (P.P. Riera de Caldes) 
  5a7. Cases en filera (P.P. Can Cortés Nord) 
  5a8. Cases en filera (P.P. Can Cortés Sud) 
  5a9. Cases en filera (P.P. Pla de l’Alzina) 
  5a10.Cases en filera (Mod. Puntual Pla General) 
  5a11.Cases en filera (Can Riera) 
  5a12.Cases en filera (P.P. Can Puigoriol. Subsector A) 
  5a13.Cases en filera (P.P. Pla Illa del Pla) 
  5a14.Cases en filera (P.P. La Sagrera) 
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  5a15.Cases en filera (P.P. La Sagrera) 
  5a16.Cases en filera (SUD-05. Can Maiol Nord)  
  5a17. Cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa 
  (nous polígons en sòl urbà - PAU) 

  5b1.Cases existents aparellades amb volumetria establerta  
  5b2.Cases aparellades en ordenació volumètrica precisa 
   (nous polígons en sòl urbà - PAU) 

  5c1. Cases existents en conjunts amb volumetria establerta 

5s. Cases agrupades en conjunts en filera o aparellades en ordenació 
volumètrica flexible (nous sectors en sòl urbà - PMU- i en sòl urbanitzable - 
SUD) 

f.Zona de cases aïllades (clau 6) 

Definició 

Compren les zones ocupades del territori amb edificacions unifamiliars aïllades de 
baixa densitat, on l'element configurador és l'espai enjardinat entre les edificacions, 
amb la característica comuna que no existeix continuïtat entre les edificacions de 
parcel·les veïnes, perquè resten espais intermedis ocupats majoritàriament per la 
vegetació dels jardins privats.  

Les zones de cases aïllades es situen preferentment a la perifèria del municipi,  i la 
major part d'aquestes provenen d'antics Plans parcials. 

Els àmbits o barris del municipi on es situen aquestes zones són fonamentalment: 
Sant Roc, La Pineda, Can Falguera, Els Turons, Can Clapés, Can Duran, Montjuïc, 
Sentmenat- La Sagrera, Can Riera, Serra de Can Riera, Els Pins, El Castell, Turó-
Castell, Tenda Nova, Can Parera i Can Maiol. 

És objectiu del POUM el manteniment de les característiques de la parcel·lació i de 
l'edificació actualment existent, així com dels diferents tipus de teixit de ciutat jardí 
consolidats (proporció d'espais ocupats qualitat dels espais lliures,...). 

Tipus d'ordenació 

Els sistema d'ordenació correspon al d'edificació aïllada, envoltada d'espai lliure 
destinat a jardí. 

 

Classificació de les subzones 

Es distingeixen una sèrie de subzones en funció de la dimensió de les parcel·les i 
de la intensitat d'edificació: 

  6a. Cases aïllades en parcel·la mínima de 200 m2 
  6a*.Cases aïllades en parcel·la mínima de 200 m2 (usos diferents a 6a) 

  6b. Cases aïllades en parcel·la mínima de 300 m2  

  6c1. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2  
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  6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2  
6c2*.Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 (usos i alçades diferents a 
6c2) 
6c2**.Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 (índex edificabilitat dif. a 
6c2) 

  6 c3. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2  

  6d1. Cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2  
  6d2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2  
  6d3. Cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2 

  6e1. Cases aïllades en parcel·la superior a 800 m2 

  6e2. Cases aïllades en parcel·la superior a 800 m2 

   

Per altra banda, el document distingeix un seguit de subzones, en reconeixement 
de les cases aïllades protegides incloses en el Catàleg de patrimoni, donant una 
sèrie de paràmetres diferents a les zones adjacents, per millorar la seva protecció i 
evitar la generació de vinculacions singulars. Aquestes claus urbanístiques són les 
següents: 

Zona de cases aïllades protegides (Clau 6 hc) 

6hc. Habitatge protegit en casa aïllada 

6hc1. Can Carreter / Ca l'Abundàncies 

6hc2. Can Cladelles 

6hc3. Cal Esteva Falguera 

6hc4. Can Puig Oriol Nou 

6hc5. Ca l'Esquilet/ Can Agell Nou 

6hc6. Casa Lujan 

6hc7. Casa Folch 

6hc8. Casa Navarro 

6hc9. Casa Roig 

Aquesta clau o aquestes subclaus respon a les cases aïllades amb parcel·les de 
tamanys diversos, on l'habitatge es troba protegit i inclòs en el Catàleg de Protecció 
del Patrimoni Arquitectònic. 

Per tant, en aquesta zona es prima la protecció de l’element, evitant de desvirtuar-
ne les seves característiques i valors, seguint amb els criteris de protecció que 
determina el Catàleg. 
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g.Zona d’activitat econòmica industrial (clau 7) 

Definició 

Comprèn els sòls ocupats preferentment per a usos industrials i 
d’emmagatzematge, que provenen en la seva major part d’antics Plans parcials 
industrials.  

Els àmbits industrials són els següents: Polígon industrial “Riera de Caldes” (1ª 
fase, 2ª fase i 3ª fase), Polígon “Palau industrial”, Polígon industrial “Can Cortés 
Sud”, el Polígon industrial “Can Burguès” (PAU-23), el Polígon d’actuació 
urbanística industrial Can Parera (PAU-41), el Sector industrial Can Valls (SUD-09) i 
el Sector industrial Llevant (SUD-10). 

La regulació que es proposa del sòl industrial té com a finalitat garantir un ajust 
adequat entre els espais construïts i lliures (urbanitzats, destinats a aparcament...), 
vetllar per la bona imatge d’aquestes àrees industrials, facilitar el manteniment i 
millora de les seves condicions, així com determinar en alguns casos les condicions 
dels recents processos de transformació cap a activitats terciàries. 

Tipus d'ordenació 

Els sistema d'ordenació en aquestes zones són dos: 

- Les edificacions industrials aïllades de parcel·la gran, mitjana i petita, 
envoltada d’espai lliure destinat a jardí, a aparcament i espais d’accés a les 
naus industrials. 

- Edificacions industrials en filera entre mitgeres alineades a vial. 

Classificació de les subzones 

En funció de les condicions de la parcel·la, del planejament derivat del que 
provenen, les seves dimensions, la intensitat d’edificació i del tipus d’edificació es 
distingeixen les següents subzones: 

Zona d’activitats econòmiques industrials (Clau 7) 

7a. Industrial d’edificació aïllada en parcel·la gran “Riera de Caldes” 
7b. Industrial d’edificació aïllada en parcel·la gran “Can Valls” 
7c. Industrial d’edificació aïllada en parcel·la gran “Can Valls” 
7d. Industrial d’edificació aïllada en parcel·la gran “Palau industrial” 
7e. Industrial d’edificació aïllada en parcel·la gran “Can Burguès” 
7f. Industrial d’edificació aïllada en parcel·la mitjana “Riera de Caldes” 
7g. Industrial d’edificació aïllada en parcel·la mitjana “Can Parera” 
7h. Industrial d’edificació aïllada en parcel·la mitjana “Can Cortès Sud” 
7i. Industrial- comercial d’edificació aïllada en parcel·la mitjana-gran “Can 
Valls” 
7j. Industrial d’edificació aïllada en parcel·la petita “Riera de Caldes” 
7k. Industrial d’edificació entre mitgeres “Riera de Caldes” 
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7l. Industrial d’edificació entre mitgeres “Can Valls” 

Zona d’activitats econòmiques industrials en SUD (Clau 7) 

7s. Industrial d'edificació aïllada en parcel·la gran amb volumetria flexible 
 (SUD-10. Industrial-Llevant) 

h.Zona de serveis i activitats (clau 8) 

Definició 

Comprèn els sòls ocupats en l’actualitat per a usos no residencials que, per la seva 
posició i condicions urbanístiques, han de respondre a objectius concrets 
d’ordenació, ús o transformació d’ús. 

Aquestes zones comprenen sòls de serveis singulars amb usos molt diversos, 
destinats principalment a usos col.lectius. 

Una part d’aquestes zones són actualment equipaments, però que per raó d’ésser 
de domini i titularitat privada, no poden ésser incloses en la categoria de sistemes, i 
per tant, han d’estar incloses en la categoria de zones de serveis privats; una altra 
part d’aquestes àrees estan destinades a usos comercials, terciaris i hotelers, en 
alguns casos de transformació d’anteriors usos industrials. 

Els àmbits de serveis es disposen de manera estratègica, localitzant-se de manera 
dispersa en la totalitat del sòl urbà. 

La regulació que es proposa del sòl de serveis té com a finalitat garantir un ajust 
adequat entre els espais construïts i lliures, vetllar per la bona imatge d’aquestes 
àrees, facilitar el manteniment i millora de les seves condicions, així com pautar les 
condicions dels recents processos de transformació cap a activitats terciàries de les 
àrees a transformar. 

Classificació de les subzones 

En funció de les condicions de la parcel·la, del planejament derivat del que 
provenen, les seves dimensions, la intensitat d’edificació, el tipus d’edificació i dels 
usos que s’estableixen, es distingeixen les següents zones o subzones: 

Zona de serveis i activitats (Clau 8) 

  8a1. Residencial-hoteler / Hoteler / Restauració 

  8b1. Oficines / Tecnològic (centres productius d'investigació) 
  8b2. Oficines / Tecnològic / Hoteler / Restauració / Dotacions comunitàries 
  8b3.Oficines / Tecnològic (centres productius d'investigació) 

  8c1. Comercial / Restauració / Recreatiu musical / Lleure / Oficines 
  8c2. Comercial  
  8c3. Comercial  
  8c4. Comercial 
  8c5. Comercial  
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  8c6. Comercial 

  8d. Educatiu - docent privat 

  8e1.Sanitari - assistencial privat 

  8f1. Esportiu 
  8f2. Esportiu 

  8s. Serveis i activitats en ordenació volumètrica flexible  
   (nous sectors de sòl urbanitzable - SUD) 

Zona de serveis i activitats en SUD (Clau 8) 

8s. Serveis i activitats, en edificació aïllada i parcel.la gran, amb volumetria 
 flexible (SUD-10. Industrial-Llevant) 
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G) ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE (SNU) 

1. L’entorn territorial i natural de Palau-solità i  Plegamans  

Palau-solità i Plegamans s’integra territorialment en les característiques agrícoles i 
naturals del Vallès, tant a nivell funcional com formal i paisatgístic. 

El Pla es planteja reforçar aquesta integració amb el tractament del sòl no urbanitzable 
de forma coherent amb els municipis veïns i amb les propostes d’integració dels 
municipis en entitats supramunicipals que, pel que fa al tractament del sòl no 
urbanitzable, comparteixin espais, paisatges i objectius comuns.  

En el cas de Palau-solità i Plegamans trobem dues referències clares: a ponent, el parc 
agrícola del Vallès, i l’espai agroforestal de Llevant (entre el riu Ripoll i la riera de 
Caldes); i a llevant l’àmbit de Gallecs.  

Les categories de sòl i els objectius de conservació dels espais agrícoles, agroforestals 
i forestals responen als objectius definits en la proposta del parc agrícola del Vallès i 
l’espai agroforestal de Llevant, així com el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, 
condició que farà que el tractament dels espais estiguin en coherència amb tot l’entorn, 
facilitant també la integració del territori de Palau-solità i Plegamans en cas que es 
materialitzi l’objectiu de redacció d’un pla especial intermunicipal, o altres instruments 
d’ordenació territorial que superin l’àmbit municipal.  

2. Definició i tipus de sòl no urbanitzable   

Tenen la condició de sòl no urbanitzable:  

• Aquells terrenys incompatibles amb la seva transformació per concórrer alguna de 
les situacions següents:  

- Que estiguin sotmesos a un règim especial de protecció aplicat per la 
legislació sectorial i pel planejament territorial que exigeixi aquesta 
classificació com a conseqüència de la necessitat o de la conveniència d’evitar 
la transformació dels terreknys per protegir-ne l’interès connector, natural, 
agrari, paisatgístic, forestal o d’un altre tipus.  

- Que estiguin contemplats com a tals per un Pla director, d’acord amb allò 
establert per l’article 56 TRLU.  

- Que estiguin subjectes a limitacions o servituds per a la protecció del domini 
públic.  

• Aquells terrenys que el POUM considera necessari classificar com a tals per 
garantir la utilització racional del territori i la qualitat de vida, d’acord amb el model 
de desenvolupament urbanístic sostenible definit en l’article 3 TRLU. 

• Aquells terrenys reservats per a sistemes generals no inclosos al sòl urbà ni al sòl 
urbanitzable. 
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• Aquells terrenys qualificats de sistemes d’espais oberts de protecció preventiva o 
d’especial protecció pel seu interès natural i agrari pel Pla Territorial Metropolità 
de Barcelona (en endavant PTMB), aprovat definitivament el 20 d’abril de 2010. 

3. Característiques del sòl no urbanitzable  

La forma de l’estructura de rieres i la disposició dels assentaments a Palau-solità i 
Plegamans determinen un seguit d’espais que alternen àrees agrícoles i forestals, amb 
conques fluvials i àrees urbanes. 

Aquesta alternança es valorada positivament pels habitants del poble ja que suposa 
una relació molt directe entre les àrees urbanes i les àrees agrícoles i forestals, 
incrementat la sensació de viure molt a prop de la natura i dels espais agrícoles.  

El predomini d’espais agrícoles productius, en una orografia suaument ondulada i amb 
alternança amb petits boscos i altres àrees forestals de major importància configura 
aquest paisatge típic de l’entorn de Palau-solità i Plegamans, compartit amb els 
municipis propers. També hem de considerar que l’elevat grau d’urbanització d’aquest 
entorn, i l’alternança entre àrees urbanes i rurals, incrementa el valor dels espais que es 
mantenen lliures.  

Els propis objectius definits pel possible creixement del poble, amb incorporació de 
noves àrees urbanitzables, només en els casos que compleixin una funció necessària 
en el conjunt del poble, posa en evidència el manteniment del sòl agrícola i forestal en 
la major mesura possible, mantenint la relació directa entre àrees urbanes i rurals, a fi 
de garantir aquesta alternança, però de manera ordenada a diferència de l’actualitat. 

4. Estructura i elements singulars a l’entorn de Pa lau-solità i Plegamans   

A més de la importància estructural de la forma física i els cursos de les rieres, l’entorn 
del poble de Palau-solità i Plegamans s’estructura a través de camins que relacionen el 
poble amb altres pobles, i que donen accés a les diverses masies que ocupen el 
territori. 

Els propis noms dels camins; camí de Sentmenat, camí de Can Clapés... descriuen la 
funcionalitat de cadascun. En aquest moments, els camins rurals es consideren un 
valor, tant des del punt de vista d’ordenació del territori, com del punt de vista funcional 
dels propis veïns, que tenen en aquests camins la garantia d’accés al sòl rural des del 
poble. 

La continuïtat entre l’estructura de carrers urbans i els eixos cívics amb aquests camins 
rurals, són hi encara han de ser molt més una garantia de continuïtat i d’accés al camp 
des del poble.  

Les edificacions constitueixen un altre element singular del paisatge de l’entorn de 
Palau-solità i Plegamans, i per això, una bona part de les masies rurals s’han considerat 
com a elements d’interès patrimonial, amb l’adequada protecció a través del catàleg. 

El manteniment al llarg dels anys d’aquestes masies i cases en sòl no urbanitzable, 
amb independència del seu valor històric o arquitectònic, ens ha facilitat el manteniment 
dels valors tradicionals que donen aquestes característiques singulars al territori i el 
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manteniment de les explotacions agropecuàries i forestals. 

Per desgràcia, en els últims anys s’han anat abandonant diverses activitats agrícoles.  
Això va en detriment del manteniment del sòl rural i forestal; no obstant, com el 
document del POUM planteja, aquest tipus d’activitats tradicionals no han de ser 
necessàriament les úniques. La pròpia legislació vigent proposa mecanismes que 
permeten complementar l’ús agropecuari amb altres activitats; residencials, turístiques, 
culturals... que tendeixin a garantir la preservació del patrimoni i les cases rurals, de 
forma alternativa o compatible amb els seu paper de centre de producció agropecuària, 
sempre i quan mantinguin el caràcter del territori. 

En l’actualitat no totes les edificacions responen, com seria de desitjar, a activitats 
relacionades directament amb la tradicional explotació del territori, o aquelles que siguin 
compatibles en el medi i facin possible el seu manteniment, sense deteriorar-lo.  

També tenim altres edificacions, residencials o industrials, que s’han situat en sòl no 
urbanitzable, sovint de manera il·legal. 

El Pla prohibeix usos residencials o industrials en sòl no urbanitzable, fora dels entorns 
de les masies i cases rurals. Les edificacions existents es reconeixen exclusivament en 
els casos en que comptin amb les tramitacions i llicències adequades o estiguin 
vinculades a usos propis del sòl no urbanitzable. Les edificacions que no responen a 
aquestes condicions, situades en parcel·lacions irregulars o il·legalment reconvertides 
d’usos agrícoles o ramaders, es consideren fora d’ordenació.  

També comptem amb algunes instal·lacions d’equipaments i serveis que, per la seva 
funció, té sentit emplaçar-los en sòl no urbanitzable. Es reconeixen aquests 
equipaments exclusivament vinculats a la seva funció actual. 

5. Documents que condicionen el nou POUM en sòl no urbanitzable  

La proposta concreta del nou POUM ve marcada i condicionada pel planejament vigent 
actual de Palau, i evidentment pel PTMB.  

Les determinacions del planejament vigent és evident que les podem modificar amb un 
nou POUM, a diferència de les determinacions i concrecions del PTMB, que és una 
figura de rang superior al POUM de caràcter territorial, i per tant, el POUM ha de seguir 
les seves directrius generals. 

El pla general vigent qualifica el Sòl No Urbanitzable fonamentalment en: 

• Protegit d’interès agrícola 

• Protegit d’interès ecològic i paisatgístic 

• Lliure permanent 

• Àmbit de ribera  

• Espais de servitud i protecció 

Per altra banda, el PTMB no recull ni té en compte les qualificacions urbanístiques que 
determina el pla general vigent, ni tampoc la delimitació dels espais protegits fixats pel 
propi planejament; no obstant, sí que recull estrictament els límits del sòl no 
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urbanitzable amb el sòl urbà i urbanitzable. Segons les característiques del terreny 
(encara que sense cap tipus de justificació), distingeix en el terme municipal de Palau 
dos tipus bàsics de sòl: 

• Espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari 

• Espais de protecció preventiva 

Els espais de protecció especial són aquells que el PTMB considera susceptibles de ser 
protegits per tenir un interès agroforestal i  mediambiental. 

Els espais de protecció preventiva són aquells que no han estat considerats de 
protecció especial, reconeixent-se uns valors ambientals i paisatgístics, però que poden 
ser objecte de ser transformats en urbans o urbanitzables en qualsevol moment. 

La superfície total aproximada de sòl no urbanitzable segons el PTMB és 
d’aproximadament 818,47 Ha.; de les quals, 478,26 Ha son espais de protecció 
especial, pel seu interès natural i agrari; 36,51 Ha és la superfície de la riera que també 
es considera un espai de protecció especial; i finalment, 303,70 Ha son d’espais de 
protecció preventiva, susceptibles de ser transformats. 

No obstant, el document del PTMB aprovat definitivament, possibilita en la seva 
normativa: 

• Que els documents de planejament general municipals (POUM) puguin protegir 
tots aquells espais que creguin oportú, independentment que, el PTMB determini 
que són espais de protecció preventiva. Es a dir que, el planejament municipal 
podrà determinar qualificacions superiors al PTMB dels diferents espais del sòl no 
urbanitzable. 

• Per altra banda, el PTMB permet que els sols d’especial protecció puguin ajustar 
els seus límits, per raons de coherència geogràfica i urbana. Per tant, els 
documents de planificació general municipals (POUM) podran ajustar la 
delimitació d’aquests espais en funció d’un reconeixement del territori amb més 
detall i per raons de coherència amb l’ordenació del sòl urbà i urbanitzable. Es a 
dir, els sols d’especial protecció podran modificar els seus límits justificadament 
per passar a sòl urbà o urbanitzable per una major precisió en la base topogràfica 
i per una millora en la consolidació de la trama urbana.  

 Amb aquest escenari, la proposta del nou POUM incorpora com a sòls 
urbanitzables o urbans uns espais, d’escassa superfície proporcionalment amb el 
conjunt, que el PTMB determina com a espais preventius, per tal de consolidar el 
nucli urbà i l’estructura viària (relligar la trama urbana). Aquests espais són 
fonamentalment els següents: 

• Aquells que formarien el nou Sector del Camí del Molí i que donarien continuïtat a 
l’Av. Camí Reial, c. Dr, Fleming i el c. Arquitecte Falguera. 

• Aquells espais que formarien el nou Sector de Can Cladelles i que donarien 
continuïtat a la nova via urbana que ajudaria a relligar totes les urbanitzacions de 
la zona de ponent del municipi. 
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• Uns espais que quedarien incorporats en el sector Camí de Sentmenat. Aquests 
reduïts espais quedarien qualificats de sistema de vialitat, zones verdes i 
equipaments i acabarien de consolidar i delimitar la trama urbana. 

• Una franja de sòl no urbanitzable que formaria part del PAU Els Pins, per tal de 
donar continuïtat a aquesta urbanització que actualment es troba tant despenjada 
amb el sòl urbà contigu de la urbanització de Serra de Can Riera, i que formaria 
part de les cessions de zones verdes del polígon d’actuació. 

Per altra banda, el POUM determina una ínfima superfície que ha de passar de ser 
espais d’especial protecció segons el PTMB, a espais que s’incorporen al sòl urbà i 
urbanitzable. Aquest canvi es justifica sobradament per raons de coherència estructural 
i de relligam de la trama urbana, així com per la gran superfície de sòls que 
s’incorporen en el POUM com espais d’especial protecció amb molta més justificació 
per les seves característiques. 

Tots aquests espais estan explicats en un anterior apartat, però fonamentalment son els 
següents: 

• Un petita superfície que quedaria inclosa en el sector del Camí del Molí com a 
sistema viari i fonamentalment com a espai verd lligat al gran parc de la riera de 
Caldes.  

• Un espai que quedaria inclòs en el sector de Can Puigoriol, configurant la trama 
urbana, tot donant continuïtat als vials. Una bona part d’aquests espais quedarien 
qualificats de sistemes (viari, equipament i principalment zona verda). 

• Un espai que quedaria inclòs en el sector de El Pedró. Gran part d’aquest àmbit 
quedaria com a finca de Can Padró, tal com està en l’actualitat, però com a sòl 
urbanitzable, una altra part quedaria qualificada de sistema d’espai lliure o zona 
verda i una tercera part qualificada de sistema viari, donant continuïtat  al Camí de 
la Serra. 

• Una franja de sòl urbà no consolidat que formaria part del PAU Els Pins, per tal de 
donar continuïtat aquesta urbanització que actualment es troba tant despenjada 
amb el sòl urbà contigu de la urbanització de Serra de Can Riera. 

• Una franja de sòl no urbanitzable que formaria part del PAU Els Pins, per tal de 
donar continuïtat a aquesta urbanització que actualment es troba tant despenjada 
amb el sòl urbà contigu de la urbanització de Serra de Can Riera, i que una bona 
part de la seva superfície serien cessions d’espais lliures i equipaments, i l’altra 
part estaria formada per parcel·les integrades al polígon i que possibilitarien la 
cessió del 10% d’aprofitament mig. 

• Una petita franja al polígon de Can Parera per tal de poder consolidar la 
urbanització, facilitar la seva viabilitat i la cessió del 10% d’aprofitament mig. 

• Un sòl que s’incorpora al PMU-11. Barri de Can Parera, per tal de possibilitar 
l’espai necessari per realitzar en el futur la transformació del barri. Una bona part    
d’aquest sòl quedarà com a sistemes de cessió, que possibilitaran la viabilitat del 
polígon i fonamentalment la realització del vial d’accés al barri de Can Parera a 
través de la rotonda de la nova interpolar. 
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Per tant, dels sols que en l’actualitat estan classificats com a no urbanitzables, tant pel 
planejament vigent com pel PTMB, només 32,91 Ha seran transformades en sòl urbà i 
urbanitzable. No obstant, d’aquestes 32,91 Ha aproximadament el 69,60% seran sols 
urbans qualificats de sistemes (viari, equipaments i zones verdes). 

El quadre indicatiu d’aquestes superfícies és el següent: 

 

Una bona part d’aquestes sistemes d’equipaments i espais lliures seran espai de 
transició entre el sol urbà i rural. 

El resta de superfície de sòl no urbanitzable que el PTMB ens determina com espais 
preventius quedarien com a espais protegits en el nou POUM. 

6. Objectius del POUM en la regulació del sòl no ur banitzable 

Els objectius del POUM en la regulació del sòl no urbanitzable són fonamentalment: 

• La preservació del medi natural de Palau-solità i Plegamans, amb la finalitat de 
garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

• La protecció de tots els sòls dels processos d'urbanització de caràcter urbà, tot 
garantint la protecció general del paisatge amb regulació de la legislació 
sectorial i específica del POUM. 

• La preservació i millora de les explotacions agrícoles, forestals i ramaderes. 

• La protecció dels espais i dels elements ambientals més singulars i més 
representatius, per tal de mantenir els processos ecològics, tot potenciant la 
biodiversitat, constituint reserves de sòl que configurin corredors ecològics 
territorials preservadors de la seva connectivitat.  

• La regulació de la implantació i el desenvolupament d'aquells usos i activitats 
que el Pla admet en cada zona del sòl no urbanitzable de forma que no 
malmetin els valors que es pretén protegir, i impedir la implantació d'aquells 
usos o activitats que siguin incompatibles amb la destinació definida per aquest 
Pla d’ordenació urbanística municipal jjen aquests sòls. 

• La promoció i regulació dels sistemes i elements generals relacionats amb 
l'explotació agrícola, forestal i ramadera. 

• La determinació d’uns criteris sobre les característiques i localitzacions més 
adients per a les edificacions destinades a habitatge rural, instal·lacions d'interès 
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públic i social, i sobre aquelles destinades a l'execució i el manteniment de les 
obres públiques, de manera que no trenquin l'equilibri ecològic de les diferents 
zones de sòl no urbanitzable. 

De forma més detallada podem concretar el següent: 

a) Preservació del territori rural 

El municipi de Palau-solità i Plegamans presenta unes característiques agrícola-
forestals i paisatgístiques susceptibles d’ésser protegides, i per tant, es vol amb el 
POUM protegir una gran part del territori de mosaic agroforestal. 

Un dels objectius principals en el sòl no urbanitzable és la preservació de l’entorn 
natural i agrícola, en les seves relacions com entorn del poble, però sobretot, com a 
part integrant del sistema vallesà.  

b) Protecció dels entorns d’interès ecològic i paisatgístic 

Les diferents rieres constitueixen uns habitats i ecosistemes que s’han de protegir, 
constituint també unes unitats paisatgístiques i corredors biològics que travessen 
moltes vegades el sòl urbà. 

El POUM pretén protegir totes les conques fluvials del municipi i tots aquells espais 
que tenen un interès ecològic i paisatgístic, i que proporcionen al municipi una certa 
imatge. 

c) Protagonisme del paisatge de l’entorn rural 

El document del POUM vol donar major protagonisme al medi rural, conservar i 
incrementar la participació dels diferents espais agroforestals i principalment els 
d’interès ecològic i paisatgístic en les àrees urbanes. 

La idea és que el sòl rural ajudi a configurar en certa manera els diferents espais 
urbans. El resultat de tot això, és la integració i la relació estreta entre el món rural i 
l’urbà, tot donant continuïtat als diferents espais no urbanitzables. 

L’alternança descrita anteriorment entre el món rural i el món urbà es valorada 
positivament pels habitants del poble, ja que suposa una relació molt directe entre 
les àrees urbanes i les àrees agrícoles i forestals, incrementat la sensació de viure 
molt a prop de la natura i dels espais agrícoles; per tant, el Pla conserva i potencia 
aquesta  alternança sense renunciar a dotar d’accessibilitat als barris i garantir la 
relació entre ells i amb el centre.  

d) Integració dels desenvolupaments urbanístics en el paisatge 

El POUM vol integrar els desenvolupaments urbanístics en el món rural, tot donant 
continuïtat als diferents espais no urbanitzables a través de les diferents 
urbanitzacions amb la disposició dels espais lliures i equipaments, i possibilitant 
amb els nous desenvolupaments la penetració dels espais lliures, tractant-los de 
manera respectuosa amb el medi, i fins i tot donant un tractament d’aquests espais 
similar al del seu entorn rural (tractament dels espais verds com boscs, boscs de 
ribera, camps de conreu,...). 

El POUM proposa disposar d’una sèrie de zones verdes o espai lliures en el sòl 
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urbà en la frontera amb el sòl no urbanitzable que es tractaran de manera similar 
amb el sòl contigu no urbanitzable.  

7. Desenvolupament del POUM en sòl no urbanitzable  

En aquest tipus de sòl, aquest Pla d’ordenació urbanística municipal, sense perjudici de 
la seva immediata aplicació mitjançant les determinacions urbanístiques de les diferents 
claus de zones i sistemes, es podrà desenvolupar mitjançant plans especials. 

Aquests plans especials, segons la seva finalitat, podran ajustar les condicions de 
l'edificació, restringir i augmentar els diferents usos permesos, i modificar la superfície 
mínima de les finques en la regulació de cada àrea de sòl. 

També es podran tramitar Plans especials, encara no delimitats, per al 
desenvolupament del sòl no urbanitzable, com poden ser entre d’altres els següents: 

• Pla especial de millora i desenvolupament de l’espai agrícola forestal. 

• Pla especial d'integració de volums disconformes i de protecció addicional del 
paisatge. 

• Plans especials de protecció paisatgística i de l’entorn natural. 

• Pla especial de la xarxa viària rural. 

• Pla especial d’integració parcel·laria i ambiental. 

• Pla especial i Catàleg de protecció dels elements vegetals singulars. 

• Pla especial de regulació de determinats conjunts històrics existents. 

• Pla especial i Catàleg dels elements vegetals singulars del municipi (que es pot 
fer extensible en el sòl urbanitzable i urbà) 

Els plans especials esmentats o d’altre tipus, no podran alterar les determinacions del 
POUM si no és per ordenar més restrictivament les condicions d'edificació i d'ús que 
impliquin transformació de sòl.  

Tot plegat, sens perjudici d’obtenir les autoritzacions preceptives per part de les altres 
administracions competents per raó de la matèria.  

8. Pla especial de Patrimoni del nucli històric de la Comanda Templera  

Independentment de la possibilitat de desenvolupar plans especials en sòl no 
urbanitzable pendents de delimitació precisa, d’acord amb les finalitats determinades en 
l’anterior apartat, aquest Pla preveu la posterior elaboració d’un Pla especial de 
Patrimoni PEP-02. Nucli Històric Comanda Templera, dins l’àmbit determinat en el 
plànol de règim de sòl i el de qualificació urbanística en sòl no urbanitzable. 

Aquesta Pla especial ha de ser un document de protecció i regulació de tot el conjunt 
d’edificacions que es troben en l’entorn de la Comanda Templera. 
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Aquest nucli o assentament ocupa un lloc privilegiat, pel que fa a la seva posició 
estratègica en el territori, com a punt elevat dominant la plana agrícola i la riera de 
Caldes. Actualment el nucli està format per un grups de cases, presidides per la 
Comanda Templera. 

Compositivament, el conjunt forma una unitat molt clara, mantenint una certa unitat 
constructiva. Encara que algunes cases son bastant noves i d’altres han sofert reformes 
o rehabilitacions molt poc encertades, aquest nucli encara avui manté bastantes de les 
seves característiques originàries, que es reflecteixen, tant en l’estructura de la 
propietat, com en la tipologia de les edificacions antigues que, encara queden en peu. 

Per tant, aquest document que es proposa ha de ser capaç de mantenir aquesta unitat 
constructiva i potenciar-la, tenint com a objectius principals la recuperació i protecció 
dels valors històrics i mediambientals del nucli, i per això s’ha de primar la conservació 
de les construccions tradicionals en front a la seva substitució. 

Aquest document ha de regular formalment el Projecte d’obra nova (ampliació) i de 
rehabilitació, ajustant-se a unes regles de composició i construcció assenyalades, i 
seguint les directrius del Catàleg de patrimoni arquitectònic i del Catàleg de masies i 
cases rurals en sòl no urbanitzable. 

Es concedirà qualsevol permís d’obra sempre que s’acompleixin les regles establertes 
de composició i construcció assenyalades i es presenti un projecte i un programa per 
adequar i eliminar els volums no desitjats amb composicions i materials fora de lloc. 

Es permetran les obres de millora interior que no afectin els aspectes formals dels 
exteriors de l’edifici, i que mantinguin les condicions tipològiques del mateix. 

El Pla especial determinarà i concretarà uns paràmetres d’edificació, que s’hauran 
d’aplicar per a qualsevol obra: 

- Unes regles a seguir en la composició de les façanes. 

- Unes regles compositives i de proporció dels diferents forats 

- Unes regles específiques pels cossos i els elements sortints 

- Unes regles específiques de definició de l’envolvent de l’edificació (façana, 
coberta,...)  

- Unes regles de concreció dels materials i dels sistemes constructius (materials a 
utilitzar o prohibits) 

9. Condicions de protecció mediambiental en el sòl no urbanitzable   

Aquest POUM té molta cura a la protecció mediambiental de tot el municipi, però 
fonamentalment en el sòl no urbanitzable, amb una sèrie de determinacions que es 
concreten per a cada temàtica, en la normativa urbanística: 

a) Protecció de les aigües i del sòl subjecte a riscos 

Amb caràcter general queda prohibit abocar residus de cap tipus en les lleres o 
làmines d’aigua naturals o artificials (rieres, torrents, fondalades, barrancs, 
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basses...) i, en particular, es prohibeix la neteja de cubes aplicadores de 
fertilitzants i productes fitosanitaris, l’extracció i distracció d'aigua sense la deguda 
cobertura jurídica, així com l’estesada o la realització de treballs silvícoles sobre la 
vegetació dels marges sense l’autorització de l’administració competent. 

En general, no s’admetran aquelles activitats que alterin significativament 
qualsevol component del cicle hidrològic dels sòls o puguin generar riscos per a la 
flora, la fauna, el medi o la salut de les persones.  

En els torrents, les rieres i els barrancs la protecció afecta a un àmbit definit per 
una línia als dos costats del llit o del límit superior del barranc o mota a una 
distància de 25,00 m, en la qual no es permet cap tipus de construcció privada, 
llevat de les captacions i les edificacions preexistents que les alberguen. 

La protecció de rieres i torrents comprèn tots els espais de caràcter lineal del 
municipi, i es caracteritzen per la presència de vegetació pròpia dels cursos 
d'aigua (aloc, bosc de ribera, plàtans, retalls d’alzinar, etc...). La seva importància 
paisatgística i faunística justifica la seva millora, manteniment, protecció i 
restauració ecològica com a element estructurador del paisatge. 

Es prohibeixen les obres de canalització dels mateixos, a no ser que estiguin 
determinades per l’administració adient, mantenint-se en tot cas, el domini i l’ús 
públic dels terrenys superficials del llit anterior a la canalització. 

Queden protegides totes les fonts d’ús públic del terme municipal i se'n prohibeix 
el seu tancament. Totes les edificacions s’hauran de separar un mínim de 50,00 m 
de les fonts. En les fonts d'ús públic s'admet la ubicació i la millora d'elements 
destinats a l'aprofitament lúdic de l'indret. La seva instal·lació no pot modificar la 
quantitat i la qualitat de les aigües ni el seu aprofitament tradicional, ni pot 
ocasionar una pèrdua de la flora i la fauna pròpies de l’espai.  

b) Normes relatives als residus 

En tot allò que no es regula específicament en la normativa del POUM, es 
prohibeix la deposició o descàrrega de residus de qualsevol tipus i origen en 
terrenys que no hagin estat prèviament autoritzats per l’Ajuntament. 

Les explotacions ramaderes han de complir els requisits establert per la legislació 
vigent, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per 
nitrats utilitzats en agricultura, que assegurin una gestió adequada dels 
excrements sòlids i líquids, dels animals morts, de les aigües residuals, dels 
afluents de fums i gasos així com d’altres residus i disposar de sistemes de 
descàrrega d’animals adequats al tipus de producció. 

Es prohibeix l’aplicació de purins al sòl fora dels conreus que l’admeten com a 
fertilitzant i en cap cas a les parcel·les afectades per les proteccions de la xarxa 
hidrogràfica i en aquelles on les condicions específiques d’usos es prohibeixi 
específicament. 

Es recomanen les bones pràctiques agrícoles i, molt especialment, l'agricultura 
ecològica. Es prohibeix l’abandonament i l'abocament d’envasos o embalatges de 
productes agroquímics i fitosanitaris, així com la utilització de productes químics 
hormonals per al retard del creixement de la massa arbustiva o de l’estrat herbaci. 
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Per tal de protegir el subsòl i la capa freàtica dels aqüífers i garantir la salut dels 
consumidors, es vetllarà de forma especial per l'ús contaminant i/o excessiu de 
fertilitzants i plaguicides. 

La gestió dels residus generats com a conseqüència dels processos d’execució 
material de treballs de construcció, excavació i processos de desmantellament i 
enderroc d’edificis i instal·lacions, s’haurà de dur a terme d’acord amb les 
determinacions del Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció, i de la corresponent ordenança municipal.  

Els particulars o entitats que realitzin el tractament o l’eliminació dels seus residus 
procedents exclusivament de les activitats i usos admesos en el sòl no 
urbanitzable hauran d’obtenir autorització ambiental en base a la 3/1998. Fora 
d’aquest supòsit, no s’admet l’emplaçament en aquest règim de sòl de cap tipus 
d’infraestructura de tractament de residus. 

c) Normes relatives a la producció d’energia 

El sòl classificat com a no urbanitzable en el present POUM no podrà ser objecte 
d’actuacions de projectes d’energia eòlica, en atenció als especials valors 
considerats en aquest sòl, a l’impacte d’aquestes instal·lacions i al fet que el 
municipi de Palau-solità i Plegamans no es troba en cap zona de 
desenvolupament prioritari per a l’energia eòlica. 

Les actuacions de projectes d’energia elèctrica solar i fotovoltaica només podran 
implantar-se en les cobertes de les edificacions existents, i mai directament sobre 
els terrenys classificats com a sòl no urbanitzable. 

d) Protecció i foment de la biodiversitat 

Es protegeix la flora i la fauna autòctones segons la directiva 92/43 CEE referent a 
la conservació dels hàbitats naturals i la flora i la fauna silvestres, considerant-se 
reservoris naturals tots aquells espais inventariats com a Hàbitats d'Interès 
Comunitari. 

Es pretén protegir les espècies, els exemplars singulars i els conjunts d'arbres 
(agrupacions, elements lineals i arbredes), i per això es proposa de realitzar un 
Pla especial i Catàleg dels elements vegetals singulars del municipi de Palau-
solità i Plegamans. 

Es prohibeix la introducció d'espècies animals i vegetals alienes (al·lòctones, 
xenòfiles o exòtiques) en el medi, ja que algunes d’aquestes tenen la capacitat de 
desplaçar la flora i fauna natives, la qual cosa provoca l'alteració del funcionament 
de l'ecosistema i el deteriorament dels recursos i serveis que aquests ecosistemes 
han ofert tradicionalment, a més dels costos econòmics i socials derivats. Amb 
aquesta finalitat, es prohibeix l’activitat econòmica de manteniment i reproducció 
d’espècies animals que siguin considerades de risc per a les autòctones. 

Les activitats de recol·lecció d'elements de la flora (o dels seus fruits, flors, arrels, 
etc.) i la fauna silvestres, en els casos que sigui admissible segons la legislació 
vigent, no poden suposar la degradació dels valors naturals, en especial de la 
coberta vegetal i edàfica, ni posar en perill la supervivència de les poblacions 
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recol·lectades. Les activitats de recol·lecció amb finalitat comercial han de ser 
autoritzades pel Departament de la Generalitat de Catalunya competent en la 
matèria. Les activitats de recol·lecció regulades s'han de desenvolupar d'acord 
amb la seva pròpia normativa. 

Per la seva importància com a refugis de biodiversitat i per la seva contribució al 
control de l'erosió i a la reducció de l'impacte paisatgístic, es procurarà pel 
manteniment de la vegetació i els arbres que apareixen en els marges dels 
conreus. En cas de necessitat de controlar el creixement de la vegetació, es podrà 
actuar sobre l'estrat herbaci i arbustiu mitjançant sega o desbrossada mecànica o 
manual. Aquesta pràctica s'haurà de fer sempre respectant el cicle de floració de 
la vegetació, per tal de garantir-ne la reproducció. 

La implantació sobre el territori de noves infraestructures lineals de transport 
(carreteres, ferrocarril, etc) o serveis, així com la reforma i/o ampliació de les ja 
existents que suposin l’aparició i/o l'agreujament d’una barrera física caldrà que 
tingui en compte mesures correctores per assegurar la permeabilitat biològica a 
través seu. Aquestes mesures contemplaran específicament solucions 
permeables quan travessin algun barranc, la xarxa hídrica o separin àrees 
d'interès agrícola i/o natural. En cas que la infraestructura divideixi o potenciï 
l'aïllament de teixits urbans preexistents, caldrà que el seu promotor prevegi i 
garanteixi, al seu càrrec, els passos suficients per mantenir i millorar la continuïtat 
dels teixits i la connectivitat a peu i en bicicleta a cada costat de la infraestructura. 

Sempre que sigui necessari realitzar moviments de terres, generar residus o 
ocupar sòl amb maquinària, material d'obra i similars, caldrà assegurar la 
revegetació dels terrenys afectats amb espècies de la zona, d'acord amb l'informe 
dels serveis municipals competents. Abans d'iniciar qualsevol actuació, caldrà 
presentar aval, projecte i memòria de l’actuació. 

El municipi de Palau-solità i Plegamans contempla una sèrie de connectors 
ecològics i uns espais lliures de protecció paisatgística i ambiental en atenció al 
seus valors. Els tres connectors ecològics de caràcter territorial que rodegen el 
municipi i que els determina el PTMB son els següents: 

- Connector de nord / sud que delimita el municipi per la banda est. Aquest 
connector està format i integrat per espais dels municipis de Caldes de 
Montbui, Lliçà de Munt, Palau-solità i Plegamans, Montcada i Mollet del 
Vallès. 

- Connector de nord / sud que delimita el municipi pel costat oest. Aquest 
connector es troba format per espais dels municipis de Caldes de Montbui, 
Sentmenat, Palau-solità i Plegamans, Polinyà i Santa Perpètua de la 
Moguda. 

- Connector nord-oest / sud-est, delimitant pel costat oest al municipi. Aquest 
connector està format per espais dels municipis de Sentmenat, Polinyà, 
Palau-solità i Plegamans i Santa Perpètua de la Moguda, passant entre mig 
del nucli urbà de Polinyà i el sector de Can Valls amb el nucli urbà de Palau-
solità i Plegamans. 

Els altres tres connectors més interns del municipi que travessen el nucli urbà, i 
que també presenten continuïtat en el territori són: 
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- Connector fluvial Riera de Caldes que travessa el municipi de nord / sud i el 
parteix en dos. 

- Connector fluvial Torrent de Can Duran que travessa el municipi de nord-
oest / sud-est. 

- Connector fluvial Riera de Sentmenat, que travessa el municipi de nord-oest 
/ sud-est. 

El POUM també identifica i delimita com a espais o àmbits de protecció 
paisatgística i ambiental tres espais territorials subjectes a una regulació 
específica i determinats amb unes claus urbanístiques en atenció al seus valors. 
Aquests espais amb un clar component paisatgístic i de connexió ecològica, ja 
que aquests espais es troben integrats en els connectors fluvials, són: 

- Els espais agrícoles de valor reconegut d’interès ecològic i paisatgístic, 
situats entre les urbanitzacions de Montjuïc/Can Duran i La 
Sagrera/Sentmenat, són espais amb condicions agrícoles importants, però 
que els desenvolupaments urbanístics han reduït molt el seu espai, i per tant 
han quedat totalment tancats en si mateix. Son espais que donen una 
imatge molt característica en l’entorn molt relacionada amb els nuclis urbans, 
amb la funció de corredor biològic entre la riera de Sentmenat i la Riera de 
Caldes. 

- Els espais agrícoles de preservació d’interès ecològic i paisatgístic, situats al 
marge de la Riera de Caldes, amb un component i una imatge agrícola molt 
assumida pels ciutadans de Palau, ja que conformen la façana del nucli 
urbà. 

- Els espai de ribera d’interès ecològic i paisatgístic es situen al marge de les 
rieres i conformen espais lligats al sistema hidrològic, determinant una 
paisatge de vegetació característic de les riberes vallesanes, amb una funció 
clara de corredors biològics. 

Finalment, el POUM reconeix dos espais amb unes característiques 
fonamentalment agrícoles que formen part de la gran zona protegida de 
Gallecs, que es situen al sud del municipi a tocar en el terme municipal de 
Mollet del Vallès: 

- Els espais naturals protegits inclosos en el Pla Director de Gallecs i que 
formen part del PEIN. 

- Els espais naturals protegits inclosos en el Pla Director de Gallecs, no 
inclosos en el PEIN. 

e) Protecció dels sòls i el relleu 

Pel que fa a la protecció dels sòls i el relleu, els moviments de terra que suposin 
alterar la cota del terreny més de 50 cm estan sotmesos a l’obtenció de llicència 
municipal. 

En general, no s’autoritzaran les activitats que comportin erosió o alteració 
irreversible de la textura natural del sòl.  
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En cas de rompuda en terrenys agrícoles o forestals, i amb independència de 
quina sigui la seva coberta vegetal (matoll, brolla o bosc), prèviament cal obtenir el 
corresponent permís de rompuda per part de l’administració competent. 

En cas de realitzar moviments de terra i actuacions de millora en els camps de 
conreu caldrà garantir la formació d’un nou sòl natural capaç de mantenir els 
processos ecològics i edàfics que li són propis. No s’admetran excavacions o 
explanacions que deixin al descobert la roca mare. 

Els moviments de terres que impliquin explanacions mitjançant desmantellament 
de marges, no podran superar un pendent final resultant del 15% entre dos punts 
qualsevol del perímetre transformador. En cap cas no es desmantellaran marges 
o murs de feixa de pedra seca. Caldrà implantar de nou a la ubicació més adient 
el marge existent dins l'operació d'explanació. 

Els moviments de terres per fer terrasses no podran originar ribes, desmunts o 
terraplens d’un desnivell superior als 2,00 m d’alçada i un pendents màxim del 
tipus 3H:2V per afavorir la implantació de vegetació espontània com la procedent 
de vegetació forestal, en cas d’abandó de l’explotació. En tot cas, caldrà garantir 
la revegetació dels marges o talussos que separin les terrasses resultants, tret 
que s’estabilitzin amb murs de pedra seca. Aquests murs podran ser, com a 
màxim, de 1,20 m d’alçada. La combinatòria acumulada de mur de pedra seca i 
talús no podrà superar en cap cas l’alçada màxima de 2,00 m. 

A l’hora de restaurar una vora de marge o d’altre tipus, s’ha de deixar una franja 
de vegetació d’una amplada mínima de 1,00 m, i de 2,00 m a 3,00 m a les 
cantonades. Cal impedir la formació de xaragalls per evitar l’erosió i la pèrdua de 
sòl fèrtil. 

En el sòl no urbanitzable no s'admet l'ús de roca o pedra d'escullera. 

En relació amb la prohibició de cremar rostolls i altres restes vegetals, és 
d'aplicació el que especifica l'article 15 del Decret 64/1995, de 7 de març, de 
prevenció d'incendis forestals, i altra normativa vigent aplicable. 

f) Condicions generals de protecció del paisatge 

Qualsevol intervenció, activitat o implantació en sòl no urbanitzable haurà 
d’assegurar el respecte i la preservació de les condicions naturals i paisatgístiques 
de l’entorn en què s’emplaça i, en el seu cas, la millora i restauració de l’entorn on 
s’ubica, tot garantint la seva integració ambiental i el respecte als relleus i als 
altres elements naturals existents. 

Tant els projectes de les actuacions d’interès públic urbanitzables, com les noves 
construccions en sòl no urbanitzable, com els plans especials urbanístics en sòl 
no urbanitzable, caldrà que incorporin un estudi d’impacte paisatgístic. 

En el supòsit d’intervencions en paratges degradats o sense ús concret 
d’explotació del sòl, el projecte o el pla especial regulador corresponent hauran de 
contemplar l’execució de les mesures de millora o restauració paisatgística 
adients, sobretot en el cas d’incendi o abandó manifest de la finca. 
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g) Condicions generals de protecció ambiental en el sòl no urbanitzable 

Per a les actuacions que hagin d’executar-se en el sòl no urbanitzable que puguin 
comportar un impacte ambiental negatiu significatiu, implicar riscos o altres 
perjudicis, el projecte s’haurà d’acompanyar d’un estudi d’impacte ambiental i, si 
s’escau, sotmetre’s a l’Avaluació d’Impacte Ambiental. 

h) Altres condicions relatives a la protecció del medi físic 

A les àrees del sòl no urbanitzable seran d'aplicació les determinacions 
establertes en la legislació sectorial relatives a la contaminació lluminosa (Llei 
6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn i Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual se n'aprova el 
Reglament) i contaminació acústica (Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica, Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es 
fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica, i Decret 
176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002 i 
se n'adapten els annexos). 

10. Característiques i determinacions generals del SNU en el nou POUM   

El nou POUM proposa com a sols classificats com a no urbanitzables d’especial valor 
una superfície total de 783,74 Ha, que representen aproximadament el 52,30 % del total 
del municipi. 

Les característiques generals del Sòl No Urbanitzable que es determinen en aquest 
document, son fonamentalment:  

• Sòls de valor agroforestal, ecològic i paisatgístic  

• Espais continus per assegurar les condicions naturals  

• Àrees  en les que no es permeten els processos d’urbanització  

• Usos i edificacions amb limitació  

a) Sòl  de valor agroforestal, ecològic i paisatgístic  

Son sols d’un valor agroforestal, ecològic i paisatgístic reconegut, i el principal objectiu 
és la protecció i preservació dels valors de cada territori i de les seves característiques.  

b) Espais continus per assegurar les condicions naturals  

El Pla pretén assegurar i potenciar la relació de les condicions naturals de cada un dels 
diferents espais i assegurar la continuïtat d’aquests. A majors dimensions i millor relació 
entre els diferents espais farà més fàcil la seva gestió, i en conseqüència la seva 
protecció.  

Els diferents espais naturals agafen major importància en el moment que son espais de 
grans dimensions i que entre ells es trobin relacionats, i el mateix passa amb les 
activitats econòmiques lligades al sòl agrícola forestal, que evidentment, quan més gran 
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son els espais més fàcil la gestió i la protecció. 

c) Àrees en les que no es permeten els processos d’urbanització  

En tot el sòl no urbanitzable no es permeten en cap cas processos d’urbanització. 

d) Usos i edificacions amb limitació 

El Pla incorporarà fonamentalment la delimitació d’usos en aquests espais de sòl no 
urbanitzable que concreta el Text Refós de la Llei d’urbanisme i el seu Reglament.  
Igualment, limita les construccions en sòl no urbanitzable, admetent les edificacions i 
activitats localitzades que siguin compatibles, que estiguin reconegudes per cadastre i 
pel planejament vigent i que hagin estat degudament autoritzades. 

Amb caràcter general, les diferents activitats admeses en el sòl no urbanitzable són: 

• Protecció de la natura  

• Lleure en la natura 

• Forestals 

• Agrícoles i ramaderes 

• Dotacionals 

• Serveis bàsics 

• Turístiques: allotjament i restauració únicament en masies i cases rurals 
(cases rurals) 

• Residencials, únicament en masies i cases rurals. 

11. Tipus de categories (claus) del sòl no urbanitz able 

A partir de l’anàlisi de les àrees homogènies reconegudes en aquest POUM i 
caracteritzades bàsicament per un conjunt de trets funcionals, morfològics, biològics, 
geogràfics i paisatgístics que són comuns en cada àrea, s'estableixen una sèrie de 
categories (zones). 

Es defineixen les zones en sòl no urbanitzable, en funció de la regulació específica per 
a cada àmbit territorial, de les diferents característiques i categories pel que fa al seu 
interès agrícola, forestal, ecològic i de paisatge. 

En el sòl no urbanitzable es distingeixen les següents qualificacions urbanístiques: 

Zones lligades a activitats econòmiques agrícola-forestals 

Zona 21a. Agroforestal d'especial valor d'espais connectors (PTMB) 

Zona 21b. Agroforestal d'especial valor de connectivitat amb el PDU de Gallecs 
           (PTMB)  

Zona 21c Agroforestal d'especial valor (PTMB) 
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Zona 21d. Agroforestal d'especial valor 

Zones lligades a la protecció de masses boscoses 

Zona 22. Forestal d'especial protecció 

Zones lligades a espais d’interès ecològic i paisatgístic 

Zona 24a. Agrícola de valor reconegut d'interès ecològic i paisatgístic 

Zona 24b. Agrícola de preservació d'interès ecològic i paisatgístic 

Zona 24c. Ribera d'interès ecològic i paisatgístic 

Zones lligades a activitats i a usos existents 

Zona 25. Dotacions esportives 

a. Zones lligades a activitats econòmiques agrícola -forestals (Claus 21a / 21b / 
21c / 21d) 

Agroforestal d'especial valor (Clau 21a / Clau 21b / Clau 21c / Clau 21d) 

S’inclou en aquestes zones agroforestals d'especial valor la major part del sòl no 
urbanitzable del municipi, configurant el paisatge tradicional vallesà en l’entorn del 
poble, caracteritzat pel mosaic de camps de conreu i àrees boscoses, generalment 
pinedes, que s’han alternat al llarg del temps.  

Aquests sòls, amb les claus urbanístiques de 21a. Agroforestal d'especial valor d'espais 
connectors (PTMB), 21b. Agroforestal d'especial valor de connectivitat amb el PDU de 
Gallecs (PTMB), 21c. Agroforestal d'especial valor (PTMB), i 21d. Agroforestal 
d'especial valor, s'identifiquen en el plànol P2.04. Qualificacions i normativa urbanística 
(SNU). 

Aquests espais agrícola forestals es situen rodejant el nucli urbà en dos gran entorns; el 
primer situat a llevant del terme municipal i relacionat amb els grans espais agrícoles de 
Gallecs; i el segon de major tamany situat a la banda de ponent del municipi, i 
relacionat amb els grans espais agroforestals i corredors dels municipi de Sentmenat, 
Caldes de Montbui, Polinyà i Santa Perpètua de la Moguda. 

Aquestes tres claus o subclaus, que inclouen, tal com ja s’ha dit anteriorment a la gran 
majoria del sòl no urbanitzable dels petits costers del terme, es caracteritza pel seu 
caràcter agrícola de secà o forestal. Llur principal valor rau, ultrà el valor productiu, en 
el valor intrínsec del propi mosaic des del punt de vista de la biodiversitat faunística, el 
valor de matriu territorial que vincula els espais rurals de Palau-solità i Plegamans amb 
la resta de la plana vallesana, el valor paisatgístic i, per què no dir-ho, el propi valor 
identitari referencial dels interfluvis vallesans tacats de conreus herbacis i bosquines 
més o menys extenses. La classificació de zona agroforestal reconeix l’alternança entre 
conreus i boscos, que han alternat al llarg dels tems en funció de la productivitat del sòl 
agrícola. 

El principal objectiu per aquesta zona és el manteniment dels valors productius i 
d’aquest paisatge tradicional d’alternança entre conreus i boscos, tant característic de la 
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plana vallesana, i la funció de connectors ecològics que aquestes àrees han vingut 
desenvolupant al llarg dels anys. 

Aquestes tres zones agroforestals d’especial valor (Clau 21a / Clau 21b / Clau 21c / 
21d) presenten unes característiques del territori similars, lligades les tres a activitats 
econòmiques de caràcter rural, i la diferència es troba exclusivament en l'origen de la 
determinació de la seva clau urbanística i del grau de protecció pel que fa a les noves 
implantacions. 

La zona 21a, 21b i 21c son les zones agroforestals d’especial valor corresponents als 
espais de protecció especial determinats pel PTMB; i la diferència entre les tres és el 
grau de protecció que es planteja, amb les noves implantacions i activitats. 

La primera zona, amb la clau 21a, presenta un component important d'interès com a 
connector d'espais de protecció, que degut a les implantacions urbanes de l'entorn es 
veuen amenaçades. Per tant, en aquesta clau, atenent a la fragilitat d'aquest espais 
degut a la pressió de les implantacions urbanes, s'incrementa el nivell de protecció, per 
tal d'evitar o reduir la implantació d'usos i edificacions que impliquin una disminució de la 
permeabilitat ecològica, reduint i restringint els usos i les activitats atenent l'interès de 
connector i la seva vulnerabilitat. 

La zona amb la clau 21b pretén augmentar el nivell de protecció en la part oriental del 
terme municipal compresa dins de l'àrea de campeig de l'àliga cuabarrada, per tal 
d'evitar aquelles actuacions que malmetin l'hàbitat d'aquesta espècie protegida. La 
protecció és en funció d'una qualificació adequada que limiti la implantació d'usos i 
activitats, amb la finalitat de conservar la integritat de les capes de conreu que es troben 
entre les masses d'arbres, tenint en compte que aquests terrenys formen part d'una 
àrea de campeig de l'àliga cuabarrada que és una espècie protegida en l'annex I de la 
Directiva d'aus, considerant-se aquesta espècie amenaçada, amb la categoria de 
vulnerable, i en perill d'extinció. 

La zona 21c inclou tots els altres espais no inclosos en les dues primeres claus (21a i 
21b) que el PTMB els determina d’especial protecció. 

Finalment, la zona 21d correspon fonamentalment a aquells espais que el PTMB, en 
certa manera no protegeix i els determina de protecció preventiva, però que aquest 
document del POUM pretén equiparar-los als anteriors, ja que considera que tenen les 
mateixes característiques. 

Resulta fonamental en aquestes zones de potenciar l’activitat econòmica agrícola-
forestal, permetent tots el usos possibles que determina la legislació vigent. 

Son compatibles amb caràcter general els usos propis de l’activitat agrícola i forestal. 

Amb caràcter general seran activitats admissibles en aquestes zones les de 
conservació de la natura, les agrícoles, les forestals i les ramaderes, així com les de 
lleure lligat a la natura, sempre que es pugui compatibilitzar el seu desenvolupament 
amb les activitats productives tradicionals i amb la seva integració en el paisatge; les 
activitats recreatives temporals que no suposen transformació de l’entorn natural, com 
les exhibicions d’animals, de plantes o conreus agrícoles, les àrees recreatives o 
esportives a l’aire lliure sense requeriments urbanitzadors ni d’edificació. 

Amb caràcter general seran incompatibles tots aquells usos i activitats que impliquin 
una transformació en la destinació o la natura d'aquest sòl no urbanitzable, lesionin o 
impedeixin la consecució dels valors i finalitats esmentades i específiques per aquesta 
zona, i tots aquells usos i activitats que tenen caràcter d’urbà. 
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En la normativa es concretaran els usos i les activitats condicionades i compatibles de 
les zones agroforestals d'especial valor 21a, 21b, 21c i 21d. 

b. Zones lligades a la protecció de les masses bosc oses (Claus 22) 

Forestal d'especial protecció (clau 22) 

S’inclouen dins d’aquesta zona els àmbits boscosos o les àrees de vegetació de bosc 
singular que per llur interès natural, ecològic i paisatgístic han d’ésser exclosos dels 
processos d’urbanització o edificació, i quedar subjectes a intervencions de conservació 
i millora. 

La delimitació de la zona forestal es limita als boscos autòctons situats a ponent de Can 
Riera fins el límit del terme municipal. Aquesta massa boscosa queda delimitada per la 
urbanització de Els Pins de Can Riera i Serra de Can Riera, el sector industrial de Can 
Valls i el terme municipal amb els municipis de Sentmenat i Polinyà. 

Aquesta categoria inclou un àmbit ocupat per coberta forestal d’alzines i roures, sense 
conreus en actiu, que, per les seves característiques úniques en el context municipal i 
el seu interès en la biodiversitat convé preservar de la transformació. 

Aquesta zona d'especial valor forestal es troba pràcticament en la seva totalitat inclosa 
dins els espais de protecció especial determinats pel PTMB, i que formen part del 
corredor biològic de la banda de ponent del municipi. 

Resulta fonamental en aquesta zona protegir aquest tipus de bosc mediterrani, tant 
escàs en el Vallès, i únic en el municipi de Palau-solità i Plegamans, i per tant, totes les 
intervencions han d'estar destinades a facilitar o millorar les condicions naturals, per tal 
de garantir la connectivitat ecològica i el manteniment de la imatge i el paisatge 
d'aquest tipus de bosc. 

Els objectius primordials d’aquesta categoria de sòl són els de garantir la protecció i 
conservació de les àrees forestals i dels recursos naturals associats així com la 
preservació de la seva estructura física, els valors paisatgístics associats i les seves 
característiques de biodiversitat i valors de connectivitat. El fet de protegir aquest 
patrimoni natural, escàs però valuós, del municipi de Palau-solità i Plegamans, ens 
salvaguarda també les funcions ecològiques que duen a terme aquests tipus d'àrees 
boscoses. 

Les condicions de la compatibilitat, compatibilitat condicionada i incompatibilitat dels 
usos i activitats vindrà definida en les normes. 

No obstant, amb caràcter general, seran compatibles els usos i activitats relacionades 
amb la pròpia clau urbanística (forestal, ramader, caça, préstec de terres, guarda de 
maquinària vinculada a l’activitat de la finca, emmagatzematge de productes de la 
pròpia explotació,...). 

Es consideren activitats admissibles en zona forestal aquelles específicament 
vinculades a l’explotació i manteniment dels boscos, les de lleure lligat a la natura 
sempre que siguin compatibles amb el manteniment i no precisin d’instal·lacions 
especials i aquelles altres compatibles amb les mateixes i amb els objectius de 
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protecció enunciats, sempre que es garanteixi que poden ser tolerades pel medi natural 
sense un deteriorament apreciable dels seus valors. 

S’admet l’explotació forestal selectiva i controlada, sempre que no suposi la 
desforestació o augmenti el perill d’erosió del sòl. 

Amb caràcter general seran incompatibles en aquesta zona tots aquells usos i activitats 
que impliquin una transformació en la destinació o la natura d'aquesta zona forestal 
d'especial valor del sòl no urbanitzable, lesionin o impedeixin la consecució dels valors i 
finalitats esmentades i específiques per aquesta zona, i tots aquells usos i activitats que 
tenen caràcter d’urbà. 

c. Zones lligades a espais d'interès ecològic i pai satgístic (clau 24a/24b/24c) 

S’inclouen dins d’aquesta zona un conjunt d’espais amb un component ecològic i 
paisatgístic important, i per tant aquesta és la seva gran característica. Coincideixen 
amb àrees molt properes a les rieres, i en conseqüència sovint queden afectades 
hidrològicament. 

El principal objectiu en aquesta zona és la preservació dels escassos sòls d’alt valor 
agrològic, protegint alhora un dels recursos paisatgístics que han estat tradicionalment 
associats al territori municipal de Palau-solità i Plegamans i principalment als marges de 
les rieres. 

El POUM determina, amb aquest component d'interès ecològic i paisatgístic, tres 
subzones: 

Zones lligades a espais d’interès ecològic i paisatgístic 

Zona 24a. Agrícola de valor reconegut d'interès ecològic i paisatgístic 

Zona 24b. Agrícola de preservació d'interès ecològic i paisatgístic 

Zona 24c. Ribera d'interès ecològic i paisatgístic 

Agrícola de valor reconegut d'interès ecològic i paisatgístic (clau 24a) 

S’inclouen dins d’aquesta zona un conjunt d’espais amb unes condicions agrícoles i 
amb un component ecològic i paisatgístic important, i per tant aquesta és la seva gran 
característica.  

Aquest conjunt d’espais reuneix unes condicions del sòl òptimes per l’adequat 
desenvolupament de l'activitat agrícola, coincidint amb àrees molt properes a les rieres, 
sovint inundables, afectades hidrològicament pel període de retorn de 100-500 anys i, 
en conseqüència es veuen limitades totes les possibles activitats.  

Son espais que s'han vist reduïts al llarg dels anys per la pressió urbanística 
(desenvolupaments de les urbanitzacions de l'entorn), i per tant, han quedat totalment 
tancats en si mateix, i  per altra banda, tant el sistema hídric com la vegetació de ribera 
els parteix per la meitat fent complicada la seva activitat de caràcter agrícola en 
l'actualitat. 
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Aquests espais, juntament amb les zones de ribera, formen un entorn de gran interès 
ecològic i paisatgístic, i per tant donen una imatge característica en el conjunt molt 
relacionada amb les urbanitzacions del nucli urbà, amb la funció de corredor biològic 
entre la riera de Caldes la riera de Sentmenat i els espais agroforestals de la banda de 
ponent del municipi. 

El principal objectiu en aquesta zona és la preservació dels escassos sòls d’alt valor 
agrològic, protegint alhora un dels recursos paisatgístics que han estat tradicionalment 
associats al territori municipal de Palau-solità i Plegamans i principalment als marges de 
les rieres. Resulta fonamental en aquesta zona de protegir absolutament aquest tipus 
d'espais d’un gran interès ecològic i paisatgístic, que donen una imatge característica 
associada als marges de la riera de Can Duran, amb la funció principal de corredor 
biològic entre la riera de Caldes, la riera de Sentmenat i els espais agroforestals de la 
banda de ponent del municipi. 

Les condicions de la compatibilitat, compatibilitat condicionada i incompatibilitat dels 
usos i activitats vindrà definida en les normes. 

No obstant, amb caràcter general, seran compatibles els usos propis de l’activitat 
agrícola (agrícola, ramaders (només la pastura d'animals), préstec de terres, guarda de 
maquinària vinculada a l’activitat de la finca, emmagatzematge de productes de la 
pròpia explotació,...). Son compatibles i condicionats els usos i les activitats forestals, 
les actuacions específiques d’interès públic (instal·lacions i obres necessàries per a 
serveis tècnics i les instal·lacions de servei tècnic, infraestructures i energia 
(embassament de retenció o regulació. En tot cas, qualsevol intervenció ha d’anar 
enfocada a restaurar, protegir i potenciar aquest espai agrícola. 

Amb caràcter general seran incompatibles tots aquells usos i activitats que impliquin 
una transformació en la destinació o la natura d'aquesta zona agrícola de valor 
reconegut d'interès ecològic i paisatgístic (clau 24a), lesionin o impedeixin la consecució 
dels valors i finalitats esmentades i específiques per aquesta zona, i tots aquells usos i 
activitats que tenen caràcter d’urbà. 

S’admeten totes aquelles intervencions destinades a facilitar o millorar les condicions 
naturals, per tal de garantir la connectivitat ecològica i el manteniment de la imatge i del 
paisatge. S’admeten les intervencions de roturació, abancalament, explanació i 
rehabilitació orogràfica en les àrees de conreu, sempre que respectin els trets 
paisatgístics bàsics i es garanteixi l’equilibri entre les àrees de conreu. S’admeten 
també, les obres de rehabilitació i modificació topogràfica quan estiguin encaminades a 
la regeneració hídrica de la zona i a la realització de les obres necessàries de millora i 
embassament per la regulació o retenció del cabal de la riera, així com les obres 
d'infraestructures i instal·lacions necessàries. S’admet un cert tipus d’explotació 
forestal, condicionat a la redacció d’un Estudi de paisatge, a l’adopció de mesures 
correctores i a la correcta gestió dels accessos,  i sempre que hi hagi un equilibri del 
paisatge (amb un màxim de superfície d'explotació forestal d’un 30% de la superfície). 
Finalment, s'admeten intervencions o activitats que no siguin contradictòries amb altres 
disposicions o usos prohibits: exposicions de plantes o conreus agrícoles, horts 
experimentals i/o vinculats a l'escola d’agricultura o altres usos educatius, les activitats 
relacionades amb l’educació o la cultura vinculades a l’agricultura i a la natura, les 
activitat ramaderes només de pastura,... 

No s’admeten les intervencions d’extracció d’àrids i sorres, i tot tipus d’instal·lacions i 
d’infraestructures vinculades al desenvolupament d’aquest tipus d’activitats, encara que 
comptin amb un projecte mediambiental de restitució del territori, ja que es considera 
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que aquests espais són d’especial valor agrícola d'interès ecològic i paisatgístic. Es 
prohibeixen els moviments de terres que puguin comportar riscos d’acceleració artificial 
de l’erosió, especialment en aquells terrenys que, per llurs característiques de pendent 
o altres, resulten més vulnerables. No s'admet les intervencions o actuacions que 
suposin la tala d’arbres pel condicionament del sòl per altres usos no determinats com a 
compatibles o condicionats, així com aquelles que suposen una modificació substancial 
del paisatge agrícola, i per tant, la pèrdua dels valors pels quals s'ha protegit aquest 
entorn. 

Agrícola de preservació d'interès ecològic i paisatgístic (clau 24b) 

S’inclouen dins d’aquesta zona un conjunt d’espais amb un component ecològic i 
paisatgístic important, i per tant, aquesta és la seva gran característica. També són 
espais amb unes condicions agrícoles importants, tant per la seva extensió i superfície 
regular, com per la seva situació al marge de la riera de Caldes, aportant al centre urbà 
de Palau una imatge agrícola molt característica del territori del Vallès assumida fa 
molts anys pels palauencs. 

Aquests espais agrícoles, donen continuïtat als espais definits en l'apartat anterior, de 
més valor agrícola, determinant un continu agrícola lligat a la riera de Caldes i amb el 
futur Parc urbà lligat a aquest espai fluvial. 

Coincideixen amb àrees dels marges de la riera de Caldes i la riera de Sentmenat, 
sovint inundables, afectades hidrològicament pel període de retorn de 100-500 anys i, 
en conseqüència es veuen limitades totes les possibles activitats. 

El principal objectiu en aquesta zona és la preservació dels escassos sòls d’alt valor 
agrològic, protegint alhora un dels recursos paisatgístics que han estat tradicionalment 
associats al territori municipal de Palau-solità i Plegamans i principalment als marges de 
les rieres. Aquests sòls també tenen un interès paisatgístic derivat de la seva proximitat 
al conjunt d’interès patrimonial de Santa Magdalena, tot realçant-ne la fesomia i les 
característiques dels elements arquitectònics i del conjunt patrimonial. Per altra banda, 
resulta imprescindible de protegir aquest espai agrícola, que dona una imatge 
característica associada als marges de la riera de Caldes, amb la funció principal de 
corredor biològic entre la riera de Caldes, la riera de Sentmenat, els espais qualificats 
de 24a i els espais agroforestals de la banda de ponent del municipi. 

Les condicions de la compatibilitat, compatibilitat condicionada i incompatibilitat dels 
usos i activitats vindrà definida en les normes. 

No obstant, amb caràcter general, seran compatibles els usos propis de: l’activitat 
agrícola (agrícola, ramader (només pastura), préstec de terres, guarda de maquinària 
vinculada a l’activitat de la finca, emmagatzematge de productes de la pròpia 
explotació,...). Son compatibles i condicionats els usos propis de l’activitat forestal, les 
activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, educatiu en el lleure i esbarjo, hípica 
- equitació - quadres, equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos 
urbans, actuacions específiques d’interès públic i activitats desmuntables per a 
celebracions a l’aire lliure En tot cas, qualsevol intervenció ha d’anar enfocada a 
restaurar, protegir i potenciar aquest espai agrícola. 

Amb caràcter general seran incompatibles tots aquells usos i activitats que impliquin 
una transformació en la destinació o la natura d'aquesta zona agrícola de valor 
reconegut d'interès ecològic i paisatgístic (clau 24b), lesionin o impedeixin la consecució 
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dels valors i finalitats esmentades i específiques per aquesta zona, i tots aquells usos i 
activitats que tenen caràcter d’urbà. 

S’admeten totes aquelles intervencions destinades a facilitar o millorar les condicions 
naturals, per tal de garantir el manteniment de la imatge agrícola que aporta aquest 
espai al municipi. S’admeten les intervencions de roturació, abancalament, explanació i 
rehabilitació orogràfica en les àrees de conreu, sempre que respectin els trets 
paisatgístics bàsics i es garanteixi l’equilibri entre les àrees de conreu. S’admet un cert 
tipus d’explotació forestal, condicionat a la redacció d’un Estudi de paisatge, a l’adopció 
de mesures correctores i a la correcta gestió dels accessos, i sempre que hi hagi un 
equilibri del paisatge (amb un màxim de superfície d’explotació forestal d’un 30%). 
Finalment, s'admeten intervencions o activitats que no siguin contradictòries amb altres 
disposicions o usos prohibits: exposicions de plantes o conreus agrícoles, horts 
experimentals i/o vinculats a l'escola d’agricultura o altres usos educatius, les activitats 
relacionades amb l’educació o la cultura vinculades a l’agricultura i a la natura, les 
activitat ramaderes només de pastura,... 

Qualsevol intervenció en les possibles activitats de tir, tir en arc, hípica, equitació, 
quadres, camps d’entrenament per a gossos i altres animals, o altres similars quedaran 
condicionades a la redacció d’un Pla especial que reguli l'ordenació, els accessos i la 
integració en el paisatge i a la realització d’elements constructius amb cap tipus 
d’incidència en el territori (mínim volum, integració, utilització materials adequats,...), i 
prioritàriament condicionat a la rehabilitació de les construccions preexistents i també a 
la distància prudencial del sòl urbà segons l’activitat i amb un mínim de 50,00 m. 

Les intervencions en les activitats desmuntables per a celebracions a l’aire lliure 
quedaran condicionades per la seva pròpia temporalitat, en cap cas superior a 6 mesos, 
i al compromís de restauració de la realitat física alterada en el moment del 
desmantellament. 

Amb caràcter general, seran incompatibles totes aquelles intervencions que, impliquin 
una transformació en la destinació o la natura d'aquest sòl no urbanitzable i lesionin o 
impedeixin la consecució dels valors i finalitats esmentades i específiques per aquesta 
zona. No s’admeten les intervencions d’extracció d’àrids i sorres, i tot tipus 
d’instal·lacions i d’infraestructures vinculades al desenvolupament d’aquest tipus 
d’activitats, encara que comptin amb un projecte mediambiental de restitució del 
territori, ja que es considera que aquests espais són de valor agrícola de preservació 
d'interès ecològic i paisatgístic. 

Ribera d'interès ecològic i paisatgístic (clau 24c) 

S’inclouen dins d’aquesta zona un conjunt d’espais amb un gran component ecològic i 
paisatgístic, sent aquesta una de les seves grans característiques. 

Coincideixen amb àrees molt properes a les rieres, i en conseqüència sovint queden 
afectades hidrològicament, d’acord amb les avingudes pel període de retorn de 100 i 
500 anys. 

S’inclou en aquesta zona aquelles àrees riberenques que no han estat delimitades com 
a àrees inundables que formen el sistema hídric, però que comparteixen el paisatge i la 
vegetació tradicional de les riberes vallesanes. 
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Aquesta categoria de sòl ressegueix les principals lleres del terme, més enllà del 
sistema hidrològic, donant continuïtat transversal i longitudinal als cursos d’aigua, tant 
de cara a prevenció d’avingudes de període de retorn mitjà i elevat, com per englobar 
els escassos boscos de ribera existents (sobretot riera de Can Duran) i possibilitar la 
seva regeneració, natural o induïda, en la resta de lleres principals. Quan les rieres 
travessen àrees urbanes o urbanitzables aquesta zona es complementa o substitueix 
per espai lliure, que ha de respectar els mateixos criteris d’intervenció.  

L’objectiu de la delimitació d’aquesta zona és la protecció del sistema hidrològic, de la 
vegetació de ribera, de l’ecosistema i del seu paisatge característic, així com la 
preservació dels escassos sòls d’alt valor agrològic, protegint un dels paisatges que han 
estat tradicionalment associats al territori municipal de Palau-solità i Plegamans, lligats 
als marges de les rieres. Amb la delimitació d'aquesta zona es pretén recollir i 
diferenciar uns tipus d'espais poc freqüents i de petites dimensions, però que realitzen 
una funció molt important com és la de configurar i potenciar els corredors biològics del 
municipi.  

Les condicions de la compatibilitat, compatibilitat condicionada i incompatibilitat dels 
usos i activitats vindrà definida en les normes. 

Les intervencions admeses en aquesta zona són exclusivament les de conservació i 
millora de les condicions naturals d'aquests conjunts d’espais, així com el foment i la 
gestió de la vegetació, sempre que sigui compatible amb les condicions del sistema 
hidrològic i el manteniment dels ecosistemes propis d’aquest tipus d'espai i del 
paisatge. 

S’admet un cert tipus d’explotació forestal, condicionat a la redacció d’un Estudi de 
paisatge, a l’adopció de mesures correctores i a la correcta gestió dels accessos, i 
sempre que hi hagi un equilibri del paisatge (amb un màxim de superfície d’explotació 
forestal o de tala d'arbres d’un 30% de la massa forestal de ribera). 

Només s’admeten les intervencions de préstec i moviments de terres, abancalament, 
explanació i rehabilitació orogràfica d'aquestes àrees de vegetació de ribera 
(modificació topogràfica), sempre que es respectin els trets paisatgístics bàsics i es 
realitzin per la millora i neteja de les zones inundables o d'influència hidràulica, així com 
aquelles que estiguin encaminades a la regeneració hídrica de la zona i a la realització 
de les obres necessàries de millora i embassament per la regulació o retenció del cabal 
de la riera, així com les obres d'infraestructures i instal·lacions necessàries.  

Es podrà realitzar el condicionament de camins existents o la creació de nous camins 
no asfaltats i prohibits a la circulació rodada sempre que, tinguin com a objectiu l’accés i 
manteniment del sistema hidrològic i la seva massa de vegetació. 

Amb caràcter general, seran incompatibles totes aquelles intervencions que, impliquin 
una transformació en la destinació o la natura d'aquest sòl no urbanitzable i lesionin o 
impedeixin la consecució dels valors i finalitats esmentades i específiques per aquesta 
zona, suposant la pèrdua dels seus valors naturals o ambientals. 

No s’admeten les intervencions d’extracció d’àrids i sorres, i tot tipus d’instal·lacions i 
d’infraestructures vinculades al desenvolupament d’aquest tipus d’activitats, encara que 
comptin amb un projecte mediambiental de restitució del territori, ja que es considera 
que aquests espais són de valor ecològic i paisatgístic. Es prohibeixen en els torrents i 
rieres els moviments de terres que puguin comportar riscos d’acceleració artificial de 



 

Memòria d'informació i ordenació del Pla d'Ordenació Urbanística del municipi de Palau-solità i Plegamans    212 

l’erosió, especialment en aquells terrenys que, per llurs característiques de pendent o 
altres, resulten més vulnerables. 

No s'admet les intervencions o actuacions que suposin la tala d’arbres pel 
condicionament del sòl per altres usos no determinats com a compatibles o 
condicionats, així com aquelles que suposen una modificació substancial del paisatge, i 
per tant, la pèrdua dels valors pels quals s'ha protegit aquest entorn de bosc de ribera 
autòctona. 

No s'admeten en aquesta zona edificacions ni tancaments, i només aquelles 
instal·lacions o serveis tècnics necessaris i imprescindibles vinculades a les obres 
públiques, quan es demostri la ineludible necessitat de la seva localització en aquestes 
zones. Qualsevol instal·lació o elements constructiu quedarà subjecte a l'autorització 
prèvia de l’ACA, i tenir en compte els articles corresponents de les àrees inundables 

d. Zones lligades a activitats i a usos existent (C lau 25) 

Dotacions esportives (clau 25) 

S'inclou en aquesta zona una activitat esportiva existent. 

Aquesta dotació esportiva queda rodejada per espais agroforestals d'especial valor, 
configurant el paisatge tradicional vallesà, caracteritzat pel mosaic de camps de conreu 
i àrees boscoses, generalment pinedes, que s’han alternat al llarg del temps.  

L'objectiu d'aquesta zona és reconèixer l'activitat existent des de fa molts anys, encara 
que, si aquesta activitat desaparegués, l'espai que ocupa s’hauria de transformar –a 
l’igual que el seu entorn- en zona agrícola-forestal; per tant, els usos d'aquesta zona 
seran els lligats a la pròpia activitat esportiva i aquells que resulten compatibles a la 
zona agrícola-forestal. 

Les condicions de la compatibilitat, compatibilitat condicionada i incompatibilitat dels 
usos i activitats vindran definides en les normes. 

Amb caràcter general, s’admeten totes aquelles intervencions destinades a millorar 
l'activitat esportiva, i les intervencions lligades a la zona agro-forestal. 

En conseqüència, seran incompatibles tots aquells usos i activitats que no estiguin en 
consonància amb l'activitat que s'està desenvolupant en l'actualitat (activitat esportiva), 
o qualsevol transformació que no vagi encaminada a convertir-se en un espai 
agroforestal. 
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H) ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ 

1. Justificació general dels nous creixements, actu acions i ordenacions  

El nou POUM de Palau-solità i Plegamans no pretén realitzar en cap moment nous 
creixements, tant de tipus industrial com residencial, que no es justifiquin per raons 
globals d’utilitat pública pel municipi. 

Pràcticament tots els municipis revisen el seu planejament general per tal d’incorporar 
només nou sòl residencial, industrial o d'altra tipus en el mercat. Es a dir que, 
normalment els municipis realitzen la revisió del seu planejament exclusivament per 
generar nous sectors de planejament o polígons. 

Aquest no és el plantejament de l’Ajuntament de Palau, ja que en cap cas aquest 
POUM incorpora nous desenvolupaments només justificant la nova incorporació de 
nous habitatges en el mercat. 

La delimitació de sòl urbanitzable i dels diferents polígons en sòl urbà respon 
directament als objectius generals definits en els primers documents del Pla i 
corroborats per les opinions dels ciutadans en molts casos, en  les jornades de 
participació pública i en el gran nombre de reunions realitzades pel POUM.  

Per tant, els objectius generals marcats en aquest document, pel que fa als nous 
creixements o actuacions, són els següents:  

� La consolidació del centre i l’obtenció de d’espais lliures i d’equipaments 
centrals 

En particular, el parc de la riera de Caldes i el sòl necessari per ampliar els 
equipament docents centrals (el sector del Pla del Molí respon a aquests 
objectius). 

A més de l’obtenció de sostre per habitatge i usos no residencials en una posició 
de centralitat i la participació principalment dels sectors i en alguns casos del 
polígons d'actuació en importants actuacions d’infraestructura i d’equipaments.  

� La millora de les relacions entre barris 

En particular es vol garantir la unió viària entre els barris situats a ponent de la 
riera de Caldes, i la millora d’aquests amb els ponts i amb les àrees centrals. Els 
sectors de sòl urbanitzable que responen a aquest objectius són pràcticament 
tots, podent citar principalment el Pla del Molí, Can Cladelles (SUND), Av. Camí 
Reial, Camí de Sentmenat. Tots ells aporten viabilitat que relacionen entre sí els 
antics sectors així com millores en les relacions entre aquests amb el centre.  

� La definició dels límits de casc urbà 

Els nous desenvolupaments i els polígons d'actuació han de definir i consolidar 
el sòl urbà, i per tant, resulta important que es consolidi la frontera entre el sòl 
urbà i urbanitzable i el sòl no urbanitzable. Exemples importants son el sector 
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del Forn del Vidre, que defineix els límit del casc i del municipi, El Pedró i Can 
Boter que permet donar continuïtat al Camí de la Serra, unint els barris de 
llevant i definit un límit clar del casc.  

� Aportació d’elements d’estructura 

Tots els sectors de sòl urbanitzable aporten elements d’estructura general: viari 
espais lliures i sòl per equipaments. 

Per altra banda, alguns PAU i PMU també aporten alguns elements importants 
d'estructura viària, que acaben de consolidar la trama urbana. Entre ells poden 
esmentar: el PAU. 20. Puighebreuada, el PAU-09. El Castell, el PAU-14. Av. 
Folch i Torres, ...  

� Consolidació d’un model urbanístic 

La delimitació i condicions del sòl urbanitzable que es planteja en el POUM 
constitueix un instrument de definició del model urbanístic municipal que tracta 
de superar l’actual tendència a la ciutat-dormitori, amb les corresponents 
implicacions econòmiques i poblacionals. 

Els nous sectors plantegen un model de poble més cohesionat, a través reforçar 
el centre i les relacions d’espais lliures i equipaments, preveuen activitats no 
residencials a les àrees centrals, delimiten sectors d’ús no residencial destinats 
a acollir activitats de caràcter econòmic, especialment activitats terciàries i de 
servei a les indústries, i preveuen una tipologia d'habitatges molt més sostenible 
(blocs residencials plurifamiliars de baixa densitat). 

� Regularització d’urbanitzacions 

Una de les característiques del municipi de Palau-solità i Plegamans és 
l’existència de creixements urbanísticament desendreçats, sense el compliment 
estricte de les previsions legalment vigents ja des de 1956, en el sentit que no 
era possible parcel·lar i vendre terrenys sense prèviament o simultàniament 
enfrontar les cessions dels sòls de sistemes –i d’aprofitament, després de la Ley 
suelo 1975- i la urbanització.  Aquesta realitat, malauradament present en molts 
municipis, es pretén resoldre en els últims anys i, en aquest sentit, ha estat 
transcendent l’aprovació de la Llei 3/2009, d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics.  Així, els arts 4 a 10 de la Llei contenen els criteris que han de 
permetre la regularització d’aquests àmbits, establint matisos al contingut 
general del TRLU, especialment en el sentit de permetre modificacions de 
planejament amb l’únic objectiu de modificar o desenvolupar l’ordenació 
detallada del sòl i decidir motivadament entorn el manteniment o alteració del 
règim d’obligacions anterior. 

És d’interès, especialment, la previsió entorn el còmput de les reserves mínimes 
obligatòries per a habitatge de protecció pública, que la Llei admet que es 
determinin, quan es tracta de regularitzacions, sobre l’increment de sostre o de 
densitat residencial, en comparació al que establí el planejament a l’empara del 
qual es dugué a terme la transformació del sòl. En la mateixa línia, l’art. 7 
preveu un règim especial per  a les cessions d’aprofitament urbanístic, del qual 
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val la pena destacar la possibilitat excepcional de substitució per valor econòmic 
i el destí d’aquest import a resoldre els dèficits de la pròpia urbanització. 

Per dur a terme la regularització, el POUM inclou una relació detallada dels 
supòsits de sòl urbà consolidat i no consolidat, tenint en consideració la 
imperiosa necessitat de regularitzar la situació urbanística del sòl del municipi. 

� Consolidació de la trama urbana 

Tots els nous desenvolupaments (SUD, PMU i PAU) es justifiquen per raons de 
consolidació de la trama urbana; per l’obtenció de cessions gratuïtes 
d’equipaments i de zones verdes que s’haurien haver obtingut amb el 
planejament vigent per expropiació, resultant impossible d’assumir-ho pel 
municipi; i per l’obtenció de trams de vial, que no només serviran per la 
comunicació del propi sector sinó que completaran les vies que estructuren el 
municipi. 

� Noves solucions per tal d’evitar expropiacions innecessàries 

El planejament vigent planteja l’adquisició d’una gran part dels sistemes (vials, 
zones verdes i equipaments) per expropiació. 

Alguns sistemes ja els ha adquirit l’Ajuntament, però la gran part d’aquests 
encara son de propietat privada; i per tant, més tard o més d’hora haurà d’assolir 
l’Ajuntament i en definitiva la ciutadania, la seva adquisició. 

El document del POUM contempla reduir pràcticament en la seva totalitat 
l’adquisició de sistemes per expropiació, realitzant determinats SUD, PAU i PMU 
que puguin facilitar l’adquisició d’aquest sols com a cessions urbanitzades i 
gratuïtes, en funció de nous aprofitaments urbanístics. 

� Noves solucions de gestió urbanística pel desenvolupament dels diferents barris  

Al llarg dels anys, s’han realitzat alguns Projectes de reparcel·lació  que han 
comportat alguns problemes de gestió urbanística, entre aquests podem citar el 
de Montjuïc, els Turons i el Castell. 

Ens trobem amb documents tècnics realitzats en bases topogràfiques no gaire 
precises, amb contradiccions amb el planejament vigent i amb conceptes i 
decisions en la reparcel·lació en alguns casos poc encertades, tal com s’ha 
pogut veure al llarg del temps amb els diferents contenciosos encara oberts. El 
document del POUM no pot obviar aquesta realitat, i per tant, per solucionar 
alguns d'aquests problemes realitzarà una sèrie de nous PAU i PMU, que 
puguin donar un aprofitament addicional i poder compensar les mancances dels 
diferents àmbits, i a la vegada disminuir els costos d’urbanització dels propietaris 
(com exemples podem citar el nou PAU i PMU realitzat al barri de Montjuïc; la 
nova delimitació del PAU del Castell degut a la anul·lació de la reparcel·lació; la 
delimitació de tres nous PAU al barri dels Turons,...). 

L’aplicació dels criteris exposats permet crear un potencial d’habitants a Palau-
solità i Plegamans que, en el màxim supòsit d’expansió, arribaria als 25.513 
habitants, tot i que en l’actualitat resulta força evident que aquesta xifra es veurà 
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reduïda, per la qual cosa cal considerar-la una referència màxima en tot cas.  El 
quadre justificatiu d’aquesta dada merament indicativa és el següent: 

 

2. Actuacions urbanístiques en sòl urbà  

En sòl urbà es defineixen una sèrie d'actuacions o àmbits de desenvolupament, 
procedents en alguns casos de plans parcials, que no han completat les obres 
d’urbanització o no han completat les cessions en les condicions exigides per 
l’Ajuntament o a través dels respectius projectes de reparcel·lació.  

En alguns casos es defineixen Polígons d’actuació urbanística que corresponen només 
a una part dels antics sectors de planejament, que per diverses raons no han seguit el 
procés de desenvolupament de la resta de l’antic sector. En aquest cas es contemplen 
les condicions diferencials de partida, en relació a les obligacions de cessió i 
urbanització.  

Per algun d’ells es proposen modificacions respecte a l’ordenació corresponent al Pla 
Parcial aprovat i parcialment consolidat, tot conservant els drets i les obligacions 
derivades del planejament. 

També s’han inclòs en sòl urbà consolidat aquells PAU procedents d’antigues unitats 
d’actuació, o de dimensions molt reduïdes i amb uns objectius puntuals d’obtenció 
d’espai lliure o de compromís d’urbanització.  

En sòl urbà consolidat es disposaran aquells que tenen com origen un Pla Parcial en 
fase de desenvolupament i comparteixen l’objectiu de completar les cessions i obres 
d’urbanització determinades pels respectius projectes. Aquests polígons s’inclouen en 
sòl urbà consolidat, ja que compten amb projecte de reparcel·lació i d’urbanització.  

Per altra banda, en tots els casos en que els PAU precisen de projecte de reparcel·lació 
i/o d’urbanització estaran inclosos en sòl urbà no consolidat.  
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Estaran també inclosos com a sòl urbà no consolidat tots aquells nous on es realitza 
una ordenació totalment diferent o aquells que es realitza un nou aprofitament per 
obtenir uns sistemes per cessió i urbanitzats.  

En tots els casos el document del POUM ordena detalladament el polígon i determina 
les cessions i obres d’urbanització corresponents, en funció dels antecedents diversos 
de cada polígon. El document resumirà breument els orígens, objectius i 
determinacions dels PAU delimitats per aquest POUM.  

En el cas de no tenir clar l'ordenació de l'àmbit d'actuació o de preveure una dificultat 
pel que fa a l'ordenació (topografia accidentada, localització d'activitats industrials que 
comporten indemnitzacions, localització d'habitatges,...), el Pla proposa de realitzar 
Plans de Millora Urbana (PMU), per tal de realitzar prèviament a la gestió urbanística un 
planejament derivats. 

3. Determinació dels àmbits d'actuació urbanística en sòl urbà d’aquest POUM  

El POUM planteja 44 PAU i 11 PMU. 

Aquests son desenvolupaments relativament més petits que els sectors de nova 
creació, i son fonamentalment de transformació de Sòl Urbà Consolidat (SUC) i de Sòl 
Urbà No Consolidat (SUNC), que en molts casos es poden executar directament amb el 
P. Reparcel·lació i el P. Urbanització, que son els casos dels PAU, i en altres casos 
necessiten inicialment un Pla de Millora Urbana per determinar la seva ordenació 
definitiva, encara que en molts casos ja s’està plantejant en aquest document del 
POUM. 

Aquests PAU al igual com els Sectors aporten elements d’estructura, obtenen cessions 
gratuïtes de zones verdes i equipaments, i en definitiva solucionen molts problemes 
històrics de gestió urbanística. 

En sòl urbà el POUM defineix: 

• Polígons d'Actuació Urbanística (PAU) 

Desenvolupament: Gestió urbanística 

 Projecte d’Urbanització 

• Plans de Millora Urbana (PMU) 

Desenvolupament: Planejament derivat 

 Gestió urbanística 

 Projecte d’Urbanització 
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a. Polígons d'Actuació Urbanística (PAU) 

El POUM defineix 44 PAU, aquests són els següents: 
 

PAU-01 La Pineda 
PAU-02 Sant Roc  
PAU-03 Montjuïc 
PAU-04 La Cooperativa 
PAU-05 Serra de Can Riera  
PAU-06 Els Pins  
PAU-07 Tenda Nova 
PAU-08 Can Parera 
PAU-09 El Castell  
PAU-10 Els Turons  
PAU-11 Montjuïc Nord  
PAU-12 Can Falguera Nord  
PAU-13 Can Puigoriol  
PAU-14 Avda. Folch i Torres  
PAU-15 Can Maiol Sud  
PAU-16 Can Figueres 
PAU-17 Plegamans Sud 
PAU-18 Illes Balears 
PAU-19 Camí de Can Clapés 
PAU-20 Puighebreuada 
PAU-21 Sant Josep Oriol 
PAU-22 Sant Joan 
PAU-23 Can Burguès  
PAU-24 Can Planes 
PAU-25 Cal Pansa 
PAU-26 Dante  
PAU-27 Industria 
PAU-28 Horta del Rector  
PAU-29 La Marinada 
PAU-30 Avda. Catalunya 
PAU-31 Carolines - Salzes 
PAU-32 Carolines - Albes 
PAU-33 Carolines - Pollancres 
PAU-34 Ausias March 
PAU-35 Pedra Llarga 
PAU-36 Camí de Can Llonch 
PAU-37 Avda. Ebre 
PAU-38 Puigmal  
PAU-39 Llibertat 
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PAU-40 Colom 
PAU-41 Industrial Can Parera 
PAU-42 Catalunya - Castell 
PAU-43 Can Agell 
PAU-44 Serra Barona 

 
b. Plans de Millora Urbana (PMU) 

El POUM defineix 11 PMU, aquests són els següents: 

PMU-01 Can Pavana  
PMU-02 La Pujada 
PMU-03 Serra de Plegamans 
PMU-04 Carrer del Sol 
PMU-05 Camí de Can Padró 
PMU-06 Font de Sant Josep 
PMU-07 Camí Reial 
PMU-08 Can Cortès 
PMU-09 Avda. Navarra 
PMU-10 Cal Viejo 
PMU-11 Barri de Can Parera 

4. Tipus de sòl urbà en el municipi en funció de la  proposta i dels seus 
antecedents  

Les condicions actuals i els processos de gestió i de planificació dels diferents barris 
han donat lloc a tipificar el tipus de sòl, pel que fa al seu règim o classificació, donant 
una regulació detallada per a cada un d'ells, aplicant els corresponents preceptes de la 
legislació urbanística (TRLU i RLU), sense oblidar l’ordenament recollit en la vigent Llei 
3/2009 del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics. 

Així, un dels objectius essencials del POUM és la regularització d’urbanitzacions 
aparegudes desendreçadament al llarg dels anys, que presenten dèficits de serveis i 
d’urbanització, a banda d’haver-se iniciat sense el compliment dels deures de cessió de 
sòls de sistemes i d’aprofitament urbanístic. 

El resultat d’aquest procés d’específic tractament dels terrenys pot diferenciar-se en els 
apartats que seguidament es descriuen breument: 

1. Sòl Urbà Consolidat (arts. 26 a 30 i concordants TRLU, i 1 a 7 de la Llei 3/2009).  
Els supòsits específics que s’ajusten a la consideració com a sòl urbà consolidat 
són els següents: 

1a) Els solars aptes per l'edificació, en la mesura que es troben urbanitzats, 
disposen dels serveis urbanístics bàsics amb les característiques adequades 
(xarxa viària consolidada, xarxes d'aigua i sanejament, subministrament 
d'energia elèctrica,...), no tenen cessions pendents i no estan inclosos en 
cap àmbit d’actuació.  
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1b) Els terrenys que, per edificar-los, només han de cedir terrenys per destinar-
los a carrers o a vies amb vista a regularitzar alineacions o completar la 
xarxa viària, sense estar inclosos en cap àmbit d’actuació. 

1c) Els terrenys als quals només manca, per assolir la condició de solar, tenir 
assenyalades les alineacions i rasants, o bé realitzar obres d’urbanització. 
La reparcel·lació es troba ja aprovada i no precisa modificacions ni reajustos 
per la regularitzar la situació urbanística de l’àmbit; per tant, no hi ha cessió 
pendent d’aprofitament mig ni procedeix reserva per habitatge protegit.. 

1d) Els terrenys que presenten la mateixa casuística que l'apartat 1c) però que, 
a més, en funció d'una nova base topogràfica o de petits canvis, precisen un 
reajust de l'àmbit d'actuació per procedir a la seva regularització.  En 
aquests casos el POUM preveu una redelimitació de l'àmbit poligonal, que 
pot suposar una modificació de les càrregues urbanístiques i dels propietaris 
que suporten aquesta, i per tant, precisa un reajust del Projecte de 
reparcel·lació. En funció de la importància d'aquestes modificacions es 
podrà realitzar la gestió urbanística mitjançant els instruments d’execució 
que corresponguin. 

2. Sòl Urbà No Consolidat (arts. 26 a 31 i concordants TRLU, i 1 a 7 Llei 3/2009).  
Els supòsits específics que s’ajusten a la consideració com a sòl urbà no 
consolidat són els següents: 

2a) Els terrenys que el POUM inclou en un àmbit d’actuació sense realitzar una 
nova ordenació del conjunt i, mantenint l’existent, permetre la gestió 
urbanística i la urbanització mitjançant l’equidistribució de beneficis i 
càrregues (reparcel·lació). 

2b) Els terrenys que el POUM inclou en un àmbit d’actuació sense realitzar una 
nova ordenació del conjunt però, en no existir un instrument de planejament 
previ, procedeix abordar el planejament, la gestió urbanístic i la urbanització 
mitjançant l’equidistribució de beneficis i càrregues (reparcel·lació). 

2c) Els terrenys inclosos en un àmbit d’actuació en què el POUM realitza una 
nova ordenació del conjunt, però que, en una gran part o en la totalitat de 
l'àmbit hi ha un planejament previ ja executat urbanísticament i, per tant, hi 
ha uns aprofitaments reconeguts, que el POUM no pot desconèixer.   

2d) Els terrenys inclosos en un àmbit d’actuació en què el POUM realitza una 
nova ordenació del conjunt, sense que el planejament previ hagi estat 
objecte d’execució urbanística (reparcel·lació i urbanització). 

2e) Els terrenys inclosos en un àmbit d’actuació en què es realitza una nova 
ordenació del conjunt, sense que hi hagi un instrument previ de planejament 
urbanístic- 

3. En aplicació de l’art. 6 de la Llei 3/2009, el POUM determina els supòsits de 
regularització en què la reserva per a habitatge de protecció pública s’aplica 
sobre el sostre de nova implantació. 

4. En els procediments de gestió urbanística que requereixi l’execució dels àmbits 
d’actuació, caldrà tenir en consideració els supòsits en què el deure de cessió 
d’aprofitament hagi de produir-se en metàl·lic per impossibilitat de situar-lo 
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físicament sobre el terreny, així com els supòsits en què aquest import podrà 
destinar-se, totalment o parcialment, a pagar els costos establerts en l’art. 7.6 
Llei 3/2009.  

5. Classificació dels àmbits d'actuació del municip i segons el tipus de sòl urbà   

En funció del supòsits determinats en l'apartat anterior, els àmbits de planejament en 
Sòl Urbà es classifiquen i son els següents: 

a. Sòl Urbà Consolidat 

Polígons d'Actuació Urbanística (PAU) 

Els PAU en Sòl Urbà Consolidat (SUC) són els següents: 

PAU-01 La Pineda 
PAU-02 Sant Roc 
PAU-03 Montjuïc 
PAU-05 Serra de Can Riera  
PAU-07 Tenda Nova 
PAU-10 Els Turons 
PAU-12 Can Falguera Nord 
PAU-31 Carolines - Salzes 
PAU-32 Carolines - Albes 
PAU-35 Pedra Llarga 

      PAU-44 Serra Barona 

b. Sòl Urbà No Consolidat 

Polígons d'Actuació Urbanística (PAU) 

Els PAU en Sòl Urbà No Consolidat (SUNC) son els següents: 

PAU-04 La Cooperativa  
PAU-06 Els Pins 
PAU-08 Can Parera 
PAU-09 El Castell 
PAU-11 Montjuïc Nord 
PAU-13 Can Puigoriol 
PAU-14 Avda. Folch i Torres 
PAU-15 Can Maiol Sud 
PAU-16 Can Figueres 
PAU-17 Plegamans Sud 
PAU-18 Illes Balears 
PAU-19 Camí de Can Clapés 
PAU-20 Puighebreuada 
PAU-21 Sant Josep Oriol 
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PAU-22 Sant Joan 
PAU-23 Can Burguès 
PAU-24 Can Planes 
PAU-25 Cal Pansa 
PAU-26 Dante 
PAU-27 Industria 
PAU-28 Horta del Rector 
PAU-29 La Marinada 
PAU-30 Avda. Catalunya 
PAU-33 Carolines - Pollancres 
PAU-34 Ausias March 
PAU-36 Camí de Can Llonch 
PAU-37 Avda. Ebre 
PAU-38 Puigmal 
PAU-39 Llibertat 
PAU-40 Colom 
PAU-41 Industrial Can Parera 
PAU-42 Catalunya – Castell 
PAU-43 Can Agell 
 

Plans de Millora Urbana (PMU) 

Tots els PMU son Sòl Urbà No Consolidat (SUNC), aquests son els següents: 

PMU-01 Can Pavana  
PMU-02 La Pujada 
PMU-03 Serra de Plegamans 
PMU-04 Carrer del Sol 
PMU-05 Camí de Can Padró 
PMU-06 Font de Sant Josep 
PMU-07 Camí Reial 
PMU-08 Can Cortès 
PMU-09 Avda. Navarra 
PMU-10 Cal Viejo 
PMU-11 Barri de Can Parera 

 

6. Determinació dels diferents PAU  

En les pàgines següents hi han un quadres indicatius de tots els PAU, amb les seves 
superfícies, paràmetres urbanístics i cessions globals. 

Les característiques de cada polígon, així com les determinacions i objectius que el 
POUM pretén aconseguir i la forma de gestió adequada per a l’obtenció del resultat, es 
troben detallats en la Normativa i fitxes del present POUM, així com en els quadres 
següents: 
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7. Determinació dels diferents PMU  

A continuació es mostra un quadre indicatiu del llistat de tots els PMU amb les seves 
superfícies. 

En les pàgines següents hi han un quadres indicatius de tots els PMU, amb les seves 
superfícies, paràmetres urbanístics i cessions globals. 

Les característiques de cada PMU, així com les determinacions i objectius que el 
POUM pretén aconseguir i la forma de gestió adequada per a l’obtenció del resultat, es 
troben detallats en la Normativa i fitxes del present POUM, així com en els quadres 
següents: 
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I) ORDENACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE  

1. Actuacions urbanístiques en sòl urbanitzable  

El POUMs pot classificar el sòl urbanitzable en la categoria de Sòl Urbanitzable 
Delimitat (SUD) i Sòl Urbanitzable No Delimitat (SUND). Aquest POUM preveu en total 
10 sols urbanitzables delimitats (SUD), 8 de caràcter residencial i 2 industrials, serveis, 
comercials, i només 1 de sòl urbanitzable no delimitat (SUND), de caràcter residencial. 

Es plantegen fonamentalment en Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD), ja que és la manera 
de tenir-los tots programats i amb unes ordenacions en consonància amb el conjunt de 
tots els nous desenvolupaments i del municipi en general. En l’actualitat, en qualsevol 
POUM resulta igual d'important de tenir clar l’ordenació parcial de les diferents 
ordenacions per garantir una idea de conjunt, que la pròpia normativa urbanística. 

Els objectius d'aquests sòls urbanitzables responen sempre a la concreció d’altres 
objectius definits amb caràcter general en el POUM. Entre ells destaquem l’obtenció 
d’elements d’estructura urbana, en particular viari, espais lliures i equipaments, com a 
sistemes locals o generals; la millora de les connexions entre els barris i entre aquests i 
el centre; la redefinició del centre de Palau-solità i Plegamans i l’obtenció d’un gran parc 
central, amb capacitat d’actuar com a referència comú per el conjunt dels barris.  

Com en el cas dels Polígons en sòl urbà, alguns dels sectors de sòl urbanitzable 
recullen totalment o parcialment antics sectors que, per raons diverses, no s’han 
desenvolupat, fins i tot en casos en que actualment compten amb pla parcial aprovat. 
Aquests sectors son fonamentalment el Forn del Vidre i Camí de Sentmenat. En el cas 
del sector Industrial LLevant s'havia de realitzar el planejament derivat corresponent, 
però l'àmbit residencial estava definit pel Pla Director de Gallecs. 

En altres ocasions el POUM transcriu un Pla parcial aprovat definitivament, aquest son 
els casos dels sectors Can Maiol Nord i Can Valls. 

En altres ocasions els sectors són noves ordenacions que s'han realitzat per tal 
d'obtenir sistemes que amb el planejament vigent s'havien d'adquirir per expropiació, i 
per tant d'aquesta manera s'obtenen per cessió i urbanitzades, aquests són 
fonamentalment els casos de l'Avda. Camí Real, Bosc de Can Padró, El Pedró i Can 
Boter. 

I finalment, un dels sectors és una nova ordenació que es planteja a futur, sobre sòls 
que estaven classificats de SNU i amb l’objectiu d’arribar a consolidar la trama urbana i 
donar continuïtat a tots els vials existents de l'entorn. Es tracta del sector de SUND Can 
Cladelles, que es determina com a sòl urbanitzable no delimitat.  
 
El nou POUM presenta 10 sectors de sòl urbanitzable delimitat (SUD), 8 residencials i 2 
industrials i de serveis, i 1 sector de sòl urbanitzable no delimitat (SUND): 
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Sols urbanitzables delimitats (SUD) 

Sectors residencials 

SUD.01. Sector Forn del Vidre  

SUD.02. Sector Pla del Molí  

SUD.03. Sector Camí de Sentmenat  

SUD.04. Sector Bosc de Can Padró - Riera de Caldes 

SUD.05. Sector Can Maiol Nord  

SUD.06. Sector Avda. Camí Real  

SUD.07. Sector Can Boter  

SUD.08. Sector El Pedró  

Sectors industrial i serveis 

SUD.09. Sector Can Valls 

SUD.10. Sector Industrial Llevant 

 
 
Sols urbanitzables no delimitats (SUND) 

Sectors residencials 

SUND.01. Sector Can Cladelles  

Del conjunt de sectors que es plantegen, deu són sols urbanitzables delimitats i un 
d’ells és sòl urbanitzable no delimitat. Tots ells necessiten realitzar, per desenvolupar-
se, una nova figura de planejament que determini la seva ordenació (Pla Parcial), 
posteriorment la gestió urbanística (P. Reparcel·lació) i la urbanització (P. Urbanització). 

I només el sector de Can Cladelles, de sòl urbanitzable no delimitat necessitarà, 
prèviament al Pla parcial, un Programa d'actuació urbanística municipal o d'un Pla 
parcial urbanístic de delimitació. 

En tots els sectors, el desenvolupament urbanístic haurà de preveure l’assumpció de 
les despeses de conservació de l’obra urbanitzadora per part dels propietaris, 
constituïts en junta de conservació. Aquesta previsió es justifica en el caràcter extensiu 
de la urbanització del municipi i l’elevat cost que això suposa per a l’Ajuntament. El 
termini inicial serà de cinc anys, sens perjudici d’eventuals pròrrogues si es complissin 
les condicions fixades en la normativa urbanística. 
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2. Llistat i determinació dels sectors que planteja  el POUM 

El quadre resum indicatiu de superfícies de tots els sectors és el següent: 
 

 

En les pàgines següents hi han un quadres indicatius de tots els SUDs, amb les seves 
superfícies, paràmetres urbanístics i cessions globals. 

Les característiques de cada SUD, així com les determinacions i objectius que el POUM 
pretén aconseguir i la forma de gestió adequada per a l’obtenció del resultat, es troben 
detallats en la Normativa i fitxes del present POUM, així com en els quadres següents: 
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3. Sectors en sòl urbanitzable delimitat (SUD)  

Els sectors de sòl urbanitzable delimitat (SUD) son els següents: 

SUD-01. Forn del Vidre 

Situació i àmbit 

La superfície total serà de 113.235 m2sòl. 

La superfície total del Pla parcial de Can Puigoriol era de 144.123 m2sòl. El subsector A 
del Sector de Can Puigoriol que es va desenvolupar presentava una superfície de 
72.521 m2sòl, i el subsector B que fins ara no s’ha desenvolupat dins del pla d’etapes 
corresponent, presenta una superfície total de 71.602 m2sòl. 

Per tant, aquest nou SUD-01 “Forn del Vidre” inclourà fonamentalment aquest 
subsector B fins ara no desenvolupat; el sòl qualificat d’equipament que l’Ajuntament va 
adquirir per expropiació forçosa i presenta una superfície de 7.920,15 m²sòl; el sòl 
qualificat d’equipament que prové de la cessió de La Pineda, que presenta una 
superfície d’uns 5.298,00 m²sòl; una zona qualificada de Lliure permanent de Sòl No 
Urbanitzat, amb una superfície aproximada d’uns 27.479,00 m²sòl; així com l’àmbit lligat 
a l’antiga carretera i que configurarà l’accés al nou sector i en definitiva l’accés als 
barris situats al nord del municipi. 

Objectius 

Els objectius principals d’aquest sector SUD-01 “Forn del Vidre” són fonamentalment: 

Determinar i concretar els límits entre el Sòl Urbà i el Sòl No Urbanitzable, així com 
els límits del terme municipal amb el municipi de Caldes de Montbui. 

Consolidar la trama urbana entre La Pineda, Can Puigoriol i C/de Dalt, millorant la 
comunicació dels extrems dels barri i obtenint la continuïtat de tots els carrers. 

Donar continuïtat als diferents espais públics, tot creant passeigs per als vianants i 
carrils bici. 

Formar un nou eix cívic com a centre de barri. Realitzar un eix cívic relacionat amb 
el casc urbà de Palau, tot donant continuïtat al carrer del Sol amb usos terciaris i 
comercials, aconseguint una nova centralitat urbana com a centre del barri (La 
Pineda, Can Puigoriol i Carrer de Dalt). 

Reforçar i consolidar el centre històric del Carrer de Dalt. 

Realitzar un nou accés directe des de l’Av. Catalunya al barri de Can Puigoriol i de 
La Pineda,  amb la reubicació de la rotonda de l’antiga carretera, per tal de donar 
accés directe des de l’Avda. de Catalunya, per tal que tota aquesta barriada no 
depengui exclusivament del c/ Arquitecte Falguera. 

Integrar el nou sector amb el Sòl No Urbanitzable, possibilitant amb l’ordenació del 
nou desenvolupament la penetració dels espais lliures en el sector, tot donant 
continuïtat als diferents espais no urbanitzables a través de la disposició dels 
espais lliures i equipaments, tractant-los de manera respectuosa amb el medi, i fins 
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i tot donant un tractament d’aquests espais similar al del seu entorn rural (camps de 
conreu,...). 

Obtenir uns nous equipaments (educatiu i esportiu) lligats al gran parc central del 
sector. En l’ordenació dels equipaments es farà una reserva suficient perquè pugui 
donar lloc a un equipament educatiu IES, amb una superfície mínima de 11.000 m2. 
També es destinarà un equipament esportiu d’uns 4.000 m2 lligat al gran parc de 
nova creació del Forn del Vidre- La Pineda.  

Conservar i rehabilitar el Forn del Vidre, com a element d’interès patrimonial, inclòs 
en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic, per a usos de restauració o 
similars i aquells que siguin compatibles amb la recuperació d’aquest element 
d’interès patrimonial. Atès el valor arquitectònic que presenta l’edificació del Forn 
del Vidre, inclosa en el Catàleg de Patrimoni, es determina la seva rehabilitació, 
que serà assumida per la propietat de la zona corresponent.  

Replantejar amb una nova ordenació l’antic Pla parcial de Can Puigoriol B. 

La proposta de nova delimitació de Sòl Urbanitzable, amb les cessions i 
determinacions que implica, té un alt interès estratègic des de la perspectiva de la 
consolidació de la trama urbana, la millora de l’accessibilitat en el barri i la 
connectivitat i continuïtat dels diferents carrers, així com per l’obtenció dels 
equipaments necessaris per les necessitats del barri i del municipi. 

Obtenir un equipament dotacional per la gent gran. 

Determinacions generals 

Les reserves de sòl públic corresponents (zones verdes, equipaments, vials) quedaran 
fixades i concretades en el Pla parcial urbanístic; no obstant, les reserves mínimes de 
sòl públic són les que s’especificaran en aquesta memòria i en la fitxa de normativa 
corresponent d’aquest document del POUM, que el Pla Parcial haurà de respectar. 

Els sistemes d'espais lliures (zones verdes) i tots aquells que formen part del sistema 
urbanístic de mobilitat i comunicacions s'hauran de cedir totalment urbanitzats. 

S'haurà de cedir a l’administració actuant, gratuïtament i lliure de càrregues 
d’urbanització, el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector 
reconegut en el planejament vigent; i el sòl corresponent al 15% de l’aprofitament 
urbanístic del sector, de nova implantació segons el document del POUM. El càlcul 
definitiu de la cessió a l'administració actuant es realitzarà en el Pla parcial i en el 
Projecte de reparcel.lació corresponent, en funció de les diferents tipologies 
edificatories. 

S'haurà de realitzar el 30% d'habitatge protegit respecte al sostre total d'habitatge del 
sector, en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), a definir en el 
procés de gestió urbanística. 

Obtenir un equipament dotacional per la gent gran de com a mínim 64 habitatges. 

El POUM defineix uns paràmetres generals de sostre, densitat i usos, i posteriorment el 
Pla parcial acabarà de definir l’ordenació i la zonificació definitiva. 

L’ordenació i la zonificació que es determina gràficament en aquest document del 
POUM no és vinculant, encara que es proposa una ordenació de diferents tipologies 
edificatòries de manera estratègica per tal d’acabar de consolidar les característiques 
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urbanes existent amb cases unifamiliars aïllades i en filera, i de disposar d’un eix de 
plurifamiliars en la part central (de major alçada i densitat) que quedi separat dels 
habitatges actuals. Es proposa també incorporar, en l’eix central o via cívica, els usos 
de  terciari i comercial.  

Les alçades reguladores estaran entre PB+1 i PB+3+àtic segons la tipologia i la posició 
de les edificacions.  

L’ordenació del Pla parcial fixarà l’ordenació del viari, els equipaments i les zones 
verdes, sense que siguin menors a la referència indicada en aquesta fitxa pel que fa als 
percentatges. 

En l’ordenació dels equipaments es farà una reserva suficient perquè pugui donar lloc a 
un equipament educatiu IES, amb una superfície mínima de 11.000 m2sòl. També es 
destinarà un equipament esportiu d’uns 4.000 m2sòl aproximadament, lligat al gran parc 
de nova creació del Forn del Vidre- La Pineda. 

La proposta d’ordenació haurà de preveure la continuïtat de la xarxa viària dels barris 
veïns, tant en sentit nord-sud com est-oest. 

Als efectes de garantir l’accés al sector des de l’avinguda de Catalunya, en benefici del 
nou sector i del barri de La Pineda, necessari i imprescindible per donar accessibilitat a 
una bona part de la zona urbana del municipi, el nou SUD-01 “Forn del Vidre” assumirà 
la cessió dels terrenys necessaris i el cost de la urbanització de la rotonda situada a la 
confluència de l’Avda. Catalunya (C-59) i el c/ Forn del Vidre. Aquesta nova rotonda es 
podrà realitzar quan s’executi el desdoblament de la variant C-59 per part de la DG de 
Carreteres de la Generalitat de Catalunya.  

Aquest sector assumirà el cost de les obres del clavegueram corresponent, més el 
col.lector fins arribar a la Riera de Caldes, a través del carrer de Badalona o carrer de 
l’Hospitalet, per tal de donar continuïtat a la xarxa general i fer viable aquesta nova 
operació urbanística. 

Per altra banda, atès el valor arquitectònic que presenta l’edificació del Forn del Vidre, 
que quedarà inclosa dins del nou sector SUD-01, aquest document i el posterior Pla 
parcial urbanístic concreten per aquest element: 

- L’admissió de l’ús per aquest de restauració i hoteler. 

- L‘obligació per part de la propietat de rehabilitació i conservació del bé. 

- La inclusió del bé al Catàleg del Patrimoni Cultural. 

Atès el valor arquitectònic que presenta l’edificació del Forn del Vidre, inclosa en el 
Catàleg de Patrimoni, es determina la seva rehabilitació, que serà assumida per la 
propietat de la zona corresponent. Es proposa una clau urbanística específica per 
aquest element (clau 8a2), per tal de possibilitar la seva rehabilitació. Els paràmetres 
urbanístics determinats en la normativa d'aquesta zona de serveis son vinculants, 
encara que posteriorment el Pla parcial els podrà complementar. La concreció i la 
superfície d'aquesta zona s'establirà posteriorment en el Pla parcial, a on es definirà 
l'ordenació definitiva del sector.  

Amb caràcter general, aquest sector haurà de complir amb la normativa sectorial 
d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret 241/1994; 
garantint una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la 
norma UNE 23500 Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis; i complint que 
aquesta xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica 
Complementària SP-120. Els hidrants estaran a una distància màxima de 100,00 m de 
qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a una distància màxima entre ells de 
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200,00 m, i es disposaran de manera que donin compliment a aquestes distancies als 
sols urbans de l’entorn i supleixin les mancances actuals de la xarxa. 
La vialitat determinada en el Pla parcial i en el Projecte d’Urbanització ha de complir 
amb les condicions específiques de la Secció 5 del Document Bàsic de Seguretat en 
cas d'Incendis del Reial Decret 314/2006. 
Per altra banda, en el perímetre del sector limítrofe a les zones agrícola-forestals  i de 
sòl no urbanitzable es disposarà d'una franja de 25,00 m d'amplada separant la zona 
edificada del sòl no urbanitzable, lliure d'arbustos o vegetació que pugui propagar un 
incendi. 

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas de 
utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar. S’hauran de prendre mesures de 
limitació d’aportació d’aigües de pluja als col·lectors, tot i que serà el futur Pla parcial i 
el Projecte d’urbanització el que acabarà de definir la xarxa en funció de la connexió i 
de les preexistències. En el cas que aquesta ordenació es puguin connectar a l’EDAR, 
es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de 
comunicar a l’ACA el projecte d’urbanització, i la promoció haurà d’assumir els costos 
econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del 
sistema de sanejament. En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de 
sanejament actual, i per tant s’hagi de realitzar una altra depuradora, el promotor també 
haurà d’assumir els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes 
les infraestructures del sistema de sanejament a realitzar. La xarxa d’aigües pluvials 
d’aquest sector incorporà les obres i les instal·lacions necessàries que permetin retenir i 
evacuar adequadament cap a la depuradora d’aigües residuals les primeres aigües 
d’escorrentia de la xarxa de sanejament amb elevades concentracions de contaminants 
produïdes. 

Usos i tipologies 

La zonificació que es determina gràficament en la fitxa és indicativa (no vinculant), amb 
el traçat de les vies que formen part de l’estructura general i orgànica del territori i 
d'alguns dels sistemes amb caràcter vinculant.  La pretensió és donar el major ventall 
d‘usos al sector, i tenir les tipologies d’habitatges necessàries per tal de consolidar 
l’actual ordenació del conjunt. El fet de col·locar les diferents tipologies edificatòries de 
manera estratègica permetria acabar de consolidar les característiques urbanes 
existent, i disposar d’un eix de plurifamiliar de blocs plurifamiliars d'ús mixt en ordenació 
volumètrica flexible (de major alçada i densitat) que quedi separat de les edificacions i 
ordenacions actuals.  

Les tipologies proposades són les següents: 

- Habitatge unifamiliar aïllat 

- Habitatge  unifamiliar aparellat o en filera 

- Habitatge plurifamiliar de baixa densitat d'ús mixt 

- Serveis: residencial-hoteler, hoteler, restauració 

Per altra banda, es proposen usos terciaris i comercials en l’eix central del sector o via 
cívica, i donar un front edificatori a aquest gran espai central que es proposa de 
sistemes (equipaments i zones verdes).    
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Alçades reguladores 

Per altra banda, es proposen les alçades reguladores màximes següents, que aniran en 
funció de les diferents tipologies: 

- Hab. Unifamiliar aïllat: PB+1+sotacoberta 

- Hab. Unifamiliar aparellat o en filera (segons el cas): PB+1+sotacoberta 

  (davant de cases unifamiliars actualment existents) 

  PB+2+sotacoberta 

  (tots els altres casos) 

- Hab. Plurifamiliar (només en l’eix central segons l’ordenació): PB+3+àtic 

- Serveis: residencial-hoteler, hoteler, restauració PB+2 

Execució i sistema/modalitat d’actuació urbanística 

El termini d'execució serà el Segon sexenni, condicionat a l'obertura i urbanització de la 
rotonda d'accés al sector per l'Av. de Catalunya. 

El sistema d’actuació urbanística és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació 
bàsica. 

El manteniment posterior de les obres d’urbanització es realitzarà mitjançant Junta de 
conservació. 

SUD-02. Pla del Molí 

Situació i àmbit 

Aquest sector es situa en el centre neuràlgic del municipi, ocupant una posició central al 
costat de l’actual centre urbà. 

Es troba delimitat: al Nord, pel barri de La Pineda, amb el solar qualificat com a 
equipament públic de La Pineda, el carrer de Sant Roc i el carrer Arquitecte Falguera; a 
l’Est, el CEIP Palau, la Rambla del Sol, el IES Ramon Casas i Carbó, el carrer Lluís 
Companys, el Camí de Can Pavana, el Pavelló d’Esports Municipal Maria Víctor, el 
carrer Folch i Torres i el carrer del Doctor Trueta; a Sud, el carrer de Can Cortés; a 
l’Oest, la riera de Caldes, l’equipament de l’Escorxador, els marges de la Riera de 
Caldes, el barri de La Pineda amb el Bosc de Can Pavana, el carrer Nou de la Pineda i 
el carrer del Molí.   

La superfície total d’aquest sector serà de 190.997,00 m2sòl, i compren fonamentalment 
sols classificats de SNU; uns qualificats de Protegits d’Interès Agrícola (clau 22) que es 
transformen en urbanitzable, amb una superfície aproximada de 111.114 m2sòl; i uns 
altres qualificats de Servitud i protecció (clau 20), amb una superfície aproximada de 
10.347 m2sòl. 

Per altra banda, aquest sector comprèn sols classificats de SU i qualificats 
d’equipaments amb una superfície aproximada de 40.587 m2sòl; verds públics amb una 
superfície aproximada de 10.146 m2sòl i de sòls qualificats de sistema viari que –sense 
l’opció escollia pel POUM- s’haurien d’haver adquirit tots ells per expropiació. Aquests 
sòls s’integraran en el nou sector i, per tant, la seva adquisició serà per cessió, evitant 
costos d’expropiació innecessaris a l’administració.  
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Objectius 

El sector, que ocupa una posició central en el casc urbà, té com a objectiu principal la 
integració al centre urbà del propi àmbit, així com de tots els altres àmbits urbanitzats 
del seu entorn. 

El nou desenvolupament ocuparà un buit de Sol No Urbanitzable necessari per tal de 
donar continuïtat a la trama urbana, relligar el centre tot donant-li més entitat, i 
possibilitarà la continuïtat de la nova via que relligarà la Carrerada amb el c/ Arquitecte 
Falguera i l’Av. de Catalunya. 

La disposició dels sistemes viaris i d’espais lliures garanteixen la continuïtat, tant de la 
via principal paral·lela a la riera de Caldes com del sistema de parcs que ressegueix la 
riera des del Parc de l’Hostal del Fum. La disposició d’una zona d’equipaments escolars 
i esportius fan possible l’ampliació dels existents entre el Parc de la riera de Caldes i el 
centre.  

Els objectius principals d’aquest sector SUD-02. “Pla del Molí” són fonamentalment: 

Consolidar la trama urbana i donar continuïtat a tots els carrers del Centre urbà, el 
barri de La Pineda i Pla de l’Alzina. 

Completar l’eix viari format per l’Avda. Camí Reial, el carrer del Dr. Fleming i el 
carrer Arquitecte Falguera, per tal de donar continuïtat a un dels eixos viaris més 
importants del municipi, el qual serà imprescindible per tal de potenciar com a eix 
cívic l’Avinguda de Catalunya. 

Crear un Parc central continu al Parc lineal de la Riera de Caldes en el centre de 
Palau, tot donant continuïtat als diferents sistemes d’espais lliures que es 
determinen en aquest nou sector, i ampliant la gran zona verda central que forma 
el bosc de Can Pavana. Aquest Parc central que donarà continuïtat al Parc de la 
riera de Caldes permetrà que aquest últim estigui estretament relacionat amb el 
centre urbà, i per tant, es permeti aquesta relació tant desitjada entre el Sòl Urbà i 
el Sòl No Urbanitzable. 

La superfície de parc urbà lligat a la nova via que ens proporcionarà aquest sector 
i que unirà el centre amb el gran Parc de la Riera de Caldes, serà de més de 
35.000 m2sòl. La superfície actual del Bosc de Can Pavana és de 14.638,01 m2sòl 
(9.233,47 m2sòl+5.404,54 m2sòl), i la proposta del POUM suposarà una ampliació 
de més de 5.000,00 m2sòl, que suposarà una ampliació molt substancial del futur 
Parc del Bosc de Can Pavana. 

Aquest Parc central estarà format per un corredor continu, on es disposarà d’un 
parc esportiu i tres grans zones de lleure situades aproximadament en els 
extrems del sector (la zona verda de “El molí, la nau i la bassa”, la zona verda que 
es disposa al voltant de l’actual equipament de l’Escorxador lligat a la Riera de 
Caldes i la gran zona verda en la part central del nou sector (Bosc de Can 
Pavana). 

La zona verda situada al sud del sector serà la que tindrà majors dimensions, 
donant continuïtat al Parc de la riera de Caldes amb el Parc Central i el Bosc de 
Can Pavana. Aquesta gran zona relacionada amb la Riera de Caldes configurarà 
la façana del centre urbà a la riera, configurant els diferents espais públics de 
l’entorn del nou CAP, el Pavelló Esportiu i l’Escorxador. 

En la part central del sector es situarà, tal com ja s’ha comentat anteriorment, el 
Bosc de Can Pavana del barri de La Pineda i la seva ampliació, relacionat amb el 
gran corredor verd del nou desenvolupament. Aquesta gran zona verda central es 
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disposarà davant del IES Ramon Cases i Carbó i del nou equipament (possible 
ampliació de l’Institut i/o nou teatre-auditori i/o escola de música) . 

En la part nord del sector es disposarà d’un espai verd relacionat amb un nou 
sistema d’equipament com a ampliació de l’actual equipament de La Pineda, tot 
donant continuïtat al Parc del Molí. En aquest parc es volen recuperar i mantenir 
els edificis del Molí i el Magatzem com a equipaments públics, i els elements 
constructius de la bassa i la canalització (mina) com elements que formaran part 
d’aquest gran espai públic. Per tant, es preten rehabilitar el Molí, la bassa i el rec 
com a equipament públic, tot conservant i potenciant el valor patrimonial de la 
instal·lació hidràulica del rec gran (inclòs en el Pla Especial de Protecció i Catàleg 
del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic), tot creant un parc urbà al seu entorn.  

La bassa i el rec es proposen dins d'una zona verda i per tant la seva rehabilitació 
quedarà inclosa dins de la urbanització propia del parc; no obstant, no és el cas 
de l'edificació del Molí i de la nau, que es disposaran dins d'un sistema 
d'equipaments a cedir a l'Ajuntament, i que aquest haurà posteriorment de 
realitzar la seva rehabilitació. Per tant, el cost de rehabilitar el Molí i la nau no 
estarà com a càrrega del sector a assumir per els propietaris, a diferència del rec i 
de la bassa que serà un cost que assumiran tots els propietaris, ja que formarà 
part de la cessió urbanitzada de l'espai lliure o zona verda. 

Adquirir per cessió nous equipaments públics (complex esportiu, teatre-auditori, 
ampliació IES) necessaris pel municipi, que haurien d’haver estat adquirits per 
expropiació segons el planejament vigent. La integració de l’àrea poliesportiva al 
sector ha de completar la ja existent concentració d’equipaments escolars i 
esportius entre el Parc de la riera de Caldes i el centre.  

Els equipaments que s’obtindran en aquest sector són els següents: 

La possible ampliació del IES Ramon Casas i Carbó. 

La possible ubicació d’un nou equipament singular davant del Bosc de Can 
Pavana (Teatre, auditori, escola de música,...). 

L’ampliació de l’equipament situat al carrer de Sant Roc obtingut per cessió del 
sector de La Pineda. 

L’ampliació d’un gran complex d’equipaments en front de la riera de Caldes, lligat 
al gran Parc fluvial, que es situa al costat de la Carrerada. Les edificacions 
configuraran un gran complex esportiu amb construccions singulars que en alguns 
casos podran tenir usos diversos (edificis administratius, equipaments,...). 

Els diferents equipaments es disposaran de forma estratègica, al final de la nova 
avinguda i en l’entorn a les rotondes, així com en la part central del sector just 
davant de l’actual Bosc de Can Pavana. 

Determinar nous eixos per a vianants i carrils bici per relligar els diferents espais 
lliures i equipaments. El sector proposa un nou eix cívic que estructura, comunica, 
relaciona i articula la trama urbana existent de l’entorn i la proposada amb els 
principals equipaments del municipi. 

Determinacions generals 

Les reserves de sòl públic corresponents (zones verdes, equipaments, vials) quedaran 
fixades i concretades en el Pla parcial urbanístic; no obstant, les reserves mínimes de 
sòl públic són les que s’especificaran en aquesta memòria i en la fitxa de normativa 
corresponent d’aquest document del POUM, que el Pla Parcial haurà de respectar. 
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Els sistemes d'espais lliures (zones verdes) i tots aquells que formen part del sistema 
urbanístic de mobilitat i comunicacions s'hauran de cedir totalment urbanitzats. 

S'haurà de cedir a l’administració actuant, gratuïtament i lliure de càrregues 
d’urbanització, el sòl corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic del sector. El 
càlcul definitiu d'aquest 15% d'aprofitament es realitzarà en el Pla parcial i en el Projecte 
de reparcel.lació corresponent, en funció del valor de les diferents tipologies 
edificatories. 

S'haurà de realitzar el 30% d'habitatge protegit respecte al sostre total d'habitatge del 
sector, en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), a definir en el 
procés de gestió urbanística. 

El POUM definirà uns paràmetres generals de sostre, densitat i usos, i posteriorment el 
Pla parcial acabarà de definir l’ordenació i la zonificació definitiva. 

L’ordenació i la zonificació que es determina gràficament en aquest document del 
POUM no és vinculant, encara que es proposa una ordenació de diferents tipologies 
edificatòries de manera estratègica per tal d’acabar de consolidar les característiques 
urbanes existent amb cases fonamentalment plurifamiliars de major alçada i densitat, 
que quedin separades dels habitatges actuals. Es proposa també incorporar, en l’eix 
central o via cívica i en la Rambla del Sol, els usos terciari i comercial.  

Les alçades reguladores estaran entre PB+1+sotacoberta i PB+3+àtic segons la 
tipologia i la posició de les edificacions.  

L’ordenació del Pla parcial fixarà l’ordenació del viari, els equipaments i les zones 
verdes, sense que siguin menors a la referència indicada en aquesta fitxa pel que fa als 
percentatges. 

L’Ajuntament establirà les condicions de desenvolupament del Pla parcial i les prioritats 
en la construcció del viari i l’obtenció dels espais i equipaments corresponents a aquest 
sector.  

És prioritari en el sector poder realitzar la gran avinguda com a eix de gran importància 
viària pel municipi, el gran parc urbà, i la disposició estratègica dels equipaments 
necessaris.  

En l’ordenació dels equipaments es farà una reserva suficient perquè es doni lloc a un 
gran complex esportiu lligat als actuals equipaments situats al Passeig de la Carrerada, 
amb la possibilitat d’incorporar altres tipus d’equipaments (equipaments administratius, 
culturals, socials,...), amb una superfície mínima de 12.000,00 m2sòl. Per altra banda, 
l’ordenació establerta farà possible també un equipament lligat al gran Parc central 
(Bosc de Can Pavana) que es podrà destinar una part a una possible ampliació de 
l’actual institut com a equipament docent i a un nou equipament soci-cultural (sala 
polivalent, teatre de la vila, ...), amb una superfície mínima de 6.000 m2sòl.  

La bassa i el rec es proposen dins d'una zona verda i per tant la seva rehabilitació 
quedarà inclosa dins de la urbanització propia del parc; no obstant, no és el cas de 
l'edificació del Molí i de la nau, que es disposaran dins d'un sistema d'equipaments a 
cedir a l'Ajuntament, amb una superfície mínima de 1.500 m2sòl, i que aquest haurà 
posteriorment de realitzar la seva rehabilitació. Per tant, el cost de rehabilitar el Molí i la 
nau no estarà com a càrrega del sector a assumir per els propietaris, a diferència del rec 
i de la bassa que serà un cost que assumiran tots els propietaris, ja que formarà part de 
la cessió urbanitzada de l'espai lliure o zona verda. 

Els diferents paràmetres urbanístics (sostre màxim edificable, nombre d’habitatges, ...) i 
les cessions mínimes aniran en funció de la superfície del sector, que podrà variar en 
l’execució del Pla parcial, en funció d’una nova base topogràfica molt més precisa. 
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Amb caràcter general, aquest sector haurà de complir amb la normativa sectorial 
d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret 241/1994; 
garantint una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la 
norma UNE 23500 Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis; i complint que 
aquesta xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica 
Complementària SP-120. Els hidrants estaran a una distància màxima de 100,00 m de 
qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a una distància màxima entre ells de 
200,00 m, i es disposaran de manera que donin compliment a aquestes distancies als 
sols urbans de l’entorn i supleixin les mancances actuals de la xarxa. 
La vialitat determinada en el Pla parcial i en el Projecte d’Urbanització ha de complir 
amb les condicions específiques de la Secció 5 del Document Bàsic de Seguretat en 
cas d'Incendis del Reial Decret 314/2006. 

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas de 
utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar. S’hauran de prendre mesures de 
limitació d’aportació d’aigües de pluja als col·lectors, tot i que serà el futur Pla parcial i 
el Projecte d’urbanització el que acabarà de definir la xarxa en funció de la connexió i 
de les preexistències. En el cas que aquesta ordenació es puguin connectar a l’EDAR, 
es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de 
comunicar a l’ACA el projecte d’urbanització, i la promoció haurà d’assumir els costos 
econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del 
sistema de sanejament. En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de 
sanejament actual, i per tant s’hagi de realitzar una altra depuradora, el promotor també 
haurà d’assumir els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes 
les infraestructures del sistema de sanejament a realitzar. La xarxa d’aigües pluvials 
d’aquest sector incorporà les obres i les instal·lacions necessàries que permetin retenir i 
evacuar adequadament cap a la depuradora d’aigües residuals les primeres aigües 
d’escorrentia de la xarxa de sanejament amb elevades concentracions de contaminants 
produïdes. 

Usos i tipologies 

La zonificació que es determina gràficament en la fitxa és indicativa (no vinculant), amb 
el traçat de les vies que formen part de l’estructura general i orgànica del territori i 
d'alguns dels sistemes amb caràcter vinculant. 

La pretensió és donar el major ventall d‘usos compatibles al sector, i concretar una 
tipologia d’habitatges en consonància amb el centre urbà, que és on ha d’haver major 
alçada i major densitat. 

La tipologia establerta és fonamentalment plurifamiliar en blocs plurifamiliars d'ús mixt 
en ordenació volumètrica flexible, per tal de concentrar el sostre, alliberar més sols com 
a cessions i possibilitar uns espais urbans molt més enriquidors. 

El fet de col·locar les diferents tipologies edificatòries de manera estratègica permetria 
acabar de consolidar les característiques urbanes existent, i de disposar d’una via de 
tipologia plurifamiliar (de major alçada i densitat) que quedi separat de les edificacions i 
ordenacions existents.  

Es proposa una ordenació fonamentalment de blocs plurifamiliars d'ús mixt en ordenació 
volumètrica flexible, separats dels habitatges actuals i incorporats fonamentalment en un 
eix central o via cívica i en la Rambla del Sol. 
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Alçades reguladores 

Es proposa fonamentalment la tipologia d’habitatges plurifamiliars ordenats segons 
volumetria flexible (PB+2+àtic, davant de cases unifamiliars aïllades actualment 
existents amb una distància mínima de 25,00 m; i de PB+3+àtic, en tots els altres 
casos). Puntualment, i segons la proposta d'ordenació definitiva, es poden també 
proposar habitatges en filera (PB+1+sotacoberta, només en aquells llocs propers o 
davant d'habitatges unifamiliars aïllats existents; i de PB+2+sotacoberta, davant de 
cases unifamiliars aïllades actualment existents amb una distància mínima de 25,00 m). 

Execució i sistema/modalitat d’actuació urbanística 

Es proposa que es pugui realitzar aquest sector en dos o més polígons d’actuació, per 
tant, per tant es podrà tramitar un Pla parcial únic i posteriorment la gestió urbanística 
s’executarà en polígons. 

El Pla parcial podrà definir els límits d’aquests polígons per tal de quedar compensats. 

Es proposa que l’execució d’aquest sector es faci en el Primer Sexenni. 

El sistema d’actuació urbanística previst és el de reparcel·lació en la modalitat de 
compensació bàsica.  

El manteniment posterior de les obres d’urbanització es realitzarà mitjançant Junta de 
conservació. 

 
SUD-03. Camí de Sentmenat  

Situació i àmbit 

El sector es situa al nord-oest del terme municipal, i es troba delimitat: al Nord, per Sòl 
No Urbanitzable; a l’Est, per Sòl No Urbanitzable i pel nou PAU-20 “Puighebreuada”; al 
Sud, pel nou PAU-20 “Puighebreuada” i el nou PAU-19 “Camí de Can Clapés”; i a 
l’Oest, pel PAU-19 “Camí de Can Clapés” i el Sòl No Urbanitzable. 

La superfície total serà de 69.887,00 m2sòl. 

L’àmbit es troba en una bona part format per l’àmbit no consolidat per l’edificació de 
l’antic Sector del “Camí de Can Clapés”. 

L’actual sector “Camí de Sentmenat” està format per una part de l’anterior Sector del 
“Camí de Can Clapés”, una altra part prové del Sòl No Urbanitzable, amb una superfície 
aproximada de 12.286,00 m2sòl, que s’incorpora a la nova delimitació del sector per 
poder aconseguir la cohesió urbana i la continuïtat viària necessària; i, finalment, una 
petita part classificada i qualificada de Sòl Urbà industrial sense cap tipus d’accés i 
urbanització.  

Objectius 

Els objectius principals d’aquest sector són fonamentalment: 

Replantejar l’anterior Pla parcial del Camí de Can Clapés amb una nova 
ordenació, molt més adient amb el territori que l’envolta de Sòl No Urbanitzable i 
amb la tipologia d’habitatges existent.  
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Consolidar la trama urbana entre Can Clapés i La Sagrera, ja que en l’actualitat 
es disposa d’un gran buit urbà difícil d’ocupar i compactar, que dificulta la relació 
entre els barris i fa augmentar la dispersió i desconnexió del barri de Can Clapés 
respecta al nucli urbà del municipi.  

Reforçar l’estructura viària i obtenir la continuïtat dels carrers, per tal de reforçar la 
unió entre els desenvolupaments existents i/o els àmbits edificats en l’actualitat 
amb els nous creixements que es proposen. Es proposa fonamentalment donar 
continuïtat al c/ de Sentmenat, com a via important de comunicació, que unirà La 
Sagrera, el Camí de Can Clapés i el nou sector del Camí de Sentmenat; així com 
el Camí de Can Clapés i la nova via que relligaran els dos barris.  

Realitzar un nou eix cívic o passeig connectat amb el barri de La Sagrera, que 
relligarà el nou desenvolupament residencial que es proposa en aquest sector. 
Aquest passeig, que estarà dotat d’una tipologia més densa d’habitatges 
unifamiliars en filera, determinarà clarament un eix cívic, que separarà els usos 
residencials dels altres i connectarà els diferents equipaments i les zones verdes, 
transformant-se com a centre del barri i aconseguint una certa centralitat urbana 
en aquest entorn actualment tan poc cohesionat. 

Integrar el nou sector amb l’espai agrícola de Can Duran, possibilitant amb 
l’ordenació del nou desenvolupament d’un espai lliure de transició entre el nou 
sector i el món rural, tractant-lo de manera similar al del seu entorn (camps de 
conreu,...) i consolidant una unitat paisatgística important.  

Adquirir per cessió els equipaments de la bòbila, l’ampliació del cementiri i l’espai 
per un possible tanatori. El desenvolupament del sector permetrà que s’obtinguin 
gratuïtament un seguit d’equipaments públics necessaris pel municipi. 

La bòbila podrà esdevenir un equipament cívic amb el seu entorn immediat 
qualificat de zona verda i lligat al torrent de Can Duran i al Sòl No Urbanitzable 
qualificat d’”Agrícola de valor reconegut d’interès ecològic i paisatgístic”. Aquest 
sistema d’equipament-zona verda de la bòbila de Can Duran possibilitarà 
augmentar el corredor del Torrent de Can Duran i possibilitarà la penetració dels 
espais no urbanitzables al medi urbà. 

El nou sector farà possible l’ampliació del cementiri de Palau-solità i la col·locació 
d’un tanatori al seu costat. L’ordenació del nou desenvolupament tindrà en 
compte la relació de les cases amb el cementiri, determinant una franja verda de 
protecció entre els dos usos tant diferenciats i incompatibles. 

Conservar i rehabilitar la bòbila com element d’interès patrimonial. Aquest element 
quedarà inclòs en el Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni 
Arquitectònic i Arqueològic. 

Determinacions generals 

Les reserves de sòl públic corresponents (zones verdes, equipaments, vials) quedaran 
fixades i concretades en el Pla parcial urbanístic; no obstant, les reserves mínimes de 
sòl públic són les que s’especificaran en aquesta memòria i en la fitxa de normativa 
corresponent d’aquest document del POUM. L’ordenació del Pla parcial fixarà 
l’ordenació del viari, els equipaments i les zones verdes, sense que siguin menors a la 
referència indicada en aquesta fitxa pel que fa als percentatges. 

Els sistemes d'espais lliures (zones verdes) i tots aquells que formen part del sistema 
urbanístic de mobilitat i comunicacions s'hauran de cedir totalment urbanitzats. 
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S'haurà de cedir a l’administració actuant, gratuïtament i lliure de càrregues 
d’urbanització, el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector 
reconegut en el planejament vigent; i el sòl corresponent al 15% de l’aprofitament 
urbanístic del sector, de nova implantació segons el document del POUM. El càlcul 
definitiu de la cessió a l'administració actuant es realitzarà en el Pla parcial i en el 
Projecte de reparcel.lació corresponent, en funció de les diferents tipologies 
edificatòries. 

S'haurà de realitzar el 30% d'habitatge protegit respecte al sostre total d'habitatge del 
sector, en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), a definir en el 
procés de gestió urbanística. 

El POUM definirà uns paràmetres generals de sostre, densitat i usos, i posteriorment, el 
Pla parcial acabarà de definir l’ordenació i la zonificació definitiva. 

En la zonificació i ordenació es planteja una reserva suficient perquè pugui donar lloc a 
un equipament cultural-social i mediambiental amb una superfície mínima de 4.000 
m2sòl, lligat a un espai lliure o zona verda, en l'actual àmbit de la bòvila. 
La zonificació que es determina gràficament en la fitxa és indicativa (no vinculant), amb 
el traçat de les vies que formen part de l’estructura general i orgànica del territori i 
d'alguns dels sistemes amb caràcter vinculant. 

Les alçades reguladores que es proposen estaran entre PB+1+sotacoberta i PB+2 
segons la tipologia i la posició de les edificacions.  

L’Ajuntament establirà les condicions de desenvolupament del Pla parcial i les prioritats 
corresponents a aquest sector. Es prioritari en aquest sector poder consolidar i 
urbanitzar aquest entorn, per tal de donar continuïtat a l’actual sòl urbà i realitzar un eix 
cívic (passeig) amb major densitat que relligui les zones verdes i els equipaments i 
donant al barri una centralitat. 

Els diferents paràmetres urbanístics (sostre màxim edificable, nombre d’habitatges, ...) i 
les cessions mínimes aniran en funció de la superfície del sector, que podrà variar en 
l’execució del Pla parcial, en funció d’una nova base topogràfica molt més precisa. 

Amb caràcter general, aquest sector haurà de complir amb la normativa sectorial 
d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret 241/1994; 
garantint una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la 
norma UNE 23500 Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis; i complint que 
aquesta xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica 
Complementària SP-120. Els hidrants estaran a una distància màxima de 100,00 m de 
qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a una distància màxima entre ells de 
200,00 m, i es disposaran de manera que donin compliment a aquestes distancies als 
sols urbans de l’entorn i supleixin les mancances actuals de la xarxa. 
La vialitat determinada en el Pla parcial i en el Projecte d’Urbanització ha de complir 
amb les condicions específiques de la Secció 5 del Document Bàsic de Seguretat en 
cas d'Incendis del Reial Decret 314/2006. 
Per altra banda, en el perímetre del sector limítrofe a les zones agrícola-forestals  i de 
sòl no urbanitzable es disposarà d'una franja de 25,00 m d'amplada separant la zona 
edificada del sòl no urbanitzable, lliure d'arbustos o vegetació que pugui propagar un 
incendi. 

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas de 
utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar. S’hauran de prendre mesures de 
limitació d’aportació d’aigües de pluja als col·lectors, tot i que serà el futur Pla parcial i 
el Projecte d’urbanització el que acabarà de definir la xarxa en funció de la connexió i 
de les preexistències. En el cas que aquesta ordenació es puguin connectar a l’EDAR, 
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es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de 
comunicar a l’ACA el projecte d’urbanització, i la promoció haurà d’assumir els costos 
econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del 
sistema de sanejament. En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de 
sanejament actual, i per tant s’hagi de realitzar una altra depuradora, el promotor també 
haurà d’assumir els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes 
les infraestructures del sistema de sanejament a realitzar. La xarxa d’aigües pluvials 
d’aquest sector incorporà les obres i les instal·lacions necessàries que permetin retenir i 
evacuar adequadament cap a la depuradora d’aigües residuals les primeres aigües 
d’escorrentia de la xarxa de sanejament amb elevades concentracions de contaminants 
produïdes. 

Per altra banda, el sector haurà de complir amb la normativa sectorial en relació als 
cementiris, per estar dins de la seva àrea d’influència, d’acord amb el que preveu el 
Decret 297/1997 del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria. 

Usos i tipologies 

Els usos establerts en aquest sector son fonamentalment residencials. 

Es pretén dotar al sector d’una tipologia d’habitatges en consonància amb l’entorn més 
o menys consolidat que son de cases unifamiliars aïllades. La tipologia establerta en el 
vial principal és de cases unifamiliars en filera, el resta podria ser de cases unifamiliar 
aïllades, aparellades o en filera segons el cas. El fet de col·locar les diferents tipologies 
edificatòries de manera estratègica permetrà acabar de consolidar les característiques 
urbanes existent. 

Es proposen les següents tipologies d’habitatges: 

- Habitatge unifamiliar aïllat 

- Habitatge  unifamiliar aparellat 

- Habitatge  unifamiliar en filera  

Alçades reguladores 

Es proposen les alçades reguladores màximes: 

- Hab. Unifamiliar aïllat: PB+1+ (sotacoberta) 

- Hab. Unifamiliar aparellat: PB+1+ (sotacoberta) 

- Hab. Unifamiliar en filera: PB+1+ (sotacoberta) 

- Hab. Unifamiliar en filera: PB+2 (només a l’eix central) 

Execució i sistema/modalitat d’actuació urbanística 

Es proposa que l’execució d’aquest sector es faci en el Tercer Sexenni.  

El sistema d’actuació urbanística previst és el de reparcel·lació en la modalitat de 
compensació bàsica. El manteniment posterior de les obres d’urbanització es realitzarà 
mitjançant Junta de conservació. 
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SUD-04. Bosc de Can Padró - Riera de Caldes 

Situació i àmbit 

El SUD-04. Bosc de Can Padró-Riera de Caldes engloba tres àmbits discontinus situats: 
el primer, al nord-est del municipi en front a l'Av. de Catalunya, delimitat pel Camí de 
Can Padró, l’Avda de Catalunya i el barri dels Turons; el segon, en la part central del 
municipi, al marge de la riera de Caldes, delimitat pel barri de Montjuïc, l'àmbit industrial 
de l'Av. Navarra, la riera de Caldes i el c/ Sant Oleguer; i finalment, un àmbit de petites 
dimensions, situat també en la part central del municipi, al costat de l'actual camp de 
futbol. 

El primer àmbit (àmbit A) es troba delimitat: al Nord, amb el barri dels Turons PAU-10. 
Els Turons i el PMU-10. Cal Viejo, i amb la rotonda del c/Arquitecte Falguera i l'Av. 
Catalunya i el c/Viver; al Oest, pel barri dels Turons amb el PAU-10. Els Turons; al Sud, 
amb el  SUD.08. Sector El Pedró, amb el camí de Can Padró; i finalment al Oest, per la 
residencia Residencial Palau i l'Av. Catalunya. 
La superfície d'aquest àmbit A és de 66.559,00 m²sòl. 

El segon àmbit (àmbit B) es troba delimitat: al Nord, pel barri de Montjuïc amb el PAU-
03. Montjuïc, i amb l’àmbit industrial de l’Avinguda de Navarra corresponent al PMU-09. 
Av. Navarra; a l’Est, per la Riera de Caldes i el PMU-09. Av. Navarra; al Sud, pel sòl no 
urbanitzable lligat al torrent de Can Duran, amb el c/ Sant Oleguer prolongació de la 
Carrerada, i pel SUND-01. Can Cladelles pel que fa a la seva via principal; i finalment al 
Oest, amb el PAU-43. Can Agell i el PAU-03. Montjuïc. La superfície d'aquest àmbit B 
és de 27.555,00 m²sòl. 

El tercer àmbit (àmbit C) es troba delimitat: al Nord, pel sòl no urbanitzable lligat al 
torrent de Can Duran; a l’Est, per la Riera de Caldes; al Sud, per l'equipament esportiu 
on es situa l'actual camp de futbol; i a l'Oest, amb el torrent de Can Duran. 
La superfície d'aquest àmbit C és de 4.249,00 m²sòl. 

La superfície total d’aquest sector discontinu és de 98.363,00 m²sòl, suma de l'àmbit A, 
B i C (66.559,00 m²sòl + 27.555,00 m²sòl + 4.249,00 m²sòl). 

Objectius 

Els objectius principals d’aquest sector son: 
 

-  Pel que fa a l'àmbit de Can Padró 

• Adquirir per cessió gratuïta una bona part del bosc de Can Padró com a parc 
urbà. 

• Realitzar recorreguts pel bosc garantint l’accés i l’ús públic. 

• Reforçar la continuïtat dels diferents espais lliures, entre el Bosc de Can Padró, 
la resta de zones verdes del seu voltant i el sòl no urbanitzable. 

• Integrar els nous habitatges en l'actual Bosc de Can Padró amb el mínim 
impacte visual. 

• Concentrar els habitatges en l'àmbit del Bosc de Can Padró en la zona més 
recomanable de menor pendent. 

• Possibilitar el trasllat o tancament del Garden situat actualment en la zona verda 
del Bosc de Can Padró, activitat no compatible amb el planejament vigent. 

• Proporcionar una nova ordenació en el front de l'Av. Catalunya que generi una 
dinàmica de transformació d’usos, relacions i activitats. 
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• Proporcionar uns nous accessos al Bosc de Can Padró des de el centre de 
Palau, integrant aquest gran parc al context urbà, per tal de millorar la imatge 
urbana de tot el conjunt. 

-  Pel que fa a l'àmbit de Can Cladelles  

• Realitzar una nova ordenació amb nous aprofitaments per conformar un front a 
la riera de Caldes que dignifiqui l'entorn i generi i configuri una part del Parc de la 
Riera de Caldes. 

• La millora de la imatge urbana en aquest entorn lligat al Parc de la Riera de 
Caldes. 

• Proporcionar una nova ordenació en el front de l’Avda. Navarra, que generi una 
dinàmica de transformació d’usos, relacions i activitats. 

• Reforçar l’estructura de sistemes d’espais lliures en l’entorn a la Riera de Caldes,  
obtenint la cessió i urbanització d’aquestes, creant una franja de sistemes lligats 
a la riera. 

• Donar continuïtat a l’eix cívic lligat a la Riera de Caldes, que es situa paral·lel a 
aquesta, en tota la seva extensió municipal, i fins i tot, amb continuïtat als 
municipis fronterers. 

• La millora dels diferents espais actualment residuals entre l'àmbit de l'Av. 
Navarra, el barri de Montjuïc i la riera de Caldes. 

• Connectar els barris de l’altre banda de la riera amb el centre. 

• Estructurar una part de la nova via que relligarà en un futur, de nord a sud, els 
diferents barris de ponent (Montjuïc, Can Cladelles, La Sagrera,...) 

• Crear una zona comercial i terciària, lligada a la Carrerada, que doni una 
centralitat en el municipi i augmenti la relació dels barris de ponent amb el 
centre. 

• Adquirir per cessió gratuïta l'ampliació de l'equipament esportiu del camp de 
futbol. 

Determinacions generals 

Cedir els sòls de sistemes i urbanitzar l’àmbit, pel que fa als vials i zones verdes. 

Les reserves de sòl públic en aquest sector (zones verdes, equipaments, vials) 
quedaran fixades i concretades en el Pla parcial urbanístic; no obstant, aquest 
document determina una sèrie de sistemes vinculants que es reflexen en les fitxes 
corresponents, i que es podran reajustar en el Pla parcial. 

Obtenir la cessió i urbanització d'una bona part del Bosc de Can Padró, com a sistema 
d'espais lliures i zones verdes, amb una superfície mínima de 50.000,00 m2sòl. 

Obtenir la cessió d'un sistema d'equipaments al costat de l'actual camp de futbol, per tal 
de permetre l'ampliació de la seva superfície i possibilitar una zona d'aparcaments, tal 
com s'utilitza en l'actualitat. La superfície d'aquesta ampliació serà de 4.249,00 m2sòl. 
Aquest equipament no serà edificable, i estarà estrictament vinculat a l'equipament 
actual del camp de futbol (clau E5). 

Cedir a l’administració actuant, gratuïtament i lliure de càrregues d’urbanització, dins 
l'àmbit de sòl urbà no consolidat en què estiguin compresos els terrenys, el sòl 
necessari per edificar el sostre corresponent al 10% o el 15% segons el cas, de 
l’aprofitament urbanístic del polígon. El càlcul de la cessió a l'administració actuant 
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(valor en funció de la tipologia) es realitzarà en el Pla parcial i es concretarà i 
determinarà en el Projecte de reparcel.lació corresponent. 

Realització del 30% d'habitatge protegit respecte al sostre total d'habitatge del sector, en 
qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), a definir i concretar en el  Pla 
parcial corresponent. 

Els diferents paràmetres urbanístics (sostre màxim edificable, nombre d’habitatges, ...) i 
les cessions mínimes aniran en funció de la superfície del sector, que podrà variar en 
l’execució del Pla parcial, en funció d’una nova base topogràfica més precisa. 

Les diferents determinacions bàsiques i paràmetres urbanístics del sector s’expressen 
en la fitxa numèrica, que s’adjunta en les normes, en el document B1.Fitxes gràfiques i 
normativa dels àmbits urbanístics, volum b, apartat III. 

La documentació numèrica va acompanyada d’una fitxa gràfica amb els diferents 
sistemes (viari, zones verdes i equipaments) amb caràcter vinculant, que formen part en 
alguns casos de l'estructura general i orgànica del territori; i finalment, d’una fitxa amb la 
proposta d’ordenació no vinculant, però orientativa, que anirà condicionada a la 
zonificació definitiva establerta en el Pla parcial. 

Determinacions d’ordenació de la proposta  

La zonificació que es determina gràficament en la fitxa és indicativa (no vinculant), amb 
el traçat de les vies que formen part de l’estructura general i orgànica del territori i 
d'alguns dels sistemes amb caràcter vinculant.  
L’ordenació que es determina gràficament és no vinculant, però orientativa, 
condicionada a la zonificació definitiva, proposant-se una ordenació estratègica per tal 
d’acabar de consolidar les característiques urbanes existents. 
L'ordenació que es proposa és fonamentalment de blocs plurifamiliars d'ús mixt en 
ordenació volumètrica flexible, per tal de concentrar el sostre i alliberar més sols de 
cessió. 
Es pretén concentrar l’edificabilitat en dos àmbits: el primer, a l'àmbit de Can Padró, 
lligat a l'Av. de Catalunya, a on es situen els terrenys de menor pendent; el segon, a 
l'àmbit d'Av. Navarra, devant de la Riera de Caldes. 

L'alçada màxima de les edificacions serà de PB+3+àtic. 

Altres determinacions 

a. Determinacions de les mesures de protecció d’incendis 

Aquest sector haurà de complir amb la normativa sectorial d'incendis vigent; disposant 
d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret 241/1994; garantint una xarxa 
d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la norma UNE 23500 
Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis; i complint que aquesta xarxa tingui les 
condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica Complementària SP-120. 
Els hidrants estaran a una distància màxima de 100,00 m de qualsevol punt, i en 
conseqüència es trobaran a una distància màxima entre ells de 200,00 m, i es 
disposaran de manera que donin compliment a aquestes distancies als sols urbans de 
l’entorn i supleixin les mancances actuals de la xarxa. 
La vialitat determinada en el Pla parcial i en el Projecte d’Urbanització ha de complir 
amb les condicions específiques de la Secció 5 del Document Bàsic de Seguretat en 
cas d'Incendis del Reial Decret 314/2006.  
En el perímetre del sector limítrofe al sòl no urbanitzable es disposarà d'una franja de 
25,00 m d'amplada separant la zona edificada del sòl no urbanitzable, lliure d'arbustos o 
vegetació que pugui propagar un incendi. 
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b. Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram 

Es recomana que la xarxa de clavegueram sigui separativa i, en el cas d’utilitzar una 
xarxa unitària s’haurà de justificar. S’hauran de prendre mesures en el Projecte 
d’urbanització de limitació en l’aportació d’aigües de pluja als col·lectors. 
La connexió a l’EDAR es farà mitjançant la realització d’un conveni. L’Ajuntament 
comunicarà a l’ACA la realització del projecte d’urbanització, assumint la promoció els 
costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures 
del sistema de sanejament. En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic 
de sanejament actual, i per tant s’hagi de realitzar una altra depuradora, el promotor 
haurà d’assumir els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes 
les infraestructures del sistema de sanejament a realitzar. 
La xarxa d’aigües pluvials haurà d’incorporar les obres i les instal·lacions necessàries 
que permetin retenir i evacuar adequadament cap a la depuradora d’aigües residuals 
les primeres aigües d’escorrentia de la xarxa de sanejament. 

c. Determinacions de les mesures de protecció dels cementiris 

Aquest sector haurà de complir amb la normativa sectorial en relació als cementiris, per 
estar dins de la seva àrea d’influència, d’acord amb el que preveu el Decret 297/1997 
del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.  
En els plànols de normativa urbanística es determina la franja de protecció de 25,00 m i 
de 50,00 m, respecta a l'ampliació del cementiri, per habitatges unifamiliars i 
plurifamiliars respectivament, segons el Decret 297/1997. 

d. Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial  

El SUD-04. Bosc de Can Padró-Riera de Caldes queda afectat per la xarxa local B-143 
(antiga carretera). 

El planejament derivat i els projectes d'urbanització s’adequaran a la legislació de 
carreteres vigent, Decret legislatiu 2/2009, de 25 agost, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei de carreteres, i el Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de Carreteres. 

La vialitat i les connexions a la carretera (Av. de Catalunya) s'han d'ajustar als 
requeriments de la normativa sectorial vigent; i per tant, el planejament derivat, els 
projectes d'urbanització, el disseny de tots els elements viaris de connexió a l'Av. de 
Catalunya es farà d'acord amb la instrucció de traçat de carreteres 3.1-IC i amb la 
instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la Generalitat de Catalunya; sense 
perjudici que la vialitat de l'Av. Catalunya pugui perdre el seu caràcter de via interurbana 
i es determinin de forma expressa altres criteris de tractament, traçat, geometria, etc., de 
la via com a urbana. 

Els usos,  en les zones adjacents a les carreteres, es determinaran segons el TRLC i el 
Reglament General de Carreteres. Totes les activitats hauran de complir amb tot allò 
que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració 
Ambiental i el Reglament corresponent que figura en el Decret 136/1999, de 18 de maig. 

La línia d'edificació quedarà establerta en els plànols de qualificacions i de normativa 
urbanística. En aquests plànols s'estableix, en caràcter particular, una línia d'edificació a 
una distancia inferior a la fixada en caràcter general per aquest tipus de via que és de 
25,00 m. Aquesta alineació es justifica en funció de: preexistències, alineacions 
consolidades,   planejaments aprovats anteriorment, noves ordenacions o alineacions 
que es plantegen en el document del POUM per consolidar l'Av. de Catalunya, i 
finalment, la transformació de l'antiga carretera com a via i cruïlla urbana.  
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El sòl de les reserves per a infrastructures de mobilitat terrestre comprés en aquest 
àmbit, que sigui necessari per a la implantació de les mateixes, serà òbviament de 
cessió obligatòria, gratuïta i lliure de càrregues i gravàmens, amb la corresponent 
urbanització. 

En general no s'admetran rotondes partides i interseccions en creu, a no ser que es 
justifiquin per la configuració de la trama urbana o perque la solució tècnica sigui més 
viable; sempre i quan la via no perdi el caràcter de interurbana, cosa que llavors es 
podran adoptar altres solucions més urbanes. 

Els sistemes de drenatge dels àmbits adjacents a les carreteres hauran de ser 
independents dels d'aquestes, i s'hauran de definir de manera que no generin 
problemàtica sobre les mateixes. 

Les actuacions que es plantegin en les zones de protecció de la carretera, incloses les 
infrastructures de subministrament, electricitat, aigua, gas, clavegueram, telefonia i 
qualsevol altre servei, s'ajustaran amb caràcter general, en el planejament derivat i en 
els projectes d'urbanització, als requeriments establerts a aquest efecte al Reglament 
general de carreteres, Decret 293/2003 de 18 de novembre, i a les normatives tècniques 
aplicables en cada cas; sempre i quan la via no perdi el caràcter d'interurbana. 

El planejament derivat i els projectes d'urbanització que afectin a la B-143 hauran 
d'obtenir l'informe favorable vinculant del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona; 
sempre i quan la via no perdi el caràcter d'interurbana. 

El planejament derivat dels àmbits confrontants amb carreteres i els corresponents 
projectes d'urbanització hauran d'acomplir la Llei 6/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica del medi nocturn;  
 

6. Execució i sistema/modalitat d’actuació urbanística 

El termini d'execució serà el Segon sexenni, condicionat a la realització de la rotonda de 
l'Av. de Catalunya i Arquitecte Falguera. 

El sistema d’actuació urbanística previst és el de reparcel·lació en la modalitat de 
compensació bàsica. 

El manteniment posterior de les obres d’urbanització es realitzarà mitjançant Junta de 
conservació. 

SUD-05. Can Maiol Nord  

Situació i àmbit 

El Pla parcial del sector de Can Maiol Nord està aprovat definitivament i s’incorpora al 
POUM. 

Aquest sector es delimita a efectes de finalitzar el procés d'urbanització de tots aquells 
sistemes necessaris, tant interns com externs, per fer viable el desenvolupament 
residencial; i aconseguir totes les càrregues internes i externes del sector, tal com es 
defineix en el propi Pla parcial d’aquest sector, en el conveni urbanístic d’aquest subscrit 
en data 11 de juny de 2008, i finalment en el projecte de Reparcel.lació, aprovat 
definitivament el 6 de juny de 2014. 

El Sector de Can Maiol Nord es localitza al sud-est del nucli de Palau-Solità i 
Plegamans, en un àmbit situat entre l’Avda. de Catalunya i el camí carener de la Serra. 
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El sector ocuparà un buit de Sol Urbanitzable necessari per tal de donar continuïtat a la 
trama urbana, relligar l’antiga urbanització de Can Maiol amb Tenda Nova i el centre de 
Palau. 

El sector queda delimitat pels següents elements: a nord, pel límit del sector de “Tenda 
Nova Est”; a llevant, pel camí de la Serra (vial carener en projecte); al sud, pel límit del 
sector de “Can Maiol”, ja consolidat; i per ponent, amb l’Avda. de Catalunya ( carretera 
B-143). 

La superfície total del sector, segons la base utilitzada per a la redacció del POUM, serà 
de 61.710,00 m2, encara que segons el Pla parcial redactat per la propietat la superfície 
és de 61.845,00 m2, diferència de superfície entre bases molt poc considerable. 

Totes les determinacions i els paràmetres urbanístics d’aquesta clau quedaran 
concretats i definits en el Pla parcial corresponent. 

El document del POUM determina unes claus específiques per aquestes zones en el 
plànol de qualificacions urbanístiques, i uns gàlibs amb alineació obligatòria de 
l’edificació amb consideració de façana en el plànol de normativa urbanística. 

El POUM incorpora íntegrament les previsions del corresponent Pla Parcial, i es limita a 
canviar la nomenclatura de les diferents claus urbanístiques, i a l’adaptació d’aquestes a 
les previsions del POUM. 

D’aquesta forma, a partir de l’entrada en vigor del POUM, la clau en aquesta zona  ha 
de ser l'establerta en el POUM i subjecta a la normativa del Pla parcial. Val a dir que 
l’adaptació de les claus urbanístiques no suposa en cap cas una reducció dels 
aprofitaments fixats als Plans parcials, sinó que significa una mera homogeneització de 
les mateixes per fer-les coherents amb el contingut del POUM. 

Objectius 

Els objectius del sector són els definits en el Pla parcial:  

Relligar la urbanització de Can Maiol amb Tenda Nova i el centre. 

Consolidar i donar continuïtat a la trama urbana, relligant l’antiga urbanització de 
Can Maiol amb Tenda Nova i el centre de Palau, per tal de donar continuïtat a tots 
els carrers (c/ de les Acàcies, c/ del Bosc de Can Maiol i c/ de Minerva). 

Configurar un tram del Camí de la Serra que forma part de l’estructura principal 
del municipi, i que és fonamental per donar continuïtat a tota aquesta via fins a 
Can Falguera i poder descongestionar l’Av. de Catalunya. La continuïtat del Camí 
de la Serra serà molt important per donar accessibilitat a totes les urbanitzacions 
de llevant, per tal de millorar la seva accessibilitat i no dependre tant de l’Av. de 
Catalunya. Aquesta operació serà fonamental en el moment que l’antiga carretera 
esdevingui una via cívica més de caràcter comercial per als vianants.  

Executar un nou vial de connexió entre els barris de llevant. 

Determinar un nou vial d’est a oest d’accés al sector i al barri de Tenda Nova, 
capaç de connectar aquests desenvolupaments amb els barris de l’altre costat de 
la carretera (Barri de Baix i Illa del Pla) a fi de garantir la continuïtat de llevant a 
ponent i descongestionar la futura Av. de Catalunya. 
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Articular un parc públic amb la nova plaça lligada a l’Av. Catalunya. 

Determinar un parc públic que articuli internament al sector, amb la urbanització 
d’una plaça lligada a l’Av. de Catalunya. 

Adquirir per cessió un nou equipament públic necessari pel municipi per tal de 
ubicar-hi una guarderia, i la realització segons el conveni urbanístic de la 
construcció d'aquesta guarderia o un altre equipament similar. 

Determinacions generals 

El polígon es delimita a efectes de finalitzar el procés de gestió i urbanització, cedint a 
l’administració actuant el sòl d’aprofitament, gratuïtament i lliure de càrregues 
d’urbanització, dins el sector de sòl urbanitzable en que estiguin compresos els 
terrenys; i urbanitzar tots aquells sistemes necessaris, tant interns com externs, per fer 
viable el desenvolupament residencial; i obtenir totes les càrregues internes i externes 
del sector, tal com es defineix en el propi Pla parcial d’aquest sector, en el conveni 
urbanístic d’aquest subscrit en data 11 de juny de 2008 i, finalment en els projectes de 
Reparcel·lació i d’urbanització pendents d’aprovació. 

Les reserves de sòl públic corresponents (zones verdes, equipaments, vials) queden 
fixades i concretades en el Pla parcial urbanístic aprovat; encara que també en la fitxa 
corresponent. En el cas de possibles diferències de superfície de les zones i dels 
sistemes ocasionades per la utilització de bases topogràfiques diferents, prima el Pla 
parcial, que és el que ha utilitzat la base topogràfica més acurada i el document que en 
definitiva ha de desenvolupar el sector.  

Els sistemes d'espais lliures (zones verdes) i tots aquells que formen part del sistema 
urbanístic de mobilitat i comunicacions s'hauran de cedir totalment urbanitzats. 

S'haurà de cedir a l’administració actuant, gratuïtament i lliure de càrregues 
d’urbanització, el sòl corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic del sector, definit 
en el Pla parcial i en el Projecte de reparcel.lació aprovat. 

S'haurà de realitzar el 30% d'habitatge protegit respecte al sostre total d'habitatge del 
sector, en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), a definir en el 
procés de gestió urbanística. 

Les determinacions bàsiques del sector s’expressen en la fitxa numèrica adjunta i 
corresponen a les del Pla Parcial citat, i d’acord amb ell s’assigna l’edificabilitat 
corresponent a cada illa.  

L’ordenació del Pla parcial fixa l’ordenació del viari, els equipaments i les zones verdes, 
i aquest document fa la seva transcripció. 

Totes les obligacions a realitzar en aquest SUD quedaran determinades en el Pla parcial 
corresponent, i posteriorment en la seva gestió urbanística. 
És prioritari en aquest sector poder realitzar la consolidació de la trama urbana, 
l’obtenció d’un tram del Camí de la Serra per donar continuïtat a aquesta via, i l’obtenció 
d’una peça de sòl destinada a un equipament públic (guarderia).  Per aquest motiu es 
preveu un equipament pels usos següents: E1. Docent, E2. Sanitari-assistencial i E4. 
Cultural-social-religiòs. 
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La normativa urbanística a utilitzar pels sistemes inclosos en aquest sector serà la 
determinada en el POUM, a diferència de la normativa urbanística de les zones 
d’aprofitament privat, que serà la indicada en el Pla parcial de Can Maiol Nord. 
 
La proposta d’ordenació haurà de preveure la continuïtat de la xarxa dels barris veïns. 
La zonificació que es determina gràficament en el POUM és vinculant, establerta per 
transcripció del Pla parcial corresponent. En cas de contradicció entre aquests dos 
documents, és el Pla parcial el que determina la zonificació definitiva. 

Amb caràcter general, aquest sector haurà de complir amb la normativa sectorial 
d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret 241/1994; 
garantint una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la 
norma UNE 23500 Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis; i complint que 
aquesta xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica 
Complementària SP-120. Els hidrants estaran a una distància màxima de 100,00 m de 
qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a una distància màxima entre ells de 
200,00 m, i es disposaran de manera que donin compliment a aquestes distancies als 
sols urbans de l’entorn i supleixin les mancances actuals de la xarxa. 
La vialitat determinada en el Pla parcial i en el Projecte d’Urbanització ha de complir 
amb les condicions específiques de la Secció 5 del Document Bàsic de Seguretat en 
cas d'Incendis del Reial Decret 314/2006.  
Tot i així, les determinacions pel que fa a la protecció d’incendis i la xarxa d’hidrants 
estan definides en el Pla parcial i en el Projecte d’urbanització en tràmit.  

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas de 
utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar. S’hauran de prendre mesures de 
limitació d’aportació d’aigües de pluja als col·lectors, tot i que serà el futur Pla parcial i 
el Projecte d’urbanització el que acabarà de definir la xarxa en funció de la connexió i 
de les preexistències. En el cas que aquesta ordenació es puguin connectar a l’EDAR, 
es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de 
comunicar a l’ACA el projecte d’urbanització, i la promoció haurà d’assumir els costos 
econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del 
sistema de sanejament. En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de 
sanejament actual, i per tant s’hagi de realitzar una altra depuradora, el promotor també 
haurà d’assumir els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes 
les infraestructures del sistema de sanejament a realitzar. La xarxa d’aigües pluvials 
d’aquest sector incorporà les obres i les instal·lacions necessàries que permetin retenir i 
evacuar adequadament cap a la depuradora d’aigües residuals les primeres aigües 
d’escorrentia de la xarxa de sanejament amb elevades concentracions de contaminants 
produïdes. 
No obstant, tret d’aquestes recomanacions i determinacions pel que fa a la xarxa de 
sanejament, la definició d’aquesta xarxa es concretarà en el Pla parcial i en el Projecte. 

L’article 9 del Decret Legislatiu 1/2010 estableix com a directriu de planejament que 
l’administració vetlli per la seguretat i el benestar de les persones, preservant-les davant 
dels riscs naturals; i per tant, el document del POUM, concreta la línia de falla 
gràficament en els plànols de normativa urbanística. Aquesta línia de falla, que 
s’estableix gràficament en els plànols de normativa, determina una franja de 
preservació de les edificacions, en funció de l'àrea de risc geològic segons el dictàmen 
de l'IGC. Tant la línia de falla, com aquesta franja de preservació afecta al SUD-05. Can 
Maiol; i per tant, en caràcter general en el desenvolupament d’aquest sector s’hauran 
de complir les prescripcions i determinacions de la Secció primera del Capítol 7 
d’aquestes normes, que fa referència a aquest trencament del terreny. No obstant, 
aquest és un sector amb el Pla parcial aprovat definitivament, i per tant les 
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determinacions i prescripcions pel que fa a la falla, estaran contemplades en aquest 
document. 

Usos i tipologies 

L’ordenació que es determina gràficament en la fitxa és vinculant, tenint en compte la 
flexibilitat que permet la normativa de les claus corresponents en la definició volumètrica 
de les edificacions. Es pretén donar el major ventall d‘usos al sector, i tenir totes les 
tipologies d’habitatges necessàries per tal de consolidar l’actual ordenació del conjunt. 

Es proposa la següent tipologia d’habitatges: 

- Habitatge  unifamiliar en filera 

- Habitatge plurifamiliar 

Es proposa també de disposar d’usos comercials en l’espai urbà (plaça), oficines, així 
com determinats usos de sistemes dotacionals (sanitari, recreatiu, esportiu, educatiu, 
religiós, cultural,...) 

Alçades reguladores 

Es proposen les alçades reguladores següents, que aniran en funció de les diferents 
tipologies: 

- Hab. Unifamiliar en filera: PB+1 / PB+2 

- Hab. Plurifamiliar: PB+2 / PB+4  (sotacoberta) 

  segons el cas.     

El sotacoberta sempre anirà lligat a la planta de sota. 

Execució i sistema/modalitat d’actuació urbanística 

El Pla parcial del sector de Can Maiol Nord i el Projecte de reparcel.lació han estat 
aprovats definitivament. El Projecte d'urbanització només ha estat aprovat inicialment en 
data 29 d’abril de 2011. 

Per tant, el polígon només es delimita a efectes de finalitzar el Projecte d'urbanització, la 
urbanització i el procés de gestió, obtenint totes les cessions urbanitzades i totes les 
càrregues internes i externes del sector, tal com es defineix en el propi Pla parcial i en el 
conveni urbanístic del sector subscrit en data 11 de juny de 2008. 

El termini d'execució serà el Primer sexenni. 

SUD-06. Avinguda Camí Real 

Situació i àmbit 

El sector es situa al costat de la riera de Caldes. 

Correspon a l‘àmbit situat entre l’Av. del Camí real, Rda. Boada Vell, carrers de Migdia i 
camí de Can Llong. 
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L’àmbit ocuparà un buit urbà de Sol Urbanitzable, necessari per tal de donar continuïtat 
a la trama urbana, relligar el centre tot donant-li més entitat; i possibilitarà la continuïtat 
de la nova via paral·lela a la riera de Caldes, relligant l'Avda Camí Reial amb el C. Maria 
Aurèlia Campmany i C. Doctor Fleming. 

La superfície total d’aquest sector serà de 39.884,00 m2sòl. 

Objectius 

Els objectius principals són fonamentalment: 

Consolidar i donar continuïtat a la trama urbana. 

Completar l’eix viari Camí Reial / Dr Fleming, per tal de donar continuïtat a un dels 
eixos viaris més importants del municipi, el qual és imprescindible per potenciar 
l’Avinguda de Catalunya com a eix cívic. 

Nou eix per a vianants i carril bici relacionant els espais lliures i equipaments 
Consolidar un eix per a vianants i carril bici, per tal de relligar i reforçar les 
relacions dels diferents espais lliures i equipaments, i donar continuïtat a aquests 
sistemes a l’entorn del gran Parc de la Riera de Caldes. 

Urbanitzar un tram del Parc lineal de la Riera de Caldes. 

Reforçar el centre històric del C/ de Baix amb la seva peatonalització d’una gran 
part d’aquest sector. La peatonalització de la Rda. Boada Vell i la integració del 
vial al centre històric com a carrer per als vianants, evitaran la continuïtat viària 
d’aquest carrer amb el c/ Joan Maragall, i la conflictiva relació de les zones 
residencials amb les industrials. 

Adquirir un nou equipament que separi la zona residencial de la industrial, 
possibilitant amb la seva posició l’aïllament de la zona residencial respecte a la 
zona industrial, que tants problemes comporta la seva relació. L’ordenació 
volumètrica d’aquest equipament públic ha de fer de barrera i de transició amb la 
zona industrial. El planejament vigent determinava en aquest àmbit una zona 
verda que s’havia d’adquirir per expropiació i, per tant, la determinació d’un nou 
sector farà possible l’adquisició de tots els sistemes (vials, zones verdes i 
equipaments) per cessió gratuïta al municipi. 

Consolidació i  tractament dels marges de la riera de Caldes, pel que fa a la zona 
verda lligada al talús de la riera, i realització de les mesures necessàries per la 
previsió de riscos d'inundacions amb la consolidació d'un espai elevat i enjardinat 
que faci de barrera. 

Determinacions generals 

Les reserves de sòl públic corresponents (zones verdes, equipaments, vials) quedaran 
fixades i concretades en el Pla parcial urbanístic; no obstant, les reserves mínimes de 
sòl públic són les que s’especificaran en aquesta memòria i en la fitxa de normativa 
corresponent d’aquest document del POUM, que el Pla Parcial haurà de respectar. 

Els sistemes d'espais lliures (zones verdes) i tots aquells que formen part del sistema 
urbanístic de mobilitat i comunicacions s'hauran de cedir totalment urbanitzats. 
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S'haurà de cedir a l’administració actuant, gratuïtament i lliure de càrregues 
d’urbanització el sòl corresponent al 10% o el 15% segons el cas de l’aprofitament 
urbanístic del sector. El càlcul definitiu d'aquest es realitzarà en el Pla parcial i en el 
Projecte de reparcel.lació corresponent, en funció del valor de les diferents tipologies 
edificatories. 

S'haurà de realitzar el 30% d'habitatge protegit respecte al sostre total d'habitatge del 
sector, en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), a definir en el 
procés de gestió urbanística. 

S'haurà de realitzar un sistema dotacional (clau D) d'habitatges públics, i per tant, el 
sector haurà de cedir un mínim de 1,50 % de sòl. Es proposa realitzar per part de 
l'administració un nombre mínim d'habitatges de 16 hab. El sostre i aquest nombre 
d'habitatges no estarà inclosos en el comput de sostre i del número màxim d'habitatges 
del sector. 

Les diferents determinacions bàsiques i paràmetres urbanístics del sector s’expressen 
en la fitxa numèrica, que s’adjunta en les normes, en el document B1.Fitxes gràfiques i 
normativa dels àmbits urbanístics, volum b, apartat III. 

La documentació numèrica va acompanyada d’una fitxa de zonificació indicativa (no 
vinculant), i amb els diferents sistemes i el traçat de les vies que formen part de 
l'estructura general i orgànica del territori amb caràcter vinculant; i finalment, d’una 
proposta d’ordenació no vinculant, però orientativa, que anirà condicionada a la 
zonificació definitiva. El posterior Pla Parcial acabarà de definir l’ordenació i la 
zonificació definitiva 

És prioritari poder realitzar la consolidació de la trama urbana amb la gran avinguda del 
Camí Reial com a eix de gran importància viària pel municipi, la consolidació dels 
marges de la riera amb les zones verdes i eixos cívics i carril bici corresponents el gran 
parc urbà, la disposició estratègica de l’equipament necessari, i el reforç del centre 
històric. 

Els diferents paràmetres urbanístics (sostre màxim edificable, nombre d’habitatges, ...) i 
les cessions mínimes aniran en funció de la superfície del sector, que podrà variar en 
l’execució del Pla parcial, en funció d’una nova base topogràfica molt més precisa. 

Amb caràcter general, aquest sector haurà de complir amb la normativa sectorial 
d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret 241/1994; 
garantint una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la 
norma UNE 23500 Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis; i complint que 
aquesta xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica 
Complementària SP-120. Els hidrants estaran a una distància màxima de 100,00 m de 
qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a una distància màxima entre ells de 
200,00 m, i es disposaran de manera que donin compliment a aquestes distancies als 
sols urbans de l’entorn i supleixin les mancances actuals de la xarxa. 
La vialitat determinada en el Pla parcial i en el Projecte d’Urbanització ha de complir 
amb les condicions específiques de la Secció 5 del Document Bàsic de Seguretat en 
cas d'Incendis del Reial Decret 314/2006. 

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas de 
utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar. S’hauran de prendre mesures de 
limitació d’aportació d’aigües de pluja als col·lectors, tot i que serà el futur Pla parcial i 
el Projecte d’urbanització el que acabarà de definir la xarxa en funció de la connexió i 
de les preexistències. En el cas que aquesta ordenació es puguin connectar a l’EDAR, 
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es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de 
comunicar a l’ACA el projecte d’urbanització, i la promoció haurà d’assumir els costos 
econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del 
sistema de sanejament. En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de 
sanejament actual, i per tant s’hagi de realitzar una altra depuradora, el promotor també 
haurà d’assumir els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes 
les infraestructures del sistema de sanejament a realitzar. La xarxa d’aigües pluvials 
d’aquest sector incorporà les obres i les instal·lacions necessàries que permetin retenir i 
evacuar adequadament cap a la depuradora d’aigües residuals les primeres aigües 
d’escorrentia de la xarxa de sanejament amb elevades concentracions de contaminants 
produïdes. 

Determinacions de les mesures de prevenció del risc d'inundació 

En les àrees inundables corresponents als períodes de retorn de 100 o 500 anys, s’han 
de complir les mesures de previsió de risc d’inundació d’acord amb les determinacions 
establertes a l’article 6.3 i 6.4 RLU i, per tant, s’hauran de fer un seguit d’actuacions en 
el sector. Totes aquestes actuacions i solucions concretes es determinaran el Pla parcial 
i en el Projecte d’Urbanització. 

Per tant, aquest sector s'ha d'ajustar a les mesures de previsió de risc d’inundació 
determinades per l’ACA, definint la realització en caràcter general de les mesures 
necessàries per la previsió de riscos d'inundacions. 

El POUM planteja l’adequació dels usos compatibilitzant-los d’acord amb el nivell de risc 
que s’ha identificat, plantejant també de realitzar les mesures de protecció necessàries, 
que passaran per actuar directament en el marge de la Riera de Caldes. 

L’ordenació que es planteja en aquest SUD preveu un vial perimetral al costat oest, de 
gran secció i dimensions, amb una franja verda que es disposa linealment al llarg 
d’aquest i que fa de transició amb el sistema hidrològic de la riera. 

Aquesta franja lineal de zona verda en front de la riera de Caldes ens ajudarà a absorbir 
les diferències de cota, i d’aquesta manera evitar qualsevol problema d’inundabilitat.  
El POUM planteja per aquest sector un seguit d’actuacions de consolidació i tractament 
dels marges de la riera de Caldes, amb la realització de les mesures necessàries per la 
previsió de riscos d'inundacions, amb la consolidació d'un espai elevat i enjardinat que 
faci de barrera i de protecció a la zona residencial (dunes) o; fins i tot, de pujar la cota 
de rasant del carrer per tal de generar un talús vegetal que faci de contenció i que 
solucioni el problema; i de pujar la cota de la planta baixa de les edificacions. La cota a 
pujar del carrer o d’alçada de qualsevol element constructiu (mur) o element natural 
(talús o dunes vegetals) serà de com a mínim 0,80 m. Tot i així, les mesures s’acabaran 
de concretar en el Pla parcial corresponent i de definir i executar en la redacció i 
execució del Projecte d’Urbanització. 

Usos i tipologies 

Es pretén concretar una tipologia d’habitatges en consonància amb el centre urbà. La 
tipologia establerta és de blocs plurifamiliar d'ús mixt en ordenació volumètrica flexible, 
per tal de concentrar el sostre, alliberar més sols com a cessions, i possibilitar uns 
espais urbans molt més enriquidors.  

Es proposa la següent tipologia d’habitatges: 

- Habitatge plurifamiliar 
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Es proposa també disposar en alguns casos de terciari i comercial en la planta baixa. 

Alçades reguladores 

Es proposa l’alçada màxima reguladora següent: 

Hab. Plurifamiliar: PB+3 + (sotacoberta)  

El sotacoberta sempre anirà lligat a la planta de sota. 

Execució i sistema/modalitat d’actuació urbanística 

Es proposa que l’execució d’aquest sector es faci en el Segon Sexenni. 

El sistema d’actuació urbanística previst és el de reparcel·lació en la modalitat de 
compensació bàsica. El manteniment posterior de les obres d’urbanització es realitzarà 
mitjançant Junta de conservació. 

SUD-07. Can Boter 

Situació i àmbit 

El sector queda delimitat pel SUD-08. El Pedró, el Centre educatiu Els Castanyers, el 
Camí de la Serra, el Parc d'en Linares amb el c/ de Sant Lluís, així com per una serie de 
parcel.les en sòl urbà. 

Una gran part de la seva superfície es trobava inclosa com a sistemes generals per 
expropiació (zones verdes i equipaments); i una part més petita és sòl no urbanitzable, 
incorporant-se al sector per tal de regularitzar el perímetre del sòl urbà i les diferents 
propietats, tot donant continuïtat al Camí de la Serra. 

La superfície total serà de 23.630,00 m2sòl. 

Objectius 

Els objectius principals són fonamentalment: 

Donar continuïtat al Camí de la Serra com a via estructurant a l’est del municipi.  

El fet de completar la urbanització del camí de la Serra, des de l’Av. Montseny ( 
Masia de Can Maiol) fins a l’Av. Folch i Torres, tot donant continuïtat amb el c/ de 
Puigoriol al barri de Can Falguera, permet dotar de continuïtat als barris situats a 
llevant i millorar la seva accessibilitat. Aquesta via permet la connexió entre els 
barris de Can Maiol, Tenda Nova, el Turó Castell, El Castell, els Turons i Can 
Falguera. El fet de que el traçat del camí de la Serra segueixi en molts casos 
l’antic camí multiplica les seves característiques d’integració territorial, ja que 
recull els carrers urbans i disposa de connexió directa amb els camins rurals de 
llevant, garantint aquesta continuïtat entre les xarxes de carrers i camins que ha 
de facilitar la integració entre les diverses categories de sòl i l’accés als espais 
agroforestals des del poble.  
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Adquirir per cessió noves zones verdes i equipaments públics necessaris pel 
municipi, que haurien d’haver estat adquirits per expropiació segons el 
planejament vigent.  

Reforçar la continuïtat dels espais verds relligant-los amb nous eixos cívics. 

Aquest sector proposa un nou eix cívic pel Camí de la Serra que estructura, 
comunica, relaciona i articula la trama urbana existent de l’entorn i la proposada. 

Integrar els nous habitatges amb el mínim impacte visual, tot donant continuïtat 
als diferents espais verds, a través de la disposició dels espais lliures, tractant-los 
de manera respectuosa amb el medi del bosc. 

Realitzar una zona d'aparcament a l'aire lliure de com a mínim 500 m2sòl. 

Determinacions generals 

Les reserves de sòl públic corresponents (zones verdes, equipaments, vials) quedaran 
fixades i concretades en el Pla parcial urbanístic; no obstant, les reserves mínimes de 
sòl públic són les que s’especificaran en aquesta memòria i en la fitxa de normativa 
corresponent d’aquest document del POUM, que el Pla Parcial haurà de respectar. 

Els sistemes d'espais lliures (zones verdes) i tots aquells que formen part del sistema 
urbanístic de mobilitat i comunicacions s'hauran de cedir totalment urbanitzats. 

S'haurà de cedir a l’administració actuant, gratuïtament i lliure de càrregues 
d’urbanització, el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector 
reconegut en el planejament vigent; i el sòl corresponent al 15% de l’aprofitament 
urbanístic del sector, de nova implantació segons el document del POUM. El càlcul 
definitiu de la cessió a l'administració actuant es realitzarà en el Pla parcial i en el 
Projecte de reparcel.lació corresponent, en funció de les diferents tipologies 
edificatories. 

S'haurà de realitzar el 30% d'habitatge protegit respecte al sostre total d'habitatge del 
sector, en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), a definir en el 
procés de gestió urbanística. 

Atenent a la disposició de zones residencials pròximes a la carretera C-59, i per tal de 
minorar l'impacte visual que pugui generar aquesta implantació residencial des de la 
variant, s'haurà de determinar un sistema de Parc agrícola-forestal (clau V5), 
conjuntament amb el SUD-08, amb l'obligatorietat de realitzar un tractament adequat de 
vegetació arbustiva i de plantació d'arbres que permeti aconseguir una franja de 
vegetació que faci de transició i protecció, i esmorteeixi també els impactes derivats de 
l'efecte vora i també faci de barrera acústica. 

La documentació numèrica va acompanyada d’una fitxa gràfica amb els diferents 
sistemes amb caràcter vinculant, que formen part en alguns casos de l'estructura 
general i orgànica del territori; i finalment, d’una fitxa amb la proposta d’ordenació no 
vinculant, però orientativa, que anirà condicionada a la zonificació definitiva establerta 
en el Pla parcial. 

L’ordenació del Pla parcial fixarà l’ordenació del viari, els equipaments i les zones 
verdes, sense que siguin menors a la referència indicada en aquesta fitxa pel que fa als 
percentatges dels diferents sistemes. 

L’Ajuntament establirà les condicions de desenvolupament del Pla parcial i les prioritats 
corresponents a aquest sector. Es prioritari en aquest sector donar continuïtat al Camí 



 

Memòria d'informació i ordenació del Pla d'Ordenació Urbanística del municipi de Palau-solità i Plegamans    260 

de la Serra, per tal de donar major accessibilitat a les diferents urbanitzacions de 
llevant, i permetre tenir una alternativa més de comunicació, per tal d'alliberar de tràfic 
l'Avda. de Catalunya.  

Amb caràcter general, aquest sector haurà de complir amb la normativa sectorial 
d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret 241/1994; 
garantint una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la 
norma UNE 23500 Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis; i complint que 
aquesta xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica 
Complementària SP-120. Els hidrants estaran a una distància màxima de 100,00 m de 
qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a una distància màxima entre ells de 
200,00 m, i es disposaran de manera que donin compliment a aquestes distancies als 
sols urbans de l’entorn i supleixin les mancances actuals de la xarxa. 
La vialitat determinada en el Pla parcial i en el Projecte d’Urbanització ha de complir 
amb les condicions específiques de la Secció 5 del Document Bàsic de Seguretat en 
cas d'Incendis del Reial Decret 314/2006.  
Per altra banda, en el perímetre del sector limítrofe a les zones agrícola-forestals  i de 
sòl no urbanitzable es disposarà d'una franja de 25,00 m d'amplada separant la zona 
edificada del sòl no urbanitzable, lliure d'arbustos o vegetació que pugui propagar un 
incendi. 

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas de 
utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar. S’hauran de prendre mesures de 
limitació d’aportació d’aigües de pluja als col·lectors, tot i que serà el futur Pla parcial i 
el Projecte d’urbanització el que acabarà de definir la xarxa en funció de la connexió i 
de les preexistències. En el cas que aquesta ordenació es puguin connectar a l’EDAR, 
es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de 
comunicar a l’ACA el projecte d’urbanització, i la promoció haurà d’assumir els costos 
econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del 
sistema de sanejament. En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de 
sanejament actual, i per tant s’hagi de realitzar una altra depuradora, el promotor també 
haurà d’assumir els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes 
les infraestructures del sistema de sanejament a realitzar. La xarxa d’aigües pluvials 
d’aquest sector incorporà les obres i les instal·lacions necessàries que permetin retenir i 
evacuar adequadament cap a la depuradora d’aigües residuals les primeres aigües 
d’escorrentia de la xarxa de sanejament amb elevades concentracions de contaminants 
produïdes. 

Usos i tipologies 

Els usos establerts són residencials. 

Es proposa una ordenació per tal d’acabar de consolidar les característiques urbanes 
existents. La tipologia establerta en el vial del Camí de la Serra és de cases unifamiliars 
en filera o aparellades amb la clau 5s (Cases agrupades en ordenació volumètrica 
flexible), amb alçada reguladora de PB+2; i en el carrer de Sant Lluís de blocs 
plurifamiliars amb la clau 4s (Blocs plurifamiliars d'ús mixt en ordenació volumètrica 
flexible), amb una alçada reguladora de PB+3. 

Es proposen les següents tipologies d’habitatges: 

- Habitatge  unifamiliar aparellat / en filera ( Camí de la Serra) 

- Habitatge  plurifamiliar (c/ de Sant Lluís)  
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Alçades reguladores 

Es proposen les alçades reguladores màximes: 

- Hab. unifamiliar aparellat o en filera : PB+2 (Camí de la Serra) 

- Hab. plurifamiliar: PB+3 (c/ de Sant Lluís) 

Execució i sistema/modalitat d’actuació urbanística 

Es tramitarà el Pla parcial i posteriorment el Projecte de reparcel·lació i el Projecte 
d'Urbanització. El sistema d’actuació urbanística previst és el de reparcel·lació en la 
modalitat de compensació bàsica. 

Es proposa que l’execució d’aquest sector es faci en el Segon Sexenni.  

El manteniment posterior de les obres d’urbanització es realitzarà mitjançant Junta de 
conservació. 

SUD-08. El Pedró  

Situació i àmbit 
 
Aquest sector queda delimitat pel c/de Plegamans; pel Camí de Can Padró, amb el 
PMU-05. Camí de Can Padró i el SUD-04. Bosc de Can Padró-Riera de Caldes; el Camí 
de la Serra; i el SUD-07. Can Boter. 

Una part de la seva superfície, es troba inclosa com a sistemes generals per expropiació 
(zones verdes i equipaments); i una altra part, es troba com a sòl no urbanitzable, 
incorporant-se al sector, per tal de regularitzar el perímetre entre el sòl urbà i el sòl no 
urbanitzable i donar continuïtat al Camí de la Serra. 

La superfície total d’aquest sector serà de 45.501,00 m2sòl. 

Objectius 

Els objectius principals són fonamentalment:  

• Donar continuïtat al Camí de la Serra com a via estructurant a l’est del municipi.  

• Adquirir una bona part del bosc de la masia de Can Padró com a parc urbà. 

• Realitzar la urbanització del parc per garantir l’ús públic, i fer-lo accessible.   

• Reforçar la continuïtat dels espais verds. 

• Integrar les edificacions de la nova ordenació en l’entorn del parc. 

• Concentrar els habitatges en les zones més planeres i alliberar el màxim 
possible de nova edificació les zones de bosc. 

• Garantir la conservació de la masia de Can Padró inclosa en el Catàleg de 
Patrimoni Arquitectònic i del seu entorn. 

Determinacions generals 

Les reserves de sòl públic corresponents (zones verdes, equipaments, vials) quedaran 
fixades i concretades en el Pla parcial urbanístic; no obstant, les reserves mínimes de 



 

Memòria d'informació i ordenació del Pla d'Ordenació Urbanística del municipi de Palau-solità i Plegamans    262 

sòl públic són les que s’especificaran en aquesta memòria i en la fitxa de normativa 
corresponent d’aquest document del POUM, que el Pla Parcial haurà de respectar. 

Els sistemes d'espais lliures (zones verdes) i tots aquells que formen part del sistema 
urbanístic de mobilitat i comunicacions s'hauran de cedir totalment urbanitzats. 

S'haurà de cedir a l’administració actuant, gratuïtament i lliure de càrregues 
d’urbanització, el sòl corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic del sector. El 
càlcul definitiu d'aquest 15% d'aprofitament es realitzarà en el Pla parcial i en el Projecte 
de reparcel.lació corresponent, en funció del valor de les diferents tipologies 
edificatories.  Alhora, es farà la cessió d’una bona part del bosc de la masia de Can 
Padró com a sistema públic, amb una superfície mínima de 7.000 m2sòl. 

S'haurà de realitzar el 30% d'habitatge protegit respecte al sostre total d'habitatge del 
sector, en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), a definir en el 
procés de gestió urbanística. 

Caldrà determinar a la masia de Can Padró una qualificació urbanística específica (8a3) 
de serveis i activitats amb una sèrie d’usos alternatius (habitatge, residencial-hoteler, 
hoteler, restauració,...) per facilitar el seu manteniment i la conservació. Aquesta clau 
urbanística quedarà definida amb uns paràmetres urbanístics generals en aquesta 
normativa, i posteriorment el Pla parcial concretarà i definirà la zona. 

Les diferents determinacions bàsiques i paràmetres urbanístics del sector s’expressen 
en la fitxa numèrica, que s’adjunta en les normes, en el document B1.Fitxes gràfiques i 
normativa dels àmbits urbanístics, volum b, apartat III.  

La documentació numèrica va acompanyada d’una fitxa gràfica amb els diferents 
sistemes amb caràcter vinculant, que formen part en alguns casos de l'estructura 
general i orgànica del territori; i finalment, d’una fitxa amb la proposta d’ordenació no 
vinculant, però orientativa, que anirà condicionada a la zonificació definitiva establerta 
en el Pla parcial. 

Amb caràcter general, aquest sector haurà de complir amb la normativa sectorial 
d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret 241/1994; 
garantint una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la 
norma UNE 23500 Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis; i complint que 
aquesta xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica 
Complementària SP-120. Els hidrants estaran a una distància màxima de 100,00 m de 
qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a una distància màxima entre ells de 
200,00 m, i es disposaran de manera que donin compliment a aquestes distancies als 
sols urbans de l’entorn i supleixin les mancances actuals de la xarxa. 
La vialitat determinada en el Pla parcial i en el Projecte d’Urbanització ha de complir 
amb les condicions específiques de la Secció 5 del Document Bàsic de Seguretat en 
cas d'Incendis del Reial Decret 314/2006. 
Per altra banda, en el perímetre del sector limítrofe a les zones agrícola-forestals  i de 
sòl no urbanitzable es disposarà d'una franja de 25,00 m d'amplada separant la zona 
edificada del sòl no urbanitzable, lliure d'arbustos o vegetació que pugui propagar un 
incendi. 

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas de 
utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar. S’hauran de prendre mesures de 
limitació d’aportació d’aigües de pluja als col·lectors, tot i que serà el futur Pla parcial i 
el Projecte d’urbanització el que acabarà de definir la xarxa en funció de la connexió i 
de les preexistències. En el cas que aquesta ordenació es puguin connectar a l’EDAR, 
es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de 
comunicar a l’ACA el projecte d’urbanització, i la promoció haurà d’assumir els costos 
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econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del 
sistema de sanejament. En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de 
sanejament actual, i per tant s’hagi de realitzar una altra depuradora, el promotor també 
haurà d’assumir els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes 
les infraestructures del sistema de sanejament a realitzar. La xarxa d’aigües pluvials 
d’aquest sector incorporà les obres i les instal·lacions necessàries que permetin retenir i 
evacuar adequadament cap a la depuradora d’aigües residuals les primeres aigües 
d’escorrentia de la xarxa de sanejament amb elevades concentracions de contaminants 
produïdes. 

Per altra banda, el sector haurà de complir amb la normativa sectorial en relació als 
cementiris, d’acord amb el que preveu el Decret 297/1997 del Reglament de Policia 
Sanitària Mortuòria. 

Usos i tipologies 

Els usos establerts en aquest sector son residencials. 

Es pretén dotar al sector d’una tipologia d’habitatges en consonància amb l’entorn més 
o menys consolidat. La tipologia establerta en el vial del Camí de la Serra és de cases 
unifamiliars en filera o aparellades. 

En la zona residencial-hoteler, hoteler, habitatge i restauració en transformació que es 
proposa (8a3) es determina una volumetria específica on s'estableix uns paràmetres 
urbanístics en la clau corresponent. 

Alçades reguladores 

Es proposen les alçades reguladores màximes: 

- Zona d'hab. unifamiliar aparellat o en filera : PB+2 + àtic (Camí de la Serra) 

- Zona residencial-hoteler, hoteler, habitatges, restauració: PB+2  

Execució i sistema/modalitat d’actuació urbanística 

El termini d'execució serà el Segon sexenni. 

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica. 

El manteniment posterior de les obres d’urbanització es realitzarà mitjançant Junta de 
conservació. 

 

SUD-09. Can Valls 

Situació i àmbit 

Correspon al sector d’activitats a ponent del municipi, amb accés des de la carretera de 
Sabadell i amb continuïtat amb els nous sectors industrials de Polinyà.   

L’àmbit ocupa un buit urbà de Sol Urbanitzable, determinat per la Modificació puntual 
del Pla General de la Comarca de Sabadell en el terme municipal de Palau-solità i 
Plegamans en el Sector de Can Valls, i en posterioritat pel Pla parcial corresponent. 
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L'actual sector de Can Valls prové del Pla parcial de Can Valls aprovat definitivament i 
que el POUM incorpora. 

La superfície total del sector, segons la base utilitzada per la redacció del POUM serà 
de 231.952,00 m2sòl, encara que segons el Pla parcial redactat per la propietat és de 
230.085,00 m2sòl, diferència de superfície entre bases molt poc considerable. 

Objectius 

Els objectius principals són fonamentalment: 

Incorporar en el POUM el Pla parcial existent. 

Preveure un àmbit d’activitats industrials, comercials i de serveis, per tal de donar 
un major ventall d’usos i alternatives al municipi, i potenciar la seva activitat 
econòmica. 

Determinar una franja verda en front a la carretera i perimetral al sector, per tal de 
donar una imatge a l’entrada del sector i del municipi per l’antiga carretera de 
Sabadell, i minimitzar l’impacte paisatgístic i aïllar totes les naus del polígon de 
l’entorn rural 

Implantació d’edificacions singulars d’ús terciari a l’entrada del sector, que donin 
una certa imatge singular i corporativa (edificacions comercials- aparador, 
oficines, activitats de serveis,...).  

Disposar d’un equipament i zones verdes que reforcin el corredor ecològic i 
paisatgístic. 

Determinacions generals 

El polígon es delimita a efectes de finalitzar el procés de gestió i urbanització, cedint a 
l’administració actuant el sòl d’aprofitament, gratuïtament i lliure de càrregues 
d’urbanització, dins el sector de sòl urbanitzable en que estiguin compresos els 
terrenys; i urbanitzar tots aquells sistemes necessaris, tant interns com externs, per fer 
viable el desenvolupament industrial i de serveis. 

L’execució del polígon, fins avui, ha consistit en l’aprovació definitiva del projecte 
d’urbanització en data 15 de juny de 2012, així com del projecte de reparcel·lació, 
aprovat definitivament el 28 de febrer de 2013 i publicat al BOP el 20 de març de 2013. 

Per tant, la delimitació del polígon es realitza a efectes de materialitzar les previsions 
dels projectes de reparcel·lació i urbanització, complint les seves previsions i les del 
Conveni urbanístic subscrit el 22 d’abril de 2009. 

Les reserves de sòl públic corresponents (zones verdes, equipaments, vials) queden 
determinades en el Pla parcial urbanístic aprovat de Can Valls; i fixades i concretades 
en el Projecte de reparcel.lació, també aprovat definitivament. En el cas de possibles 
diferències de superfície de les zones i dels sistemes concretades en aquestes fitxes, 
ocasionades per la utilització de bases topogràfiques diferents, prima el Pla parcial i el 
Projecte de reparcel.lació que és el que ha utilitzat la base topogràfica més acurada, i el 
document que en definitiva ha desenvolupat el sector. 

La determinació de les cessions a l’administració actuant del sòl d’aprofitament, 
gratuïtament i lliure de càrregues d’urbanització, dins el sector de sòl urbanitzable en 
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que estiguin compresos els terrenys, ha estat determinada en el Projecte de 
reparcel.lació. 

En definitiva, totes les obligacions a realitzar en aquest sector han estat concretades en 
el Pla parcial corresponent, així com també en el Projecte de reparcel.lació i 
urbanització. 

El document del POUM realitza la transcripció del Pla Parcial Can Valls, tant dels 
sistemes generals de cessió, com de les zones d'aprofitament privat, amb la 
nomenclatura de les claus i normativa adaptada en el document del POUM, per tal de 
unificar criteris. L’adaptació de les claus urbanístiques no ha de suposar cap reducció 
dels aprofitaments fixats al Pla parcial, sinó que significa una mera homogeneització de 
les mateixes per fer-les coherents amb el contingut del POUM. 

Les determinacions bàsiques del sector s’expressen en la fitxa numèrica adjunta i 
corresponen a les del Pla Parcial, tot i que les claus urbanístiques i la normativa 
establerta és la del document del POUM. 

Amb caràcter general, aquest sector haurà de complir amb la normativa sectorial 
d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret 241/1994; 
garantint una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la 
norma UNE 23500 Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis; i complint que 
aquesta xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica 
Complementària SP-120. Els hidrants estaran a una distància màxima de 100,00 m de 
qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a una distància màxima entre ells de 
200,00 m, i es disposaran de manera que donin compliment a aquestes distancies als 
sols urbans de l’entorn i supleixin les mancances actuals de la xarxa. 
La vialitat determinada en el Pla parcial i en el Projecte d’Urbanització ha de complir 
amb les condicions específiques de la Secció 5 del Document Bàsic de Seguretat en 
cas d'Incendis del Reial Decret 314/2006. En el cas de tractar-se de zones d'ús 
industrial, les condicions seran les especificades al Reglament de seguretat contra 
incendis en els establiments industrial, aprovat pel Reial Decret 2267/2004. 
Per altra banda, en el perímetre del sector limítrofe a les zones agrícola-forestals  i de 
sòl no urbanitzable es disposarà d'una franja de 25,00 m d'amplada separant la zona 
edificada del sòl no urbanitzable, lliure d'arbustos o vegetació que pugui propagar un 
incendi. 
Tot i així, les determinacions pel que fa a la protecció d’incendis i la xarxa d’hidrants 
estan definides en el Pla parcial i en el Projecte d’urbanització en tràmit.  

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas de 
utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar. S’hauran de prendre mesures de 
limitació d’aportació d’aigües de pluja als col·lectors, tot i que serà el futur Pla parcial i 
el Projecte d’urbanització el que acabarà de definir la xarxa en funció de la connexió i 
de les preexistències. En el cas que aquesta ordenació es puguin connectar a l’EDAR, 
es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de 
comunicar a l’ACA el projecte d’urbanització, i la promoció haurà d’assumir els costos 
econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del 
sistema de sanejament. En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de 
sanejament actual, i per tant s’hagi de realitzar una altra depuradora, el promotor també 
haurà d’assumir els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes 
les infraestructures del sistema de sanejament a realitzar. La xarxa d’aigües pluvials 
d’aquest sector incorporà les obres i les instal·lacions necessàries que permetin retenir i 
evacuar adequadament cap a la depuradora d’aigües residuals les primeres aigües 
d’escorrentia de la xarxa de sanejament amb elevades concentracions de contaminants 
produïdes. 
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No obstant, tret d’aquestes recomanacions i determinacions pel que fa a la xarxa de 
sanejament, la definició d’aquesta xarxa es concretarà en el Pla parcial i en el Projecte 
d’urbanització en tràmit..  

Determinacions de les mesures de prevenció del risc d'inundació 

El sector de Can Valls és un Pla parcial aprovat definitivament, i per tant, en la seva 
tramitació ja es va realitzar l'estudi d'inundabilitat corresponent del torrent de Can Oller.  

Usos i tipologies 

Es pretén dotar al sector d’activitats econòmiques industrials i de serveis, no admetent-
se en caràcter general l’ús residencial. L’ordenació proposa activitats de serveis a 
l’entrada del sector de Can Valls, per donar una millor imatge a tot el conjunt (terciari, 
comercial aparador, oficines,...).   Així, l’ús que es vol potenciar en l’entrada del sector 
de Can Valls és el d’activitats econòmiques no contaminants i que donin una imatge 
singular (terciari, comercial aparador, oficines,...). 

Es proposen les següents tipologies d’edificacions: 

• Ús industrial en edificació en filera: Edificis industrials, tallers i magatzems (a una 
banda de l'eix viari central del sector) 

• Ús industrial-comercial en edificació aïllada: Edificis 
oficines/comercial/terciari/industrial (en l’entrada del sector i en l’eix central) 

• Ús industrial en edificació aïllada:Edificis industrials, tallers i magatzems (en la 
part central del sector) 

Alçades reguladores 

Es proposen les alçades reguladores màximes següents, que aniran en funció de la 
posició dels edificis i segons el Pla parcial: 

• Industrial en edificació en filera: PB+1 (altell)  

• Industrial en edificació aïllada: PB+1 (altell)  

• Industrial-comercial-terciari: PB+3  

Execució i sistema/modalitat d’actuació urbanística 

L’execució del polígon, fins avui, ha consistit en l’aprovació definitiva del projecte 
d’urbanització en data 15 de juny de 2012, així com del projecte de reparcel·lació, 
aprovat definitivament el 28 de febrer de 2013 i publicat al BOP el 20 de març de 2013. 

Per tant, la delimitació del polígon es realitza només a efectes de materialitzar les 
previsions dels projectes de reparcel·lació i urbanització, complint les seves previsions i 
les d’un previ Conveni urbanístic subscrit el 22 d’abril de 2009. 

El termini d'execució serà el Primer sexenni. 

El manteniment posterior de les obres d’urbanització es podrà realitzar mitjançant Junta 
de conservació, acomplint les previsions específiques de l’art. 44.1.g) del TRLU, i 40.1.i) 
i 68.7 del RLU.  
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SUD-10. Industrial Llevant 

Situació i àmbit 

Correspon al sector d’activitats delimitat per el Pla Director Urbanístic de Gallecs. Es 
situa en l’accés del poble front al sector industrial de Riera de Caldes.  L’àmbit ocuparà 
un buit urbà de Sol Urbanitzable, determinat pel Pla Director Urbanístic de Gallecs. 

La superfície total d’aquest sector és de 243.417,00 m2, encara que es divideix en dos 
àmbits discontinus. L'àmbit A presenta una superfície de 226.660,00 m2 i, l'àmbit B, 
format fonamentalment per Sistemes Generals d'Espais Lliures Públics inclosos en el 
PDU de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs, té una superfície de 16.757,00 00 m2. 

Objectius 

Els objectius principals són fonamentalment: 

• Reordenar el sector industrial previst en el Pla Director de Gallecs. 

• Determinar un nou àmbit d’ús terciari i comercial a l’entrada de Palau.  

• Preveure un àmbit d’activitats i de servei en l’Avda de Catalunya, així com també 
d'activitats industrial en l’interior del sector, per tal de donar un major ventall 
d’usos i alternatives i potenciar l’activitat econòmica del municipi.  

• Urbanitzar els marges de la carretera (Avda. Catalunya), per tal de millorar la 
imatge de l’entrada del municipi. 

• Obtenir la cessió urbanitzada dels sistemes generals d'espais lliures inclosos en 
el PDU de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs, que s'inclouran només en el 
sector a efectes de la seva cessió i urbanització, per tal d'integrar-se en el sòl 
urbà i configurar-se com a porta d'entrada del sòl no urbanitzable de Gallecs. 

• Ordenar les edificacions creant una imatge singular  

• Noves zones peatonals i carrils bici que relliguen Palau amb el Parc de Gallecs, i 
amb els diferents espais lliures i equipaments. 

• Preservar el traçat de la Via Augusta com a element inclòs al Pla Especial de 
Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic.    

Determinacions generals 

Les reserves de sòl públic corresponents (zones verdes, equipaments, vials) quedaran 
fixades i concretades en el Pla parcial urbanístic; no obstant, les reserves mínimes de 
sòl públic són les que s’especificaran en aquesta memòria i en la fitxa de normativa 
corresponent d’aquest document del POUM, que el Pla parcial haurà de respectar. 

Els sistemes d'espais lliures (zones verdes) i tots aquells que formen part del sistema 
urbanístic de mobilitat i comunicacions s'hauran de cedir totalment urbanitzats. 

Caldrà cedir a l’administració actuant, gratuïtament i lliure de càrregues d’urbanització el 
sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector, en compliment de la 
D.T.Tercera.2 de la Llei 3/2012, ja que s'ha tingut en compte que el sector SUD-10 
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Industrial Llevant es va delimitar com a urbanitzable amb anterioritat al POUM, 
concretament en el PDU de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs. 

Les cessions mínimes aniran en funció de la superfície del sector, que podrà variar en 
l’execució del Pla parcial, en funció d’una nova base topogràfica més precisa i en funció 
d'un major percentatge de cessions en base a l'ordenació definitiva. 

No obstant, el sostre edificable anirà en funció només de la superfície total del sector 
que computa a efectes d'obtenir l'aprofitament, superfície obtinguda de la superfície total 
del sector menys els sistemes generals d'espais lliures públics inclosos en el PDU de 
l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs, que només s'inclouran en el sector a efectes de la 
seva cessió i urbanització, per tal d'integrar-se en el sòl urbà i configurar-se com a porta 
d'entrada a Gallecs. 

La documentació numèrica va acompanyada d’una fitxa gràfica amb els diferents 
sistemes amb caràcter vinculant, que formen part en alguns casos de l'estructura 
general i orgànica del territori; i finalment, d’una fitxa amb la proposta d’ordenació no 
vinculant, però orientativa, que anirà condicionada a la zonificació definitiva establerta 
en el Pla parcial. 

El POUM definirà uns paràmetres generals de sostre i usos, i l’ordenació i zonificació és 
orientativa, i per tant, no vinculant; i posteriorment, el Pla parcial definirà l’ordenació i la 
zonificació definitiva. 

Atenent a la disposició dels sistemes generals d'espais lliures públics inclosos en el 
PDU  de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs, al costat d'aquest sector, i per tal de 
minorar l'impacte visual, acústic, paisatgístic,... que pugui generar aquesta implantació 
industrial/ terciària a aquests espais de màxima protecció, es determina un sistema de 
Parc agrícola-forestal (clau V5) de 25,00 m d'amplada, i a la vegada una franja amb 
l'obligatorietat de realitzar un tractament adequat de vegetació arbustiva i de plantació 
d'arbres que permeti aconseguir una franja de vegetació que faci de transició i 
protecció, i esmorteeixi també els impactes derivats de l'efecte vora i també faci de 
barrera acústica. 

La proposta que es determina en aquest document, a banda de garantir una distància 
de 50,00 m de les noves edificacions en funció de la protecció de carreteres, en el 
llindar del sector amb Gallecs, garanteix també: 

- La cessió de 25,00 m com a espai públic, amb un tractament adequat de 
vegetació arbustiva i de plantació d'arbres, per tal d'aconseguir una franja de 
vegetació que faci de transició i protecció per esmorteir els impactes derivats de 
l'efecte vora, atenent a la seva adjacència a l'espai d'interès natural de Gallecs. 
Aquesta franja de terreny podrà configurar-se en forma de barrera (dunes, p.e.) 
per tal de reduir l'impacte que pot ocasionar la zona industrial- comercial- terciària 
a la zona de Gallecs, així com aïllar el nou àmbit Industrial de Llevant de la 
variant. 

- L'espai fins arribar als 50,00 m de protecció de carreteres pel que fa a l'edificació, 
formarà part de la zona privada però amb el mateix tractament que l'anterior franja 
i lliure d'edificacions, evitant en qualsevol cas l'ús que es fa amb caràcter general 
dels darreres de les naus dels polígons industrials. 

Aquest sector també presenta un espai de protecció arqueològica com és l'Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA), inclosa en el Catàleg de Patrimoni en la fitxa 8.19. 
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En la fitxa gràfica corresponent d'aquest SUD es determinen només els sistemes 
vinculants, a reajustar posteriorment en el Pla parcial; i per tant, l’ordenació que es 
determina gràficament, tal com ja s'ha explicat anteriorment, és no vinculant però 
orientativa, condicionada a la zonificació definitiva, proposant-se una ordenació 
estratègica per tal d’acabar de consolidar la trama urbana existent. 

L’Ajuntament establirà les condicions d’ordenació i de desenvolupament del Pla parcial, 
així com les prioritats en la construcció del viari intern i l’obtenció dels espais i 
equipaments corresponents a aquest sector.  

Tot i així, aquestes normes suggereixen per aquest sector dues claus urbanístiques 
singulars, que quedaran definides en aquestes normes: Zona industrial d'edificació 
aïllada en parcel·la gran amb volumetria flexible (Clau 7s) i Zona de serveis i activitats 
en edificació aïllada i parcel·la gran, amb volumetria flexible (Clau 8s). 

La disposició d’aquestes dues zones d'aprofitament privat totalment diferents, una 
ubicada en front de l'Av. de Catalunya (zona d'activitats econòmiques de serveis), i una 
altre a tocar a la C-59 (zona d'activitats econòmiques de caràcter industrial) son  
indicatives i no vinculants, però els usos que aquestes zones suposen si que en 
resulten, en certa manera, predeterminats a l'hora de realitzar la proposta definitiva de 
zonificació i d'implantació de les activitats, si menys no, condicionades per la idoneïtat 
de les instal·lacions en front de l’Av. Catalunya, en funció de la seva imatge estètica. 

Aquesta disposició dels usos que es planteja pretén prioritzar la imatge del conjunt i 
principalment el tractament singular de les edificacions del front de l'Av. de Catalunya, 
aconseguint una imatge adequada a l'entrada del municipi, evitant un impacte visual 
desfavorable, i per aquest fet es planteja no realitzar activitats industrials en el front de 
l’Av. de Catalunya, i potenciar les activitats de serveis i terciàries, per tal de reubicar les 
activitats industrials en la part del darrera. 

La proposta d’ordenació que es plantegi ha prioritzar la imatge del conjunt i 
principalment el tractament singular de les edificacions del front de l’Av. Catalunya, 
l’ordenació d’aquestes i el tractament dels sistemes d’espais lliures i zones verdes, així 
com dels espais privats previsiblement de caràcter públic, que han de donar una imatge 
singular de l’entrada del municipi. 

Aquest fet determina que, en el front de l’Av. de Catalunya, es pretengui en principi 
col·locar només usos de serveis, activitats, terciaris, comercials,..., i així aconseguir la 
imatge desitjada per aquesta avinguda. No obstant, determinades empreses i indústries 
es podrien arribar també a implantar en aquest front de vial si acomplissin les premisses 
i condicions estètiques desitjades. 

Per tant, en principi es planteja no realitzar activitats industrials en el front de l’Av. de 
Catalunya, i potenciar les activitats de serveis i terciàries, per tal de reubicar les 
activitats industrials en la part del darrera. 

Tot i així, el Pla parcial que desenvolupi aquest sector haurà de realitzar un estudi 
d'impacte i d'integració paisatgística. D'aquesta manera, seran les premisses i 
condicions estètiques de les activitats a instal·lar-se al sector les que determinin la 
idoneïtat o no de la seva instal·lació, i seran el propi estudi d'impacte i d'integració 
paisatgística i el planejament derivat els que acabin de definir les implantacions. 

Les alçades reguladores que es plantegen són per edificis de serveis de PB+3  i  per 
edificis industrials de PB + altell, no obstant el Pla parcial acabarà de concretar les 
alçades definitives. A aquests efectes, és justificada en aquest cas l’elaboració i 
presentació d’un estudi d’impacte i integració paisatgística, segons preveu la Llei 8/2005 
i el seu Reglament –Decret 343/2006-. 
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L’Ajuntament establirà les condicions de desenvolupament del Pla parcial i les prioritats 
en la construcció del viari i l’obtenció dels sistemes d’espais lliures i equipaments 
corresponents a aquest sector. 

En relació a la previsió de la constitució d'una junta de conservació de les obres 
d’urbanització, aquesta ha de complir les específiques previsions de l’art. 44.1.g) TRLU, 
40.1.i) i 68.7 RLU.  

En caràcter general, aquest sector haurà de complir amb la normativa sectorial 
d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret 241/1994; 
garantint una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la 
norma UNE 23500 Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis; i complint que 
aquesta xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica 
Complementària SP-120. Els hidrants estaran a una distància màxima de 100,00 m de 
qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a una distància màxima entre ells de 
200,00 m, i es disposaran de manera que donin compliment a aquestes distancies als 
sols urbans de l’entorn i supleixin les mancances actuals de la xarxa. 
La vialitat determinada en el Pla parcial i en el Projecte d’Urbanització ha de complir 
amb les condicions específiques de la Secció 5 del Document Bàsic de Seguretat en 
cas d'Incendis del Reial Decret 314/2006. En el cas de tractar-se de zones d'ús 
industrial, les condicions seran les especificades al Reglament de seguretat contra 
incendis en els establiments industrial, aprovat pel Reial Decret 2267/2004. 
Per altra banda, en el perímetre del sector limítrofe a les zones agrícola-forestals  i de 
sòl no urbanitzable es disposarà d'una franja de 25,00 m d'amplada separant la zona 
edificada del sòl no urbanitzable, lliure d'arbustos o vegetació que pugui propagar un 
incendi. 

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas de 
utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar. S’hauran de prendre mesures de 
limitació d’aportació d’aigües de pluja als col·lectors, tot i que serà el futur Pla parcial i 
el Projecte d’urbanització el que acabarà de definir la xarxa en funció de la connexió i 
de les preexistències. En el cas que aquesta ordenació es puguin connectar a l’EDAR, 
es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de 
comunicar a l’ACA el projecte d’urbanització, i la promoció haurà d’assumir els costos 
econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del 
sistema de sanejament. En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de 
sanejament actual, i per tant s’hagi de realitzar una altra depuradora, el promotor també 
haurà d’assumir els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes 
les infraestructures del sistema de sanejament a realitzar. La xarxa d’aigües pluvials 
d’aquest sector incorporà les obres i les instal·lacions necessàries que permetin retenir i 
evacuar adequadament cap a la depuradora d’aigües residuals les primeres aigües 
d’escorrentia de la xarxa de sanejament amb elevades concentracions de contaminants 
produïdes. 
Tanmateix, aquest sector haurà de garantir el bon funcionament de la xarxa de 
clavegueram, tant en l’interior del sector, com en l’exterior; i per tant, haurà de realitzar 
les connexions externes necessàries per la seva implantació, garantint la connexió a la 
xarxa, que anirà a càrrec de la propietat del nou àmbit. El planejament derivat i el 
Projecte d'urbanització aportaran l'estudi i el càlcul de les xarxes necessari per 
determinar el punt de connexió. 

Usos i tipologies 

Es pretén dotar al sector d’un ús exclusiu d’activitats econòmiques, no admetent l’ús 
residencial. 
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L’ús que es vol potenciar és el d’activitats econòmiques no contaminants i que donin 
una imatge singular (terciari, comercial aparador,...). 

Es proposen les següents tipologies d’edificacions: 

• Edificis d’oficines  

• Edificis comercials (comercials aparador) 

• Edificis empresarials de caràcter singular i corporatius 

• Edificis industrials 

Alçades reguladores 

Es proposen les alçades reguladores màximes següents, que aniran en funció de la 
posició dels edificis i segons el Pla parcial: 

• Edificis: PB+3  (edificis terciari i comercials) 

• Edificis: PB + altell  (edificis industrials) 

Execució i sistema/modalitat d’actuació urbanística 

El sistema d’actuació urbanística previst és el de reparcel·lació en la modalitat de 
compensació bàsica. 

Es proposa que l’execució d’aquest sector es faci en el Primer Sexenni. 

El manteniment posterior de les obres d’urbanització es realitzarà mitjançant Junta de 
conservació, acomplint les previsions específiques de l’art. 44.1.g) del TRLU, i 40.1.i) i 
68.7 del RLU.  

4. Sectors en sòl urbanitzable no delimitat (SUND)  

En el municipi de Palau-solità i Plegamans només hi ha un sector de sòl urbanitzable no 
delimitat (SUND).  Es tracta del SUND-01 Can Cladelles. 

El document del POUM determina les següents consideracions per aquest àmbit: 

- La superfície o àmbit del sector no delimitat a desenvolupar. 

- L’aprofitament urbanístic i l’índex d’edificabilitat bruta màxima del sector. 

- Les cessions de sòl i les càrregues d’urbanització mínimes. 

- L’ús global i els usos complementaris, d’acord amb el sostre edificable assignat a   
cada ús. 

Condicions de transformació del sòl urbanitzable no delimitat  

La delimitació d'aquest sector es justificarà mitjançant la necessitat de nou sòl d'ús 
residencial d'acord amb les següents condicions: 

- Un mínim del 70% del sòl urbanitzable delimitat en aquest Pla d'ordenació 
urbanística municipal tinguin el Pla parcial urbanístic aprovat definitivament. 
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- Un mínim del 50% del sòl urbanitzable delimitat en aquest Pla d'ordenació 
urbanística municipal estiguin urbanitzats i en desenvolupament. 

- Els nous creixements de la banda de ponent (PAUs, PMUs i SUDs) facin 
necessari i justifiquin la seva realització, pel que fa a la solució viària que aporta, 
tot unint La Carrerada/Sant Oleguer amb Pompeu Fabra, que permetrà una 
mobilitat i una accessibilitat adequada a les urbanitzacions de ponent. 

 

SUND-01. Can Cladelles 

Situació i àmbit 

El sector no delimitat de Can Cladelles correspon a l’àmbit situat al costat del barri de 
La Sagrera i l'escola de Can Cladelles. Aquest àmbit ocupa una posició central respecta 
al nucli urbà. 

Aquest sector urbanitzable no delimitat és discontinu, amb un àmbit principal situat al 
nord del CEIP de Can Cladelles, amb una superfície de 24.957,00 m2sòl; i un segon 
àmbit de dimensions més reduïdes, situat al sud del CEIP de Can Cladelles, amb una 
superfície de 4.169,00 m2sòl. 
La superfície total d’aquest sector serà de 29.126,00 m2sòl. 

Es troba delimitat: al Nord, per SNU (torrent de Can Duran) i la nova rotonda que es 
proposa en el POUM, en el carrer de Sant Oleguer; a l'Est, per SNU de la zona de Can 
Cladelles i el CEIP de Can Cladelles; al Sud, pel CEIP de Can Cladelles, el c/ Pompeu 
Fabra i els sistemes ja cedits del sòl urbà de La Sagrera; i finalment a l’Oest, pel Barri 
de La Sagrera i pel sòl no urbanitzable del torrent de Can Duran. 

Objectius 

Els objectius principals d’aquest sector son fonamentalment: 

Estructurar una nova via que relligui de nord a sud els diferents barris de ponent. 

Potenciar el Parc de la Riera de Caldes, amb la creació d'uns sistemes d'espais 
lliures en relació als espais agrícoles del torrent de Can Duran. 

Adquirir per cessió l’ampliació de l’Escola de Can Cladelles.  

Millorar els accessos de l’actual Escola de Can Cladelles disposant també de sòl 
per aparcaments. 

Implantar i dissenyar uns nous eixos per als vianants i les bicis. 

Determinar un espai lligat al torrent de Can Duran per a horts urbans. 

Determinacions generals 

Les reserves mínimes de sòl públic (zones verdes, equipaments, vials) quedaran 
determinades en el document de delimitació del sòl o en el Pla parcial urbanístic 
corresponent. 
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Obtenir la cessió i la urbanització del vial que relliga de nord a sud els diferents barris 
de ponent i l'ampliació de l’equipament escolar de Can Cladelles. 

Obtenir una sèrie de sistemes no edificables, que es disposaran entre el vial principal i 
el torrent de Can Duran, i que potenciaran el Parc de la Riera de Caldes. Part d'aquests 
espais es podran destinar a horts ecològics i/o urbans, en relació als espais agrícoles 
lligats al torrent de Can Duran. 

La implantació d'aquest sector, amb un reduït àmbit edificable en el torrent de Can 
Duran i en tots els seus marges, amb una amplada de protecció adequada i suficient, 
lliure d'edificacions, permet millorar la funcionalitat ecològica associada al torrent, en la 
seva desembocadura amb la riera de Caldes i l'interès de connector que presenta 
aquest curs fluvial, considerat com a corredor hidrogràfic segons el PTMB. 

Aquesta reducció d'aquest àmbit urbanitzable no delimitat només serà possible utilitzant 
els sistemes de cessió del barri de La Sagrera, ja adquirits per l'Ajuntament, que es 
disposen entre l'escola de Can Cladelles i el Barri de La Sagrera. 

Aquests sistemes en sòl urbà, es transformaran i recol.locaran en el moment de la 
redacció del Pla parcial i de la gestió del Projecte de reparcel.lació, possibilitant major 
espai, per tal de realitzar una ordenació més ajustada i coherent en el territori, alliberant 
altres sols per a cessions millor col·locats i més necessaris. 

En conseqüència, les cessions mínimes a realitzar en aquest SUND seran aquelles 
determinades segons els estàndards urbanístics mínims en funció de la nova superfície 
de sòl urbanitzable i/o del sostre que aquest soporta, més les cessions actualment 
existents que provenen de La Sagrera. 

Els diferents paràmetres urbanístics (sostre màxim edificable, nombre d’habitatges, ...) i 
les cessions mínimes aniran en funció de la superfície del sector, que podrà variar en 
l’execució del Pla parcial, en funció d’una nova base topogràfica molt més precisa. 

Cedir a l’administració actuant, gratuïtament i lliure de càrregues d’urbanització, el 
sostre corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic del sector. El càlcul de la cessió 
a l'administració actuant es realitzarà en el Pla parcial i es concretarà i determinarà en el 
Projecte de reparcel.lació corresponent. 

Realització del 30% d'habitatge protegit respecte al sostre total d'habitatge del sector, en 
qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), a definir i concretar en el  Pla 
parcial corresponent. 

Les diferents determinacions bàsiques i paràmetres urbanístics del sector s’expressen 
en la fitxa numèrica, que s’adjunta en les normes, en el document B1.Fitxes gràfiques i 
normativa dels àmbits urbanístics, volum b, apartat III. 

La documentació numèrica va acompanyada d’una fitxa, on es determina la superfície 
de l'àmbit del sòl urbanitzable no delimitat, i dels sistemes en sòl urbà corresponents al 
barri de La Sagrera que es transformaran i traslladaran amb l'executivitat del sector.  

Execució i sistema/modalitat d’actuació urbanística 

El sistema d'actuació i la seva execució es determinarà i justificarà en el document de 
delimitació del sector (Programa d'actuació urbanística municipal o en el Pla parcial 
urbanístic de delimitació). 

Per altra banda, la delimitació del sector de Can Cladelles es justificarà en funció d'un 
dels condicionants establerts en l'article d'aquestes normes que fa referència a les  
condicions de transformació del sòl urbanitzable no delimitat. 
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VIII. PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I CONSTRUCCIÓ D'H ABITATGE PROTEGIT 
 

Objectius relatius al Patrimoni municipal del sòl i habitatge 

Amb els objectius definits en l’article 160.5 TRLU, l’Ajuntament constitueix el Patrimoni 
municipal de sòl i habitatge. 

El Pla d’ordenació urbanística municipal preveu les necessitats de patrimoni de sòl i 
habitatge i quantifica i localitza les aportacions derivades del planejament, en atenció a 
l’establert en la memòria social i adequant-se a les exigències que pot contenir cada 
operació urbanística, en funció de la classificació del sòl i l’ordenació preexistent. 

Els ingressos obtinguts amb l’alienació i gestió d’aprofitaments provinents del 
percentatge de cessió en sòl urbanitzable i en sòl urbà no consolidat, així com els 
provinents d’altres béns que formin part del Patrimoni municipal de sòl i habitatge, s’han 
de destinar qualsevol de les finalitats de l’art. 160.5 TRLU. 

Objectius relatius a la previsió d’habitatge protegit 

En compliment de la legislació vigent, aquest Pla d’ordenació urbanística municipal 
regula els criteris i les previsions mínimes del sòl necessari per a la posterior promoció 
pública d’habitatges o bé per a la construcció d’habitatges pels promotors privats en 
qualsevol dels règims de protecció oficial fixats. 

Àrees d’habitatge en règim protegit 

El Pla d’ordenació urbanística municipal fixa, amb caràcter general per als sectors i 
polígons en sòl urbà no consolidat i per als sectors de sòl urbanitzable, la reserva 
mínima del 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació s 
destinarà a habitatges amb protecció oficial  (art. 57.3 TRLU). 

En tot cas, donat que gran part dels polígons es delimiten per tal de permetre la 
regularització urbanística, s’aplicarà també l’establert en l’art. 6 de la Llei 3/2009. 

Les fitxes normatives reguladores de cada polígon o sector que s’incorporen a les 
presents NNUU inclouen les previsions de reserva. 

Actuacions d’habitatge en règim protegit 

Dins les àrees d’habitatge en règim protegit les actuacions es duran a terme per la 
iniciativa pública, la iniciativa privada o bé per iniciatives de caràcter mixt públic-privat, 
d’acord amb les necessitats i les prioritats que s’estableixen en aquest Pla i la seva 
memòria social. 

Seran actuacions d’iniciativa pública aquelles en què la promoció d’habitatges la dugui 
a terme l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, la Generalitat de Catalunya, o bé 
altres administracions i entitats de dret públic, societats mercantils i persones 
juridicoprivades majoritàriament participades o finançades per administracions o entitats 
públiques. 
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Seran actuacions d’iniciativa privada les promogudes per les persones físiques o 
jurídiques diferents de les assenyalades anteriorment. 

El planejament ha de preveure els terminis obligatoris per a l'inici i per a l'acabament de 
la construcció d'aquests habitatges. Quan el sector privat no porti a terme una actuació 
d’habitatge en règim protegit dins dels terminis previstos per aquest Pla d’ordenació 
urbanística municipal o el planejament derivat que el desenvolupi, l’Administració 
pública podrà prendre la iniciativa per promoure aquests habitatges, procedint 
prèviament a l’expropiació del sòl. Alternativament podrà declarar l’incompliment de 
l’obligació d’urbanitzar o d’edificar, amb els efectes previstos als articles 150 i ss TRLU. 

Adquisició del sòl per constituir o ampliar els patrimonis públics de sòl i habitatges 

El Pla d’ordenació urbanística municipal no preveu possibles reserves de terrenys de 
possible adquisició, referides a qualsevol classe de sòl, per a constituir o ampliar el 
patrimoni públic de sòl i habitatge conforme al que preveu l’article 158 del TRLU, sense 
perjudici de la possibilitat de modificar el Pla si aquesta necessitat s’acredités.  

Tanmateix, els sòls destinats a habitatge protegit, en el POUM o en el planejament que 
el desenvolupi, poden ser objecte de delimitació per a l’adquisició per expropiació (art. 
161 TRLU).  L’aprovació del projecte de delimitació portarà implícita la declaració 
d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació a l'efecte d'expropiar-les. 

Habitatge dotacional públic 

L’ús d’habitatge públic dotacional no previst en el POUM, es podrà determinar 
mitjançant un Pla Especial urbanístic, que també contindrà el programa d’habitatge i 
l’ordenació volumètrica. 

Per altra banda, el POUM podrà destinar al sistema d’habitatge dotacional públic (HDP) 
el sòl destinat a equipaments en què no es defineixi l’ús, sempre que responguin als 
objectius fixats en la memòria social del Pla, que es justifiqui que el sòl no és necessari 
per a equipaments i que, en conjunt, el sòl destinat a aquesta finalitat no superi el 5% 
de la reserva global del municipi per a equipaments públics locals establert a l’art. 
58.1.g TRLU. 

Necessitats i oferta potencial de nous habitatges socials.  

En l'actualitat el nombre d’ habitatges socials en el municipi de Palau-solità i Plegamans 
és pràcticament nul, i per tant, el nou document del POUM en pretén dotar al municipi 
d'una gran quantitat, per tal de subsanar el dèficit actual. 

Els quadres que s'adjunten a continuació determinen el nombre màxim d'habitatges en 
totes les diferents actuacions que es plantegen, tant en sòl urbà com en sòl 
urbanitzable, determinant tant el nombre d'habitatges lliures com els de protecció oficial 
(HPO).   
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Les diferents actuacions que es plantegen en el document del POUM es determinen en:  

- Polígons d'actuació urbanística (PAU /Sòl urbà) 

- Plans de Millora Urbana (PMU / Sòl urbà) 

- Sòl Urbanitzable Delimitat(SUDs) 

En cada una de les actuacions, tant en sòl urbà com urbanitzable, es determina 
fonamentalment, la superfície de l'àmbit, l'índex d'edificabilitat i/o el sostre edificable, el 
sostre no residencial, el sostre residencial, la densitat d'habitatges i el nombre màxim 
d'habitatges. 

Amb aquestes dades, i tenint en compte el sostre de nova implantació - format per el 
sostre de nova creació i el no materialitzat- podrem determinar el nombre mínim 
d'habitatges d'HPO i en conseqüència el nombre màxim d'habitatges lliures. 

El càlcul del 30% d'HPO sobre el sostre total d'habitatges de l'àmbit d'actuació, en 
qualsevol dels règims (general, especial, concertat) es realitzarà en alguns casos sobre 
la totalitat del sostre i en altres sobre el sostre de nova implantació. En alguns altres 
casos, com ja s'explica en la fitxa corresponent, aquesta obligació no s'ha de fer 
efectiva o ja s'ha realitzat. 

En el cas dels PMUs i dels SUDs, d'ús total o parcialment residencial, es pretén calcular 
amb la màxima exactitud el sostre d'habitatge de protecció i el número d'habitatges, per 
tenir una certa referència aproximada de les dades, i poder fer els càlculs econòmics 
necessaris de viabilitat. Tot i així, la definició i concreció del 30% d'habitatge de 
protecció oficial, respecta al sostre total d'habitatge del polígon o del sostre de nova 
implantació, en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), es realitzarà 
en el planejament derivat, segons el cas (Pla de Millora Urbana / Pla Parcial). 

Pel que fa als Polígon d'Actuació Urbanística (PAUs), la fitxa numèrica corresponent 
concreta el 30% de sostre per habitatge de protecció oficial i el nombre d'habitatges, 
respecta al sostre total d'habitatge del polígon o respecta al sostre de nova implantació, 
en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat); i la fitxa gràfica i els 
plànols de normativa urbanística determinen clarament la seva posició i localització. 

El quadre resum que s'adjunta a continuació dels PAUs determina el sostre de nova 
implantació de cada operació, calculat específicament per a cada un, en funció del 
sostre de nova creació i del sostre no materialitzat. I a partir d'aquest sostre de nova 
implantació es determina el sostre mínim total d'HP, i en funció del total, tant 
d'habitatges com de sostre, es calcula l'habitatge lliure. 

Tal com es pot observar en el quadre dels PAUs, que s’adjunta a continuació, el sostre 
màxim residencial és de 519.643,60 m2st, que representen un total de 2.516 habitatges; 
en funció del càlcul del sostre de nova implantació, obtenim el sostre d’habitatges de 
protecció, amb un total de 33.708,96 m2st (30% del st. de nova implantació) i que 
correspon amb un total de 300 habitatges de protecció oficial. El nombre màxim 
d’habitatges lliures és de 2.216 unitats. 

El resum de les dades més important dels PAUs és el següent: 

- Sostre màxim residencial 519.643,60 m2st 
- Nombre d’habitatges totals 2.516 habitatges 
- St. màx. residencial nova implantació 111.702,27  
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- St. total d’habitatges d’HP 33.708,96  m2st 
- Número d’habitatges d’HP 300 habitatges 
- Número d’habitatges lliures  2.216 habitatges 

Tal com es pot observar en el quadre dels PMUs, que s’adjunta a continuació, tenint en 
compte que son dades provisionals, que posteriorment el Pla de Millora Urbana les 
haurà de determinar, el sostre d’habitatges de protecció, és de 18.654,90 m2st (30% del 
st. de nova implantació) i que correspon amb un total aproximat de 209 habitatges de 
protecció oficial. El nombre d’habitatges lliures serà aproximadament de 487 unitats. 

En el quadre dels SUDs, que s’adjunta a continuació, tenint en compte que son dades 
provisionals, que posteriorment el Pla Parcail les haurà de determinar, el sostre 
d’habitatges de protecció, és de 61.183,05 m2st (30% del st. de nova implantació) i que 
correspon amb un total aproximat de 603 habitatges de protecció oficial. El nombre 
d’habitatges lliures serà aproximadament de 1.419 unitats. 

En conseqüència el nombre aproximat d’habitatges de HPO en el municipi segons les 
dades de les noves ordenacions será de: 

 

- Habitatges HP en PAUs 300  habitatges 
- Habitatges HP en PMUs 487 habitatges 
- Habitatges HP en SUDs 603 habitatges 
- TOTAL HABITATGES HP 1.390 habitatges 
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IX. EL DESENVOLUPAMENT DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍST ICA MUNICIPAL 

 

1. Desenvolupament del POUM  

Amb l’objecte de complementar i desenvolupar l’ordenació establerta per les 
determinacions del POUM, s’elaboraran els Plans especials urbanístics (PEU), Plans de 
millora urbana (PMU), Plans parcials urbanístics (PPU) i Plans parcials urbanístics de 
delimitació (PPUD) que resultin necessaris. 

Segons es concreta en les NNUU, el POUM planteja la necessitat d’elaboració de 3 
Plans especials: dos Plans Especials de Patrimoni, un situat en sòl no urbanitzable i 
l’altre en sòl urbà; i un Pla Especial Urbanístic, situat en sòl urbà (polígon industrial). 
Aquests són els següents: 

Sòl urbà 

� PEU- 01. Industrial Riera de Caldes (sòl urbà) 

� PEP- 01. La Sagrera (sòl urbà). En aquest cas el POUM ja incorpora la 
normativa a nivell de PE, per la qual cosa no caldrà l’elaboració d’un instrument 
posterior 

Sòl no urbanitzable 

� PEP- 02. Nucli històric Comanda Templera (sòl no urbanitzable) 

Quan no estigui prevista la prèvia aprovació d’algun dels plans urbanístics derivats 
esmentats, ni sigui necessària la prèvia execució d’un instrument de gestió urbanística, 
les determinacions d’aquest POUM seran d’aplicació directa, sens perjudici del 
compliment de les condicions legalment exigibles. 

L’Agenda indica l’ordre i els terminis per a la formulació de les figures de planejament 
que han de desenvolupar les determinacions del POUM.  

2. Desenvolupament dels sistemes generals  

Les previsions del POUM respecte als sistemes generals (xarxa viària), en sòl 
urbanitzable i en sòl no urbanitzable requeriran de la prèvia tramitació d’un Pla especial 
d’infraestructures. Si el seu nivell de detall és suficient, es podran desenvolupar, 
igualment, per mitjà de l’execució directa. Els Plans Especials d’Infraestructures seran 
formulats per l’Ajuntament o per l’organisme corresponent. 

En desenvolupament de les previsions contingudes en el present POUM i en el 
planejament territorial o sectorial, es podran formular PEU que regulin tot allò relatiu a 
l’estructura general i orgànica del territori i en particular els sistemes urbanístics de 
comunicacions, equipaments comunitaris, espais lliures públics i hidrològics. 

L’obtenció de les reserves de sòl per a sistemes urbanístics generals pot fer-se per 
expropiació o, en el sòl urbà no consolidat i urbanitzable, mitjançant la cessió obligatòria 
i gratuïta quan s’incloguin en un sector o polígon d’actuació subjecte al sistema 
d’actuació de reparcel·lació. Si cal avançar l’obtenció de sistemes urbanístics generals 
inclosos en un àmbit d’actuació, podrà aplicar-se l’ocupació directa de sòls que regula 
l’article 156 del TRLU o a l’actuació aïllada expropiatòria. 
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3. Desenvolupament del POUM en sòl urbà  

El desenvolupament de les determinacions i l’ordenació prevista pel POUM en sòl urbà 
consolidat es realitzarà a través de l’execució directa, sempre que els sòls implicats 
acreditin la condició de solar a què es refereix l’article 29 del TRLU. 

En cas que el sòl urbà consolidat no tingui assenyalades les alineacions o rasants, o no 
tingui completada la urbanització segons determina l’art. 29.a) TRLU, només podrà 
assolir la condició de solar si es duen a terme les actuacions pendents, tant si estan 
inclosos amb aquesta finalitat en un sector o polígon d’actuació com si no ho estan. 

El desenvolupament del POUM en sòl urbà no consolidat es realitzarà mitjançant 
polígons d’actuació, prèvia tramitació en el seu cas de plans de millora urbana. D’acord 
amb l’article 119.1.a) del TRLU, la divisió poligonal no continguda en el present 
instrument es podrà delimitar conforme al tràmit dels instruments de gestió urbanística. 

Es podran tramitar plans de millora urbana per a qualsevol de les finalitats de l’article 70 
del TRLU. 

Les condicions relatives a l’ús, l’edificació o els elements determinants del 
desenvolupament urbà fixades en aquest POUM, podran modificar-se mitjançant un pla 
especial urbanístic sempre que el POUM no sigui alterat en la seva estructura general i 
orgànica, i no es contradiguin les seves determinacions normatives bàsiques. 

Les previsions del POUM en sòl urbà resten condicionades per un dels seus objectius 
més essencials, consistent en la regularització d’urbanitzacions.  En la interpretació del 
Pla caldrà tenir en consideració aquest aspecte, i acompanyar els raonaments amb els 
criteris preestablerts en la Llei 3/2009, de regularització d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics. 

Plans de millora urbana (PMU) 
 

En sòl urbà, es podran formular PMU per a qualsevol de les finalitats previstes en 
l’article 67 TRLU, a excepció de les relacionades amb el sòl d’una altra classificació 
urbanística. Els objectius, continguts i determinacions s’ajustaran als que s’especifiquen 
en el mateix article, o a les es regulin en aquestes normes urbanístiques. 

 

Els PMU no específicament previstos en el POUM no podran alterar la classificació del 
sòl ni modificar els elements fonamentals de l’estructura general definits pel POUM; en 
canvi, poden alterar altres determinacions i establir les limitacions d’ús que siguin 
necessàries per assolir la finalitat que els justifica. 

PEU-01. Industrial Riera de Caldes 
 

El PEU Industrial Riera de Caldes es situa a la part sud del municipi fins al límit 
municipal a tocar amb Santa Perpetua de la Mogoda, amb una superfície de 
1.124.088,00 m². 

L’àmbit queda limitat: per la part nord, amb el carrer Orfebreria i la urbanització de Can 
Maiol; per la part est, la Riera de Caldes i l'Hostal del Fum; la part oest, està delimitada 
pel carrer Aiguaders; i finalment la part sud, queda limitada pel carrer del Penedès que 
pertany al municipi de Santa Perpetua de la Mogoda.  
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- Antecedents i anàlisi de l'actualitat del Polígon industrial riera de caldes 

L'àmbit actual del Polígon industrial Riera de Caldes es va desenvolupar en tres fases 
durant els vols dels anys 80 per l'Institut Català del Sòl, formant part de l’anomenat 
sector ACTUR Santa Maria de Gallecs. 

Tanmateix, el fet d'ésser el primer polígon industrial a Catalunya segurament ha donat 
lloc a una major problemàtica en el seu manteniment, ja que s’utilitzaren materials i 
elements d’urbanització innovadors en aquells moment. 

Per altra banda, el sector industrial des dels seus inicis va anar absorbint la demanda 
laboral que s’ofertava -que en la seva època d'esplendor va ser molt gran-, patint 
l’existència d’un excés de mobilitat, amb una molt important quantitat de vehicles que 
arribava cada matí i que tenia necessitat d'aparcament. 

Durant anys la mobilitat del la zona s’ha vist afectada per la quantitat de vehicles que 
arribava cada matí al gran número de fàbriques i empreses que hi havia al sector. Cal 
dir que en el municipi, quan es va realitzar aquest polígon, residien unes 7.000 persones 
i es desplaçaven al polígon unes 5.000 persones més diàriament.  

La Direcció general de carreteres es va veure amb la necessitat de millorar els accessos 
des de la C-59 perquè era una zona de vialitat conflictiva per la gran quantitat de 
vehicles i camions que hi circulaven. 

Tot això ens fa veure que aquesta zona ha tingut molta afluència durant molts anys, 
però el manteniment dels carrers, de l’arbrat, de les instal·lacions urbanes, ha sigut el 
mínim, arribant a quedar obsolets en molts casos, com poden ser les zones 
d’aparcament. 

Inicialment molta gent es desplaçava al seu lloc de treball amb transport públic o 
autobusos d’empresa, però el canvi de societat i de model industrial ha propiciat 
l’augment de cotxes d’ús privat esgotant les petites zones d’aparcament i obligant a 
utilitzar les zones verdes com a improvisats pàrkings. 

En aquest polígon hi ha empreses de gran rellevància que han establert la seva activitat 
econòmica i industrial a l’interior de les seves parcel·les renunciant a zones 
d’aparcament 

Aquesta realitat ha provocat en aquests anys: 

� Un desgast i envelliment dels espais urbans molt important, degut a una mala 
execució inicial de les obres o del sistemes constructius i la utilització de 
materials o elements, a la utilització massiva del polígon, una mala utilització 
dels diferents espais pels usuaris, ... 
Tot això i certs dèficits de manteniment ha comportat un deteriorament molt més 
accelerat de les voreres, les illetes, els carrers, l’arbrat i en general els espais 
urbans.  

� Un desgast prou important de les instal·lacions urbanes, que necessiten una 
remodelació imminent degut a les noves necessitats. 
El clavegueram està en males condicions, i quan plou es generen problemes 
greus d’acumulació d’aigua. 
També presenten males condicions i disposició els hidrants, l'enllumenat públic i 
la senyalització. 
La situació actual de l'arbrat ens obligarà també a realitzar modificacions en 
determinats trams de les xarxes existents (aigua, electricitat, telefonia,...). 
Per altra banda, les necessitats empresarials de renovació a la nova tecnologia 
ens obligarà a la disposició de noves xarxes com pot ser la fibra òptica. 
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� Una falta d’aparcaments en tot l’àmbit. 
L’augment de cotxes d’ús privat ha anat esgotant les petites zones 
d’aparcament, obligant a utilitzar les zones verdes com a improvisats pàrkings. 
Aquest fet s’ha vist agreujat perquè moltes empreses han augmentat la seva 
activitat econòmica i industrial a l’interior de les seves parcel·les renunciant a 
zones d’aparcament. 

� Un incompliment del Codi d’accessibilitat dels diferents carrers i espais públics. 
Els itineraris de vianants queden afectats per la ubicació dels hidrants i elements 
de senyalització, que en molts casos impedeixen el pas per les voreres; així com 
també amb la disposició de cotxes damunt de les voreres per falta 
d'aparcaments. 

� Una imatge força deplorable de l’espai públic, que perjudica greument al 
rendiment empresarial. 

- Justificació del Pla Especial del Polígon industrial riera de Caldes 

Per tot l’anterior, es justifica el plantejament que realitza el document del POUM, de 
derivar a una futura redacció d’un Pla Especial d'Urbanització (PEU-01. Industrial Riera 
de Caldes) l’estudi, detecció i adopció de mesures per a la modernització de l’espai 
urbanitzat del Polígon industrial. 

El canvi de model industrial que ha anat patint el municipi propicia que es plantegin nous 
usos que s’incorporin, principalment de serveis, que millorin el model empresarial i en 
definitiva la situació de la zona. 

Les noves qualificacions permetran nous tipus d’indústria més sostenibles respecte al 
consum de sòl i la utilització de l’espai. 

El Pla Especial urbanístic Industrial Riera de Caldes es porta a terme per modernitzar i 
millorar la zona a nivell urbanístic, degut a l’envelliment dels carrers i el canvi de model 
que ha patit la indústria al llarg dels anys. 

En aquest àmbit, el POUM –de forma directa- posa fi a una normativa urbanística 
antiquada que no contempla el nou model empresarial i industrial actual i, per tant, es 
determinen nous usos, serveis, sistemes constructius, nous tipus d’implantació, 
l'ordenació del subsòl en les diferents zones (aparcaments,...), etc. 

- Objectius 

Els objectius del PEU, que a la vegada justifiquen la seva redacció, són els següents: 

� Una adequació de la urbanització de l'àmbit d'actuació amb la modernització i 
millora del polígon des del punt de vista funcional, pel que fa al nivell 
d’urbanització principalment del sistema viari, format pels carrers, voreres,..., 
degut a l’envelliment dels carrers i el canvi de model que ha patit la indústria al 
llarg dels anys. 
S’han de reconstruir gran part de les voreres i les illetes malmeses tant pels 
cotxes, que les utilitzen d’aparcament, com per les arrels dels propis arbres que 
han aixecat i esquerdat gran part d’elles. 

� Una millora de la mobilitat del polígon industrial en la redistribució i 
redimensionat dels carrers, amb l’augment del nombre d’aparcaments al llarg 
d'aquests carrers o en noves bosses específiques distribuïdes estratègicament 
en el polígon o en el seu entorn immediat. 
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S’han de crear zones d’aparcament suficientment importants per absorbir la 
demanda tant dels treballadors com dels visitants. 

� Una millora i renovació de les instal·lacions i de les xarxes urbanes 
(clavegueram, enllumenat, hidrants, ...). 

� Una millora substancial des del punt de vista estètic o d’imatge urbana del 
polígon.  

� Una millora de la mobilitat i de l’accessibilitat dels vianants, amb la renovació 
dels itineraris peatonals (carrils, voreres, espais lliures,...), i el compliment del 
Codi d’accessibilitat. 

- Proposta del Pla Especial del Sector Industrial 

Es proposa redactar aquesta Pla Especial del Polígon Industrial, que contindrà en el seu 
àmbit terrenys classificats com a sòl urbà. 

Totes les parcel·les del polígon industrial Riera de Caldes són edificables i el PEU-01 es 
realitza en Sòl Consolidat, tal com es determina en els plànols de règim del sòl, i l’àmbit 
del PEU es delimita estrictament per a adequar la urbanització i determinar tot allò 
exposat en els objectius del Pla especial. 

En cap moment, amb aquest Pla especial, es posa en qüestió que els propietaris de les 
indústries hagin complert amb les seves obligacions, si bé és cert que l’àmbit té uns 
serveis urbanístics deficients i en mal estat. A aquests efectes, l’article 67.1 TRLUC 
inclou tot el conjunt de finalitats que pot precisar un sòl que requereix desenvolupament 
urbanístic, i en aquest cas s’hi ha d’encabir l’adequació de la urbanització sense alterar 
en cap cas la classificació del sòl –urbà consolidat- ni l’ordenació urbanística. 

La finalitat del Pla especial és estrictament adequar els espais de domini públic del 
polígon industrial, en atenció a les necessitats més amunt indicades. 

Per altra banda, l'Ajuntament no pretén eludir l'obligació del manteniment dels sòls de 
domini públic del polígon industrial, com a sòl urbà consolidat que és. En conseqüència, 
en la determinació de les actuacions a fer, el PE haurà de diferenciar aquesta obligació 
municipal d’aquelles obres i actuacions que s’hagin de repercutir en els propietaris de 
les parcel·les. 

Val a dir que les anteriors tasques d’urbanització pendent no impediran l’atorgament de 
llicències en l’àmbit del PEU, en la mesura que es reconeix que les parcel·les existents 
poden mantenir-se i ser edificades i utilitzades segons les determinacions del 
planejament, sense perjudici de quedar subjectes a l’obligació de contribuir –mitjançant 
els instruments que es determini-  a l’adequació i millora de la urbanització. 

El PEU, que es podrà realitzar quan s'aprovi definitivament el POUM, serà l’instrument 
que permetrà l’estudi i definició de les necessitats i mancances del polígon industrial, 
per tal de realitzar una proposta ordenada i planificada en el temps i anar solucionant la 
seva problemàtica, amb la valoració econòmica que això comporta i la disposició  de 
terminis d'execució segons les prioritats acordades entre l'Ajuntament i els propietaris 
del parc empresarial. 

Les directrius que han de guiar la seva redacció i execució són en caràcter general 
aquells que assumiran els objectius citats en l’apartat anterior, per tal de: 

� Desenvolupar el sistema viari, amb especial atenció a la redistribució i generació 
de bosses d’aparcament. 
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� Millorar la urbanització de tot el sistema viari, principalment la reurbanització de 
les voreres i de les zones i accessos peatonals. 

� Millorar la mobilitat. 

� Millorar i renovar les instal.lacions urbanes. 

� Millorar la imatge del polígon des del punt de vista estètic  

Finalment, l’article 9 del Decret Legislatiu 1/2010 estableix com a directriu de 
planejament que l’administració vetlli per la seguretat i el benestar de les persones, 
preservant-les davant dels riscs naturals; i per tant, el document del POUM, concreta la 
línia de falla gràficament en els plànols de normativa urbanística. 

Aquesta línia de falla, que s’estableix gràficament en els plànols de normativa, 
determina una franja de preservació de les edificacions, en funció de l'àrea de risc 
geològic segons el dictàmen de l'IGC. Tant la línia de falla, com aquesta franja de 
preservació afecta al polígon riera de Caldes; i per tant, les llicències i les actuacions en 
la urbanització quedaran afectades per les prescripcions i determinacions de la Secció 
primera del Capítol 7 d’aquestes normes, que fa referència a aquest trencament del 
terreny. 

Segons l'informe de l'ACA l'àmbit haurà d'establir certs mecanismes o mesures en la 
implantació futura de les edificacions industrials, en funció del nivell de risc hidrològic 
identificat; no obstant, aquest sòl és urbà consolidat i, per tant, no es poden requerir les 
obres d’infraestructura necessàries a càrrec dels projectes d’urbanització corresponents, 
però si que es poden tenir certes mesures de regulació de les edificacions en les 
llicències.  

Tot i així, l’Ajuntament o la mateixa Agencia Catalana de l’Aigua podrà realitzar certes 
mesures de protecció per tal de millorar, reduir i eliminar els riscos d'inundacions, amb 
la creació d'un espai més elevat, enjardinat, que faci de contenció de la possible làmina 
d’aigua, i que es disposi en l’Hostal del Fum i en les zones verdes que fan de transició 
entre la riera i la zona industrial. 

Es podrà realitzar un seguit de limitacions i mesures pertinents per reduir el problema, 
amb l’obligatorietat d’elevar la cota de la planta baixa en les zones en un cert risc 
d’inundabilitat. 

Les mesures s’acabaran de concretar i definir en un Projecte d’Urbanització. 

4. Desenvolupament del POUM en sòl urbanitzable  

En sòl urbanitzable delimitat el POUM es desenvolupa necessàriament per mitjà de 
plans parcials urbanístics (PPU), l’execució dels quals serà condició indispensable per a 
la realització d’intervencions en l’àmbit corresponent, llevat del supòsit dels sistemes 
generals que s’executin de forma independent dels sectors. 

En sòl urbanitzable no delimitat és preceptiu el desenvolupament d’un pla parcial de 
delimitació (PPUD) o, en el seu cas, la prèvia delimitació del sector mitjançant la 
redacció d’un Programa d’actuació urbanística municipal segons el que disposa l’article 
60.7 del TRLU. No obstant, les característiques del municipi de Palau-solità i 
Plegamans, que requereix endreçar i regularitzar situacions urbanístiques preexistents i 
contenir el consum de nou sòl, justifiquen que tot el sòl urbanitzable que classifica el 
present POUM sigui delimitat. 
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Els sectors de planejament parcial establerts per aquest POUM poden ser objecte de 
desenvolupament parcial per subsectors, sempre que es compleixin les condicions 
establertes en l’article 93 del TRLU. 

Les elevades dificultats de gestió del sòl del municipi, sorgit d’un procés històric 
d’urbanització extensiva poc controlat, amb múltiples preexistències, situacions per 
regularitzar i actuacions pendents de total i completa execució, justifiquen que, en tots 
els sectors de sòl urbanitzable delimitat, el planejament parcial pugui imposar als 
propietaris el deure urbanístic de conservar les obres i instal·lacions d’urbanització 
durant el període permès per la normativa urbanística (art. 68.7 RLU), tot constituint-se 
en junta de conservació. La concreció d’aquesta obligació s’inclourà expressament en 
els projectes de reparcel·lació.  

Els terrenys inclosos en els sectors no podran urbanitzar-se en tant no s’aprovi 
definitivament el PPU i el corresponent projecte d’urbanització, ni edificar-se en tant no 
s’hagi realitzat les obres d’urbanització corresponents i efectuades les cessions 
gratuïtes i obligatòries que estableix la legislació vigent i que es determinen en aquest 
POUM, mitjançant els instruments d’execució corresponent. 

Plans parcials urbanístics (PPU) 

Per al desenvolupament d’aquest POUM en sòl urbanitzable delimitat es redactaran els 
corresponents PPU. Les previsions sobre ordenació de l’edificació, usos i elements 
d’urbanització dels sectors que continguin els PPU han de respondre als criteris 
derivats de les exigències del desenvolupament urbanístic sostenible. 

Els PPU han de contenir les determinacions i la documentació previstes en els articles 
65 i 66 TRLU i 79 i següents del RLU. A més, hauran d’incloure un quadre resum de les 
determinacions urbanístiques del sector. 

Les determinacions del planejament parcial hauran de tenir la precisió suficient per a 
permetre la seva execució, prèvia redacció dels corresponents projectes d’urbanització. 
Específicament han d’assenyalar les alineacions i les rasants de la vialitat i els 
paràmetres d’ordenació dels volums, encara que aquests es poden preveure de forma 
alternativa i concretar-se posteriorment mitjançant altres instruments. Així mateix, els 
PPU han de preveure, si s’escau, la delimitació dels polígons i definir el sistema i 
modalitat d’actuació aplicable a cadascun. 

El Pla d’etapes del PPU no podrà preveure un termini superior a vuit anys per a 
l’execució de la urbanització del sector. En cas que es delimiti més d’un polígon 
d’execució, s’haurà de fixar l’ordre de prioritat entre ells. 

El present POUM assigna, d’acord amb l’article 37 TRLU, l’aprofitament urbanístic de 
cadascun dels sectors de sòl urbanitzable delimitat. 

Pel que fa als PPU que siguin d’iniciativa privada, s’hauran de preveure, a més de les 
determinacions a què es refereix l’article art. 65 TRLU, els compromisos i documentació 
dels articles 102 i 102 TRLU.  

Els PPU podran completar les previsions d’aquest POUM, però no modificar-les, tal 
com disposen els articles 65 i 66 TRLU. 
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Les zones en que es concreti l’aprofitament del Pla parcial han de fer referència a les 
definides en el POUM, especialment en els casos en que s’indiquin com a preferents 
per cada sector. 

5. Desenvolupament del POUM en sòl no urbanitzable  

Les determinacions del POUM sobre sòl no urbanitzable s’apliquen directament i de 
forma immediata, sens perjudici del que es disposa en relació al desenvolupament dels 
sistemes generals. 

No obstant això, es podran desenvolupar les previsions del POUM mitjançant plans 
especials urbanístics que tinguin per objectiu qualsevol de les finalitats enumerades en 
l’article 67 i, en particular en el sòl no urbanitzable, per a les finalitats següents: 

• Millora del medi natural, 

• Protecció i regeneració de conreus i espais forestals, 

• Protecció i regeneració del paisatge i dels béns naturals i culturals, 

• Promoció i el desenvolupament agrícola, ramader i forestal, 

• Protecció i millora de la vialitat rural, 

• Activitat educativa o formativa en relació al medi natural, i 

• Protecció d’infraestructures i vies de comunicació 
 

PEP-02. Nucli Històric Comanda Templera 
 

Aquest document proposa que posteriorment a l'aprovació d'aquest document, es 
realitzi un Pla especial de Patrimoni, per tal de millorar i conservar l'entorn de la 
Comanda Templera. 

 

El PEP-02 Nucli històric Comanda Templera està situat a l’oest del municipi, en el sòl no 
urbanitzable. S’accedeix a través del Camí de Santa Magdalena. La superfície total 
d’aquest Pla Especial de Protecció de Patrimoni és de 5.151,00 m²sòl. 

Aquest Pla especial s'identifica en el plànol d'ordenació P2.04. Qualificacions i 
normativa urbanística en SNU a E:1/5.000, així com en les fitxa corresponent. 

- Justificació de la delimitació del PEP-02. Nucli Històric Comanda Templera 

Aquest nucli ocupa un lloc privilegiat pel que fa a la seva posició estratègica en el 
territori, dominant la plana agrícola. 

Actualment el nucli està format per un grup de cases, presidit per la Comanda Templera. 
Compositivament, el conjunt forma una unitat constructiva, en la mesura que no s'ha 
produït una renovació excessiva de l'edificació.  

Per tant, es tracta d’un nucli que avui encara manté unes característiques pròpies, que 
es reflecteixen tant en l’estructura de la propietat com en la tipologia de les edificacions 
antigues que encara es conserven. 

No obstant, aquest casc antic situat en sòl no urbanitzable no presenta en l’actualitat 
cap protecció, tret de la Comanda Templera que es troba catalogada de BCIN. 
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Aquest document reconeix en el Catàleg la importància que presenta la Comanda 
Templera, tot reconeixent també els seus dominis i el seu entorn. 

Per tant, el que es vol amb la delimitació d’aquest Pla especial és reconèixer la 
importància d’aquest conjunt, i per tant, afavorir amb aquest nou document que es 
planteja, no tant la protecció de determinats elements que ja formen part del Catàleg 
sinó dotar a tot el conjunt d’una regulació estètica de les edificacions.  

- Objectius 

Els objectius principals de la delimitació d’aquest PEP: 

� Reconèixer la realitat del conjunt històric 

� Reconèixer les condicions relatives a l’edificació existent. 

� Dotar de mecanismes de protecció del conjunt de la Comanda Templera, no tant 
per aquest element en concret, que ja es troba protegit en el Catàleg, sinó per 
l’entorn immediat d’habitatges i construccions. 

� Millorar estèticament el conjunt d’edificacions amb una regulació formal 
d’aquestes, uns criteris de composició de la façana, uns criteris en la utilització 
de materials, textures, colors,...uns criteris en els sistemes constructius. 

6. Plans especials urbanístics (PEU) en les diferen ts classes de sòl  

Es podran formular PEU de desenvolupament per qualsevol dels objectius previstos en 
els articles 67 TRLU. 

Els PEU contindran les determinacions i la documentació establerta en l’article 67 i 69.1 
TRLU i es tramitaran d’acord amb el procediment establert en l’article 85 TRLU i 
següents. 

7. Plans especials urbanístics autònoms (PEUA) en l es diferents classes de sòl  

Únicament es podran formular i aprovar PEUA, en els supòsits estrictament previstos 
en l’art. 68 i 69.2 TRLU, i subjectant-se a les determinacions contingudes en aquests 
preceptes. 
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X. INTEGRACIÓ DE LES DIRECTRIUS DE DIFERENTS ORGANI SMES 

 

1. Determinacions dels criteris de l'informe del Co nsell Català de l'Esport  

a. Compliment de la Llei d'Esports i aplicació del PIEC en el document del POUM 

 
Decret Legislatiu 1/2000 pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport 

El document del POUM compleix amb les determinacions del Decret Legislatiu 1/2000 
pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport. 

L'article 1 d'aquesta Llei de l’esport ens determina la finalitat de la mateixa, que es 
transcriu literalment a continuació: 

"La finalitat d’aquesta Llei és, d’acord amb l’article 9.29 de l’Estatut d’autonomia, 
la definició dels objectius i dels principis rectors de l’esport, l’ordenació del règim 
jurídic i de l’organització institucional de l’esport a Catalunya, i la regulació de la 
jurisdicció esportiva". 

L'article 2, de la mateixa, ens determina els objectius bàsics d’aquesta Llei, que són 
fonamentalment, tal com es determina literalment en l'article corresponent, els 
següents: 

"Els objectius bàsics d’aquesta Llei són el foment, la divulgació, la planificació i 
coordinació, l’execució, l’assessorament i la implantació de la pràctica de l’activitat 
física i l’esport arreu de Catalunya, a tots els nivells i estaments socials, a fi de fer 
realitat el dret de tot ciutadà a desenvolupar o exercitar les seves facultats 
físiques, intel·lectuals i morals, mitjançant el lliure accés a una formació física 
adequada i a la pràctica de l’esport".  

Finalment, l'article 51 de la Llei de l'esport 1/2000, de 31 de juliol, determina una sèrie 
de consideracions, pel que fa al Pla director de l'esport, anomenat PIEC, que es 
transcriuen a continuació: 

1. Correspon al Consell Català de l’Esport redactar i tramitar el Pla director 
d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya i al secretari o secretària 
general de l’Esport aprovar el projecte de Pla. 

2. El Pla director s’ha de desenvolupar mitjançant programes d’actuació generals, 
sectorials o territorials, en atenció a la finalitat perseguida en cada cas. 

3. El Pla director té el caràcter de pla territorial sectorial i es regula, en allò que no 
disposa aquesta Llei, per la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política 
territorial. 

4.  El Pla director ha de determinar la localització geogràfica de les instal·lacions i 
dels equipaments esportius d’interès general, n’ha d’assenyalar el nombre i el 
caràcter bàsic o prioritari, i ha d’establir les determinacions i les tipologies 
tecnicoesportives de les instal·lacions esportives promogudes o construïdes per 
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les entitats públiques de Catalunya. El Pla també ha d’assenyalar les etapes 
necessàries per a executar-ne les previsions. 

5. El Consell Català de l’Esport pot desenvolupar programes especials d’actuació, 
de caràcter territorial o de caràcter sectorial, mentre no existeixi el Pla director, 
però en cap cas no es pot utilitzar aquesta modalitat com a instrument de 
planificació general de les instal·lacions i els equipaments esportius de 
Catalunya. 

6. Les determinacions del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de 
Catalunya, els programes d’actuació que el desenvolupin i els programes 
especials d’actuació són d’aplicació preferent per a l’Administració pública de 
Catalunya i s’han de portar a terme d’acord amb les prescripcions establertes en 
les disposicions que els aprovin. 

7. El Pla director ha d’ésser revisat cada cinc anys. 

Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya 

Aplicant els requisits marcats per la Llei de l’esport 1/2000, de 31 de juliol, es dona 
compliment al PIEC amb la inclusió dels requeriments en matèria d’equipaments 
esportius en el document del POUM. 

Els equipaments esportius, són un pilar fonamental del sistema esportiu, ja que, a més 
de possibilitar la pràctica fisicoesportiva, formen part de les infraestructures que una 
societat necessita per millorar la seva qualitat de vida i facilitar una utilització adequada 
del lleure, del qual l’activitat fisicoesportiva és un dels principals components. 

La Llei de l’esport de Catalunya reconeix aquest fet i estableix que correspon al Consell 
Català de l’Esport redactar i tramitar el Pla director d’instal·lacions i equipaments 
esportius de Catalunya (PIEC), que és l’instrument jurídic i tècnic mitjançant el qual el 
Govern de la Generalitat planifica, fomenta i coordina, tant la seva actuació com la de la 
resta d’institucions, organismes i entitats, adreçades a dotar Catalunya dels 
equipaments, que facilitin a tots els ciutadans la pràctica fisicoesportiva i contribueixin a 
fomentar, divulgar i implantar arreu de Catalunya l’esperit que aquestes pràctiques 
comporten. 

El PIEC ha de ser una eina que permeti tenir un coneixement exhaustiu de la realitat 
present en matèria d’equipaments esportius a Catalunya al mateix temps que estableixi 
les necessitats futures en funció d’unes previsions contrastades i d’uns criteris 
establerts. 

Els municipis com a entitats més properes a les necessitats particulars de cada indret, a 
partir de les especificacions del PIEC, concretaran i ajustaran les necessitats 
d'equipaments esportius a la realitat pròpia. 

Al mateix temps el Consell Català de l’Esport proposarà la localització dels equipaments 
d’àmbit supramunicipal en els municipis més adients i vetllarà per la seva utilització per 
part de tots els ciutadans de l’àmbit territorial corresponent. 

Els objectius del PIEC s’emmarquen en l’objectiu territorial comú que el Pla territorial 
general de Catalunya (PTGC) estableix per al conjunt de plans sectorials 
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d’equipaments. 

Aquest objectiu comú pretén fer coherents les diferents polítiques i actuacions sectorials 
i alhora aconseguir una màxima igualtat territorial, posant les bases per a la 
racionalització dels equipaments, determinant els objectius de cobertura del territori i 
distribuint-los de forma equilibrada. 

El PIEC, d’acord amb allò que estableix la Llei de l’esport determina: 

• El nombre d'equipaments, així com el seu caràcter bàsic i prioritari. 

• La localització geogràfica dels equipaments esportius d’interès general. 

• Les tipologies tecnicoesportives de les instal·lacions que s’han de construir. 

• Les etapes necessàries per executar les previsions. 

En definitiva, el PIEC és una eina bàsica que permet a l’Administració esportiva de la 
Generalitat, optimitzar i prioritzar les seves actuacions i subvencions per a la 
construcció i el condicionament dels equipaments esportius, amb la finalitat d’equilibrar i 
completar la xarxa d'equipaments, i atendre les necessitats específiques del conjunt 
d’activitats fisicoesportives en els diferents àmbits territorials de Catalunya. 

El PIEC, com a Pla director d'instal·lacions i equipaments de Catalunya, es dota del 
MIEM, per preveure als municipis, segons les seves necessitats, de les instal·lacions i 
els espais esportius necessaris. 

b. Mapa d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de l Municipi (MIEM) 

El MIEM és el mapa d'instal·lacions i equipaments esportius del municipi. És la principal 
eina del Pla director d'instal·lacions i equipaments de Catalunya (PIEC), que permet als 
municipis preveure les seves necessitats a nivell d'instal·lacions i espais esportius. 

Per tant, el MIEM ha de determinar, i així ho fa el MIEM del municipi de Palau-solità i 
Plegamans redactat el juny de l'any 2008, que va ser informat pel Consell Català de 
l'Esport el 21 de gener de 2010, les següents consideracions: 

1. Un Mapa de les instal·lacions i equipaments esportius del municipi com a  
instrument de planificació municipal, que concreta i situa les necessitats dels 
equipaments esportius en l’àmbit municipal. 

2. Un Mapa que analitza les necessitats de tots els equipaments esportius del 
municipi, independentment del tipus de xarxa a què pertanyin, i les contrasta 
amb les establertes pel PIEC i els estudis de localització per a la xarxa bàsica. 

3. Un Mapa que incorpora la documentació i determinacions contemplades en 
l’apartat 8.3.4 del PIEC. 

4. La redacció i aprovació d'un Mapa d’equipaments esportius del municipi de 
Palau-solità i Plegamans, previ informe del Consell Català de l’Esport sobre 
l’adequació a les determinacions i directrius del PIEC. 
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5. La incorporació i localització dels equipaments, en el cas que les conclusions 
dels Mapes d’instal·lacions i equipaments dels municipis s’ajustin als criteris del 
PIEC. 

El MIEM és un instrument de planificació municipal que ha de ser útil i s'ha d'adaptar a 
les circumstàncies i objectius de la política esportiva del municipi. 

Aquest document afrontar la demanda esportiva derivada d'un creixement demogràfic i 
urbanístic previst al municipi; i defineix les reserves de sòl que es destinaran a 
equipaments esportius. 

En el MIEM del municipi de Palau-solità i Plegamans s'estableixen tres tipus de xarxes 
d'equipaments esportius:  

• Xarxa Bàsica 

• Xarxa Complementària 

• Xarxa d'Interès Nacional 

a) Xarxa Bàsica 

 La Xarxa Bàsica es composa dels equipaments esportius convencionals amb un ús 
poliesportiu i no estacional. 

b) Xarxa Complementària 

 La Xarxa Complementària inclou els espais esportius que presenten singularitats en 
les seves característiques tècniques derivades de l'activitat que s'hi practica. 

c) Xarxa d'Interès Nacional 

 La Xarxa d'Interès Nacional respon a les necessitats de l'esport d'alta competició, 
instal·lacions esportives per a esdeveniments de gran envergadura i centres d'alt 
rendiment. 

c. Anàlisi dels equipaments esportius actuals del m unicipi de Palau-solità i 
Plegamans segons el MIEM 

Segons el MIEM del municipi, Palau disposa de 21 equipaments esportius, que dins 
d'aquests es comptabilitzen un total de 79 espais esportius. 

Les instal·lacions esportives es classifiquen segons les seves característiques en la 
Xarxa Bàsica i la Xarxa Complementària. 

a) Xarxa Bàsica 

 La xarxa bàsica està formada per un total de 4 equipaments bàsics en els quals es 
disposen de 14 espais esportius, i els 6 centres d'ensenyament. 

 Aquests equipaments bàsics son els següents: 

� Camp de futbol municipal 
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 Situat al centre geogràfic del municipi, en una zona on conflueixen les dues 
rieres i a uns 500 metres del centre, amb l'accés per una de les vies més 
important com es la Carrerada. 

 Es tracta d'un camp de futbol de gespa artificial i un camp d'entrenament. 
 La zona disposa de 20.734,78 m² de sòl d'equipament. 

� Poliesportiu i Camp de futbol de Can Falguera 

 Zona poliesportiva situada en una urbanització allunyada del centre del 
municipi, disposa d'un camp de futbol de sauló, una pista poliesportiva 
descoberta, una pista de tennis i unes zones de petanca, tot aquest espai està 
aglutinat en 10.741,02 m² qualificat de zona verda.  

� Pavelló Poliesportiu Maria Víctor 

 Zona poliesportiva situada al centre del poble, consta de dos pavellons, un de 
l'any 78 i l'altre realitzat fa uns 12 anys, comparteixen entrada i zona comuna. 

 Es tracta d'una zona d'equipaments de 21.462,65 m² dels quals només 
s'utilitzen 7.774,47 m²  per als dos pavellons i el parquing. 

� Pista Poliesportiva Can Cortès 

 Zona esportiva i administrativa a uns 300 m en direcció sud de la zona 
poliesportiva del centre. 

 Es tracta d'una pista poliesportiva i d'uns magatzems i vestuaris que s'ubiquen 
a la planta baixa de l'edifici administratiu annex. 

 Es una zona qualificada d'equipaments i zona verda de 1.064,27 m² i 2.320,33 
m² respectivament. 

� Espais esportius dels centres educatius 

 Els centres educatius son els següents: 

 - CEIP Clan Cladelles 

 - CEIP Folch i Torres 

 - CEIP Palau 

 - Escola Marinada Primària 

 - Escola Marinada Secundària IES Ramon Casas 

 Els espais esportius que pertanyen als centres educatius també es 
comptabilitzen en la xarxa bàsica, es tracta d'un total de 5 pistes poliesportives 
i 3 sales esportives repartides en tes escoles de primària i un institut de 
secundaria. 

b) Xarxa Complementària 

 La xarxa complementaria està formada per 11 equipaments, dels quals se'n deriven 
49 espais esportius de diferents característiques. 

 Aquest 11 equipaments son els següents: 

- Cub de Tenis Santa Magdalena 
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- Piscines Sant Carles 

- Pistes de Petanca Can Cortès 

- Pistes de petanca municipals 

- Squash Montjuïc 

- Camp en esplanada Can Periquet 

- Camp en esplanada Av. Folch i Torres 

- Camp en esplanada c. Nou del Nord 

- Camp en esplanada Pla de l'Alzina 

- Pista Can Maiol 

- Pista Pla de l'Alzina 

 Hi ha parcs urbans amb equipaments esportius, clubs privats, sòl públic 
d'equipaments amb camps en esplanada, petites pistes en zones verdes, pistes de 
petanca. 

 Es poden classificar en: 

- Espais de raqueta (tres clubs de titularitat privada i un de titularitat pública): 

 Es tracta de tres instal·lacions de titularitat privada repartides per el municipi, 
Squash Montjuïc, Club de Tennis Santa Magdalena i Piscines Sant Carles, 
tenen un total de 6 pistes de squash, 6 pistes de tennis i 4 pistes de padel; i 
una pista de titularitat pública en la instal·lació esportiva de Can Falguera. 

- Piscines (tres clubs de titularitat privada): 

 Es tracta de tres instal·lacions de titularitat privada repartides per el municipi, 
Squash Montjuïc, Club de Tennis Santa Magdalena i Piscines Sant Carles, 
tenen un total de 4 piscines de dimensions considerables i tres piscines 
petites. 

- Altres espais públics convencionals: 

 Espais esportius urbans d’ús lliure que complementen la pràctica esportiva 
que es realitza de manera organitzada i donen un servei al barri on es troben 
ubicats, es tracta de 2 pistes poliesportives obertes al públic amb cistelles de 
bàsquet, la pista de Can Maiol i la pista del Pla de l’Alzina. Hi ha 4 camps en 
esplanada equipats amb porteries de futbol repartits per el municipi. 

- Altres espais públics petits i grans: 

 Es tracta de parc i zones verdes on es pot practicar molts tipus d'activitats 
esportives. Des d'un circuit de salut per a gent gran, consistent en diferents 
estacions de treball situat al costat de la Masia de Can Cortès, fins a la ronda 
verda que permet caminar, córrer o anar amb bicicleta fins al Parc de l'Hostal 
del Fum. 

 El planejament vigent disposa d'una reserva de sòl qualificat d'equipaments esportiu 
de 64.249,20 m² que permetria la ubicació d'instal·lacions esportives. 
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d. Proposta, requisits i necessitats que estableix el MIEM 

El document del MIEM fa un resum dels dèficits, requisits i necessitats detectats al 
municipi de Palau-solità i Plegamans, proposant una sèrie d'equipaments que els 
classifica segons la xarxa a la qual pertanyen.  

La proposta d'equipaments que realitza el MIEM és la següent: 

Xarxa bàsica 

• Piscina coberta 

• Espai en pista coberta (reserva de sòl per a pavelló poliesportiu) 

Xarxa Complementària 

• Piscina a l'aire lliure 

• Sala de fitness 

• Sales d'activitats dirigides (dos sales) 

• Skate Parc 

• Carril bici intern 

Espais complementaris 

• Hotel d'entitats 

• Magatzems al pavelló antic. 

El MIEM es redacta al juny del 2008, durant aquest temps ja s'han anat complint alguns 
dels requisits que marcava el document; per exemple el municipi ja disposa d'un carril 
bici intern que connecta diferents equipament i escoles, s'ha rehabilitat l'antic ambulatori 
per a utilitzar-lo com aglutinador i hotel d'entitats municipals i s'ha dut a terme la 
construcció d'un Skate Parc. 

e. Compliment del POUM pel que fa a la planificació  esportiva del MIEM en el 
municipi 

El document del POUM realitza un anàlisi dels equipaments esportius existents en el 
municipi, diferenciant els equipaments que estan planificats, dels que estan executats i 
en ús; per tant, el plànol I5.01 fa referència als equipaments esportius que preveu el 
planejament vigent, diferenciant els sistemes d'equipaments esportius segons el 
planejament vigent i les instal·lacions esportives en ús, tant de titularitat pública com de 
titularitat privada. 

Per altra banda, el plànol I5.02. es determina l'estat actual dels equipaments esportius 
segons el document del MIEM, on es concreten els 21 equipaments esportius, que 
s'han explicat en anteriors apartats. 

El tercer plànol que s'adjunta en el document del POUM, determina la proposta que 
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realitza el MIEM pels espais esportius del municipi de Palau-solità i Plegamans, 
concretant en la llegenda del plànol, tant els equipaments esportius actuals com aquells 
de nova implantació que proposa el document del MIEM o aquells de remodelació o 
ampliació dels equipaments esportius existents. 

Finalment, el document del POUM, i en funció de l'anàlisi de les preexistències i tenint 
present els requeriments que marca el PIEC i el MIEM (mapa d'instal·lacions i 
equipaments esportius del municipi que es redacta al juny del 2008), realitza el plànol 
I5.04. Proposta d'espais esportius del POUM segons el MIEM, que justifica i dona 
compliment als requeriments del MIEM i proposa unes reserves d’equipaments 
esportius addicionals en funció dels futurs creixements. 

Els equipaments esportius que determina el nou POUM, i que queden definits en el 
plànol corresponent son els següents: 
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En caràcter general, el POUM dona compliment a les determinacions del MIEM pel que 
fa a la ubicació dels diferents equipaments esportius, ja que pràcticament tots es 
podran ubicar i construir en l'àmbit on el document del MIEM concretava; i en algun cas 
concret, per necessitats de l'ordenació de tot el conjunt, i per la impossibilitat d'ubicar-se 
en la posició inicial, es recol.loca en un altre espai. 

Per donar compliment als requisits del MIEM, el POUM assegura els sòls 
d'equipaments esportius que es poden destinar a la construcció d'una piscina coberta, 
una piscina a l'aire lliure, sales de fitness i dues sales d'activitats dirigides. Aquestes 
instal·lacions es podran ubicar on determinava la proposta de MIEM, tot i que el POUM 
proposa altres espais per a equipaments esportius on també s'hi podrien ubicar. 

La ubicació de la pista poliesportiva coberta, situada segons el MIEM, en el carrer del 
Sòl, proper a l'institut, queda modificada per situar-la al costat de l'actual pavelló, amb 
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una superfície similar, i així, acomplir amb el nou planejament; tenint en compte de que 
el planejament vigent no garantia la propietat del sòl.  

Pel que fa al skate parc, el MIEM proposa una ubicació, just al costat de l'equipament 
de l'escorxador; no obstant, el POUM determina una altre ubicació, reconeixent la 
ubicació de l'actual instal·lació en funcionament, tot i que es podria col.locar també en el 
mateix espai que concretava el MIEM. 

Pel que fa al carril bici, aquest ja s'ha fet en una bona part, i el POUM determina, tal 
com es marca en el plànol, una sèrie de rutes BTT. 

L'Hotel d'entitats i el magatzem del pavelló, que determina el MIEM com espais 
complementaris, es podran disposar també, en el mateix lloc segons el document del 
POUM. 

Per tant, el POUM preveu una reserva important d'equipaments esportius i zones 
verdes que poden formar part de la xarxa bàsica i complementària; que cobreixen les 
necessitats del MIEM, i a més es preveuen noves zones per quan el municipi ho 
requereixi. 

Cal diferenciar entre els equipaments esportius que es podran executar a curt termini, i 
que el MIEM demanda, amb els que estan dins de sectors de desenvolupament, que la 
seva execució es a més llarg termini. El pla d'etapes del POUM pot donar una idea dels 
equipaments que s'aniran obtenint al llarg del temps en funció del creixement 
demogràfic i la consolidació urbanística. 

També cal especificar de que en molts casos la clau urbanística d'una zona 
d'equipaments, el document del POUM, pot estar compartida amb zones verdes o amb 
altres equipaments de diferent tipologia, això provoca que el total de superfície es 
divideix per complir amb els requisits dels diferents organismes, cultura, esports, 
educació, sanitat, etc; no obstant, sempre queda assegurat el total de superfície 
dedicada a cada tipus d'equipament en la mateixa localització. 

Per altra banda, el document del POUM regularitza les qualificacions urbanístiques dels 
equipaments existents, que en l'actualitat, segons el planejament vigent quedaven 
qualificats de zones verdes (exemple: la zona esportiva de Can Falguera i la Pista 
poliesportiva de Can Cortès). 

Finalment, i sense comptar amb el sòl urbanitzable delimitat (SUD) hi ha disponibles en 
sòl urbà una superfície d'equipaments esportius de 105.750,00 m2sòl (que poden estar 
compartits amb altres equipaments), i que corresponen a un sòl real només per a 
equipaments esportius d'una superfície de 74.248,00 m2sòl. Tenint en compte de que 
els SUDs presenten una superfície mínima de cessió per a sistemes d'equipaments de 
99.507,73 m2sòl, cal considerar que la superfície de sistemes d'equipaments esportius 
augmentarà considerablement, quan es realitzi el desenvolupament total dels sectors 
del municipi. 
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XI. JUSTIFICACIÓ DEL MODEL D'ORDENACIÓ DEL POUM COM  A MODEL DE 
DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE 

 

Seguint els principis generals de l’actuació urbanística sostenible i veient que la Llei 
d’Urbanisme en fa referència a l’Article 3, es marca com a objectiu principal del POUM, 
un model d'ordenació coherent en funció del seu desenvolupament sostenible. 

La Llei d'urbanisme, en el seu article 3, ens determina els conceptes de 
desenvolupament urbanístic sostenible, concretant el següent: 

 
1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional 

del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de 
creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, 
arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les 
generacions presents i futures. 

 
2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, 

comporta també la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la 
dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i 
la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de 
vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment 
eficient. 

 
3. L'exercici de les competències urbanístiques ha de garantir d’acord amb 

l’ordenació territorial, l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible. 
 

Per altra banda, l’article 9 del T.R de la Llei d’urbanisme, ens determina les directrius 
per al planejament urbanístic, i en el seu punt 1) es concreta el següent: 

 
1. Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar 

perquè les determinacions i l'execució del planejament urbanístic permetin 
assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns nivells 
adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront 
dels riscs naturals i tecnològics. 

 

Finalment, l’article 59 del T.R de la Llei d’urbanisme, ens determina la documentació 
dels plans d'ordenació urbanística municipal, i en el seu punt 3.b demana que en la 
memòria del plans ha d'haver una justificació de l'objectiu del desenvolupament 
urbanístic sostenible i de les directrius per al planejament urbanístic que són objecte, 
respectivament, dels articles 3 i 9. 

Per tant, tenint en compte l'obligatorietat d'acompanyar en la memòria del POUM una 
justificació dels criteris adoptats i els objectius del desenvolupament urbanístic 
sostenible, es concreta en aquest apartat el següent: 

Criteris principals  

La llei del Sòl Estatal, La Llei d’urbanisme de Catalunya, les diferents normatives 
sectorials i el Pla Territorial, tendeixen a donar molta importància als conceptes de: 
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• Protecció (territori, paisatge, elements arquitectònics, naturals, arqueològics) 

• Sostenibilitat (mediambientalment respectuós, econòmicament viable, 
manteniment possible,...) 

Tots els nous planejaments han de ser respectuosos amb el medi ambient i això 
comporta una sèrie de mesures a seguir d’obligat compliment de normatives sectorials, 
que s’’incorporaren en la normativa del document; i per altra banda, son 
econòmicament viables en la seva configuració, i també en el seu manteniment i la 
seva reposició al llarg el temps. 

I per altra banda, tal com tenim actualment el municipi, els nous desenvolupaments 
supleixen algunes de les necessitats i dèficits actuals. 

En funció d’aquest dos conceptes sorgeixen una sèrie de criteris que segueix el POUM, 
que s'agrupen per temes, i que són fonamentalment: 

- Criteris de conservació / protecció / preservació 

• Conservar del territori rural. 

• Preservar els espais naturals d’interès ecològic i paisatgístic. 

- Criteris de reducció del creixement en extensió / compactació / moderació consum 
de sòl 

• Reduir el creixement desmesurat en extensió, moderant el consum de sòl. 

• Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes actuals, per reduir les necessitats 
d’extensió. 

• Determinar nous creixements més compactes, continus i amb major densitat. 

- Criteris de consolidació de la trama urbana i relligament de la vialitat i les xarxes 

• Consolidar i relligar la trama urbana actual, tot donant continuïtat als diferents 
vials existents. 

• Suplir amb els nous creixements els dèficits actuals de sistemes (vialitat, 
equipaments, zones verdes) 

Tots aquests criteris i els diferents objectius que es pretenen assolir amb el document 
del POUM al llarg del temps, no han de comportar en cap moment, un canvi d’estil de 
vida dels ciutadans de Palau, i tampoc és necessari renunciar a les característiques 
actuals del municipi, sinó que comporta ajustar el model de ciutat als paràmetres de 
qualitat de vida de la societat del moment. 

El document del POUM introdueix elements de compactació del nucli urbà, augmentant 
la densitat i ocupant tots aquells buits urbans que hi ha en l’actualitat, per fer molt més 
sostenible el municipi. 

El POUM també fa possible que els nous desenvolupaments dotin al municipi d’una 
estructura de sistemes capaç de relligar les àrees residencials existents i les de nova 
implantació, però sense perdre en cap moment la identitat com a ciutat residencial i els 
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valors tradicionals que presenta aquest territori. 

En funció dels criteris generals de sostenibilitat i protecció, i tots aquells criteris concrets 
determinats en l'apartat anterior, es determinen una sèrie d'objectius que pretén 
aconseguir el document del POUM, i que evidentment, totes les noves ordenacions 
(PAUs, PMUs, SUD,...) es realitzen en funció d'aquests objectius, per tal d'aconseguir 
un objectiu comú. 

Tots aquets objectius, que fan referència a la sostenibilitat i protecció del municipi, que 
s'aniran aconseguint al llarg dels anys, a mesura que es vagi desenvolupant i 
gestionant el document del POUM, i per tant es vagin desenvolupant les diferents 
figures de planejament, en els terminis establerts pel mateix document, son 
principalment els següents: 

• La protecció del patrimoni cultural  

• La integració dels desenvolupaments urbanístics amb el paisatge rural 

• La continuïtat del sòl rural amb el sòl urbà 

• La preservació del territori rural 

• La protecció dels entorns d’interès ecològic i paisatgístic 

• La limitació de l’ocupació del sòl 

• La consolidació i cohesió del sòl 

La protecció del patrimoni cultural 

El document del POUM incorpora un Catàleg, l’objectiu principal del qual és la 
preservació i protecció de tots els elements amb un cert interès històric, escultòric, 
arqueològic i arquitectònic del municipi i d’aquesta manera incloure’ls en el Patrimoni 
Cultural Català.  

Per altra banda, el document preveu la recuperació dels centres històrics del municipi 
(Barri de Dalt, La Sagrera, Barri de Baix, la Comanda Templera), així com l’entorn urbà 
d’aquests conjunts i dels diferents elements; i, per tant, les noves ordenacions proposen 
millorar l’entorn dels elements de patrimoni de major importància (Exemple: El Castell, 
La Sagrera, la Comanda Templera, ...). 

Integració dels desenvolupaments urbanístics amb el paisatge rural 

El document integra els nous desenvolupaments urbanístics amb el món rural, 
mitjançant la disposició d’equipaments i zones verdes en la frontera amb el Sòl No 
Urbanitzable, respectant els entorns de cada lloc (bosc, ribera, camps de conreu,...), 
fent així possible la penetració del paisatge rural en el Sòl Urbà i la seva integració.  

El document del POUM dona major protagonisme al paisatge i al medi rural, augmenta 
la relació dels espais agroforestals i de protecció ecològica i paisatgística amb les àrees 
urbanes, augmenta amb els diferents sistemes d’equipaments i espais verds situats en 
la frontera del sòl urbà amb el no urbanitzable, aquestes unitats paisatgístiques o els 
diferents corredors, tractant-los de manera respectuosa amb el medi, i fins i tot donant 
un tractament d’aquests espais similar al del seu entorn rural (tractament com bosc, 
bosc de ribera, camps de conreu,...).  
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Tots els sistemes (equipaments i zones verdes) que es disposen en el límit del sòl urbà 
ajuden a augmentar aquestes unitats paisatgístiques, amb un tractament similar a 
aquests espais; per tant, el resultat de tot això, és la integració i la relació estreta entre 
el món rural i l’urbà. 

Continuïtat del sòl rural amb el sòl urbà 

El document del POUM reforça la continuïtat del sòl rural amb les àrees urbanes 
públiques.  Així, determina una xarxa que estructura el territori, formada per les vies de 
circulació viària, peatonal, carrils bici, espais lliures, zones verdes, equipaments,.... Tots 
aquests espais urbans han d’estar enllaçats amb una certa continuïtat, per tal de 
millorar el seu accés i la seva utilització, i evitar que es transformin en molts casos en 
espais residuals sense cap interès. 

La continuïtat del sòl rural amb els diferents espais públics urbans resulta necessària, ja 
que el resultat és una xarxa de majors dimensions i amb moltes més possibilitats, cosa 
que afavoreix la relació i la major utilització d’aquesta. 

Preservació del territori rural  

El sòl no urbanitzable comprèn aquelles àrees del territori municipal caracteritzades 
principalment pel seu interès agrari, forestal, ecològic o paisatgístic, i aquelles altres 
que s’han considerat inadequades per al desenvolupament urbà, o que en l’actualitat 
estan protegides.  

Una bona part del territori del municipi presenta unes característiques agrícola-forestals, 
configurant el paisatge tradicional vallesà, caracteritzat pel mosaic de camps de conreu 
i àrees boscoses. 

La protecció dels entorns d’interès ecològic i paisatgístic 

Les diferents rieres constitueixen uns hàbitats i ecosistemes que s’han de protegir, 
constituint també unes unitats paisatgístiques i corredors biològics que travessen 
moltes vegades el sòl urbà, garantint una peculiaritat en aquest món urbà moltes 
vegades tan poc sensibilitzat amb el medi natural. 

El POUM protegeix totes les conques fluvials del municipi, tots aquells espais que tenen 
un interès ecològic i paisatgístic, i tots aquells que proporcionen al municipi una certa 
imatge singular. 

Limitació de l’ocupació del sòl 

Un dels grans objectius del POUM és limitar l’ocupació del sòl, reduint els creixements 
desmesurats en extensió, fent més sostenible el futur desenvolupament del municipi. 

Els desenvolupaments que proposa el document del POUM no suposen un creixement, 
un consum de sòl i una ocupació del territori desmesurada, sinó al contrari són 
operacions de contenció i només d’ocupació dels diferents espais buits entre barris ja 
consolidats, que en molts casos el planejament previ ja els considerava urbans. 

El POUM només pretén d’ocupar aquests buits (actualment no edificats ni urbanitzats) 
per acabar de consolidar la trama urbana i, per tant, els nous creixements, tant de tipus 
industrial com residencial, només es justifiquen per raons globals d’utilitat general pel 
municipi. 
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La superfície de nova ocupació i de transformació de sòl (de no urbanitzable a 
urbanitzable i urbà) és d’unes 32,91 ha., que suposen aproximadament el 2,20% del 
total del territori municipal. 

Tot i així, hi ha una bona part de sòl urbanitzable i urbanitzable no programat que es 
transforma a sòl no urbanitzable. El total de sòl que es desclassifica, i per tant passa a 
ser sòl no urbanitzable és d'aproximadament 6,00 ha que representen 0,40% del total 
del terme municipal. 

En conseqüència, la superfície total de nova ocupació i de transformació de sòl, tenint 
en compte aquesta dada de desclassificació de sòl serà encara més baixa, unes 26,90 
ha, que representen el 1,80% del total del territori, i que suposen un increment de 
l’ocupació i de consum de sòl molt baix. 

Consolidació i cohesió del sòl 

El POUM busca un model de poble de consolidació i cohesió, a través de relligar la 
trama urbana i de donar continuïtat als diferents barris; així com de reforçar el centre, 
reforçar les relacions d’espais lliures i equipaments, preveure activitats no residencials a 
les àrees centrals (usos terciaris, usos comercials,...), i d’aquesta manera superar 
l’actual tendència del municipi pel que fa a l’expansió en el territori de creixements 
desendreçats.  

El document del POUM només pretén ocupar buits urbans existents per acabar de 
consolidar la trama urbana i relligar i articular els diferents barris dispersos. Per tant, els 
nous desenvolupaments urbanístics han d’ajudar a compactar l’actual sòl urbà i fer molt 
més sostenible el municipi.  

La delimitació i les condicions de les noves ordenacions constitueix un instrument de 
definició d’un model urbanístic que tracta de superar l’actual tendència del municipi com 
a ciutat- dormitori. 

Tots els nous desenvolupaments que es determinen es justifiquen per raons de 
consolidació de la trama urbana, per l’obtenció de cessions gratuïtes d’equipaments i de 
zones verdes, i per l’obtenció de trams de vial, que no només serviran per la 
comunicació del propi sector sinó que completaran les vies que estructuren el municipi. 

Pràcticament tots els municipis revisen el seu planejament general per tal d’incorporar 
només nou sòl residencial i industrial al mercat. Es a dir, normalment els municipis 
realitzen la revisió del seu planejament exclusivament per generar nous sectors de 
planejament. Però aquest no és el plantejament de l’Ajuntament de Palau, sinó que la 
previsió és vincular els nous creixements a objectius d’interès públic prèviament 
definits. 
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XII. JUSTIFICACIÓ DE LES EDIFICABILITATS PREVISTES EN EL CENTRE URBÀ  

En el sòl urbà consolidat del municipi, el POUM realitza un important esforç per anar 
uniformant l’enorme dispersió en l’alçada, tipologia i característiques dels edificis que 
s’han anat construint al llarg dels anys. 

En aquest sentit, s’ha detectat –ingratament- que l’edificació real està molt per sobre de 
les edificabilitats reconegudes pel planejament urbanístic que ara es revisa, que es va 
aprovar l’any 1978. 

No seria realista que el POUM desconegués aquesta realitat, de manera que l’exercici 
que s’ha fet ha consistit en permetre que, en el futur, es puguin anar omplint 
determinats buits, igualant determinades alçades i anar completant el teixit edificat amb 
una ordenació que vagi conformant un centre urbà avui excessivament desendreçat. 

En efecte, si concretem l’anàlisi d’edificabilitats elaborat en els treballs d’elaboració del 
POUM, de les diferents illes del centre, amb les claus 1d/2a/2b/3a/3b/4b1, tal com es 
resumeix en el quadre que s'adjunta en la pàgima següent, es comprova que el sostre 
que el planejament urbanístic previ venia a reconèixer (planejament vigent) era d’uns 
82.978,36 m2st. 

En l’actualitat, el sostre realment materialitzat al llarg dels anys en aquest àmbit de sòl 
ja consolidat, és força superior al que determina el planejament vigent, però el gran 
problema és que les illes presenten una edificació totalment irregular, amb alçades i 
tipologies totalment diferents. 

El POUM determina una ordenació molt més uniforme amb uns criteris clars d'unificació 
de tipologies i d'alçades reguladores; i en conseqüència, les edificabilitats que reconeix 
el POUM, per tal d’aconseguir l’ordenació realista que hem esmentat, es situarien a 
l’entorn dels 138.332,56 m2st, tal com es pot veure en el quadre que s'adjunta.  

Aquest increment de 47.604,31 m2st,  motivat en els arguments anteriorment exposats, 
és una opció del POUM realitzada per criteris d’oportunitat i d’interès públic, doncs 
permet atorgar una ordenació realista al casc urbà, i a la vegada amb criteris de 
configurar el centre urbà, i de potenciar-lo comercialment.  

Val a dir que no existeix una alternativa urbanísticament més adequada, que pugui 
contraposar-se a aquesta opció, donat que de cap manera podria executar-se una 
ordenació que signifiqués una important reducció de les edificabilitats avui ja 
materialitzades.  

És més, aquestes edificabilitats no superen la PB+2, per la qual cosa no poden ésser 
considerades excessives; així, els redactors del POUM han optat per l’endreçament 
realista, més que per una eventual alternativa de reducció d’edificabilitats que mai no 
podria materialitzar-se en la pràctica. 

Per altra banda, és rellevant observar que l’ordenació que es proposa no comporta una 
reducció dels estàndars del sistema general d’espais lliures públics, ni del sistema 
d’equipaments (art. 58.1.f) i g) TRLU).  Per tant, la nova ordenació respecta els 
estàndars de sistemes urbanístics fixats per la legislació urbanística (art. 64 TRLU). 

A partir de la problemàtica esmentada, en l’aprovació inicial del POUM els redactors 
van preveure l’aplicabilitat, en les claus del sòl urbà corresponents a les zones de Front 
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ordenat segons alineació a vial (clau 2a i 2b), a les zones d’Illa tancada ordenada 
segons alineació a vial (clau 3a i 3b), i a la zona definida com a blocs en ordenació 
volumètrica (clau 4b1), de l’exigència de cessió d’aprofitament en el tràmit d’obtenció de 
les corresponents llicències sobre els nous aprofitaments reconeguts pel POUM. 
 
Tanmateix, en l’informe de la CTU i en les converses mantingudes a l’efecte, 
l’Administració de la Generalitat ha sol.licitat que, a banda de la justificació de 
l’oportunitat de l’increment d’aprofitament que aquí es desenvolupa, sigui eliminada 
l’exigència de cessió. Per tant, així s’ha fet en el document que es presenta a aprovació 
provisional i definitiva. 
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XIII. JUSTIFICACIÓ DELS ESTÀNDARS URBANÍSTICS DE ZO NES VERDES 

Segons determina l'art. 58.1.f) TRLU, un dels requisits que ha de complir tot POUM és 
la definició del sistema general d'espais lliures públics, que ha de respondre, com a 
mínim, a la proporció de 20 m2 sòl per cada 100 m2 de sostre admès per a ús 
residencial no inclòs en cap sector de planejament urbanístic. 

L'estàndard anterior es compleix abastament en el present POUM.  Així pot comprovar-
se en els 5 quadres explicatius que s'acompanyen, on de forma diferenciada queda 
reflectida quina seria la reserva mínima legal en sòl urbà i en els PAUs, PMUs i SUDs.   

De l'anàlisi dels 4 primers quadres es dedueix el següent: 

- Estàndars urbanístics dels espais lliures i zones verdes en el sòl urbà (SUC) 

 El sostre residencial del sòl urbà consolidat és de 1.272.303,96 m2st, la qual cosa 
suposaria un estàndar mínim de 254.460,79 m2 de sòl destinat a espais lliures o 
zones verdes, equivalent a un 6,07% de la superfície de sòl urbà total. 

 Quan sumem tots els espais lliures o zones verdes del sòl urbà consolidat (no 
inclosos a cap nova actuació) que el POUM determina (veure quadre resum núm. 
5),  arribem a una superfície de 476.699,65 m2sòl, que suposa un percentatge 
11,37% del total del sòl urbà. 

 Per tant, es compleixen abastament els mínims legals. 

- Estàndars urbanístics dels espais lliures i zones verdes en els PAUs 

 El sostre residencial total inclòs en àmbits de PAU és de 519.643,00 m2st, la qual 
cosa suposaria un estàndar mínim de 103.928,72 m2 de sòl destinat a espais 
lliures o zones verdes, equivalent a un 7,55% de la superfície de sòl.   

 Quan sumem els percentatges de cessió dels diferents PAU's arribem a una 
superfície de 209.007,15 m2sòl, que suposa un 15,18% del sòl.  Per tant, es 
compleixen abastament els mínims legals. 

 A més, s'ha de tenir en compte que el sòl industrial dels PAU's també genera 
cessió de zones verdes, en aquest cas 48.685,56 m2sòl, equivalents a un 29,64% 
del sòl total amb aquest destí, on es genera un sostre de 46.415,45 m2st. 

 De les dades de sostre residencial i industrial, se'n deriva doncs un destí total a 
zones verdes de 257.692,71 m2sòl, que equival al 16,72% del sòl total. 

- Estàndars urbanístics dels espais lliures i zones verdes en els PMUs 

 El sostre residencial total inclòs en àmbits de PMU és de 67.380,00 m2st, la qual 
cosa suposaria un estàndar mínim de 13.476 m2 de sòl destinat a espais lliures o 
zones verdes, equivalent a un 8,44% de la superfície de sòl.   

 Quan sumem els percentatges de cessió dels diferents PMU's arribem a una 
superfície de 34.110,85 m2sòl, que suposa un 21,36% del sòl. 
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 Per tant, es compleixen abastament els mínims legals. 

- Estàndars urbanístics dels espais lliures i zones verdes en els SUDs 

 El sostre residencial màxim inclòs en àmbits de SUD és de 203.943,51 m2st, la 
qual cosa suposaria un estàndar mínim de 49.565,86 m2 de sòl destinat a espais 
lliures o zones verdes, equivalent a un 7,71% de la superfície de sòl.   

 Quan sumem els percentatges de cessió dels diferents SUD's arribem a una 
superfície de 160.510,98 m2sòl, que suposa un 25,17% del sòl.  Per tant, es 
compleixen abastament els mínims legals. 

 A més, s'ha de tenir en compte que el sòl industrial dels SUD's també genera 
cessió de zones verdes, en aquest cas 137.039,00 m2sòl, equivalents a un 
28,84% del sòl total amb aquest destí, on es genera un sostre de 199.087,36 m2. 

 De les dades de sostre residencial i industrial, se'n deriva doncs un destí total a 
zones verdes de 297.549,98 m2, que equival al 26,83% del sòl total. 

La informació breument descrita, que sorgeix dels 4 quadres específics analitzats, es 
resumeix convenientment en el cinquè quadre, referit al conjunt de la superfície del 
POUM. 

En aquest quadre es determina de forma global, tant la superfície com el percentatge, 
de tots els espais lliures o zones verdes en cada tipus de sòl, determinant el total de 
zones verdes del municipi: 

- Sòl urbà (SUC) no inclòs en cap nova actuació 

 Tots els espais lliures o zones verdes del sòl urbà consolidat (no inclosos a cap 
nova actuació) que el POUM determina presenten una superfície de 476.699,65 
m2sòl, que suposa un percentatge 11,37% del total del sòl urbà. 

- Polígons d'actuació urbanística (PAUs) 

 Tots els espais lliures o zones verdes del sòl urbà inclosos en els PAUs, que el 
POUM determina, presenten una superfície de 257.692,71 m2sòl, que suposa un 
percentatge 16,72% del total del sòl dels PAUs. 

- Plans de millora urbana (PMUs) 

 Tots els espais lliures o zones verdes del sòl urbà inclosos en els PMUs, que el 
POUM determina, presenten una superfície de 34.110,85 m2sòl, que suposa un 
percentatge 21,36% del total del sòl dels PMUs. 

- Sòls Urbanitzables Delimitats (SUDs) 

 Tots els espais lliures o zones verdes del sòl urbà inclosos en els PMUs, que el 
POUM determina, presenten una superfície de 297.549,98 m2sòl, que suposa un 
percentatge 26,83% del total del sòl dels PMUs. 
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Finalment en aquest quadre resum es determinen els espais lliures i zones verdes de 
tot el municipi que determina el POUM, amb una superfície total de 1.066.052,68 m2sòl, 
que suposen un percentatge 15,21% del total del sòl urbà i urbanitzable. 

Si comparem les dades obtingudes en els diferents àmbits (SU, PAU, PMU, SUD) 
segons determina l'art. 58.1.f) TRLU, en que els sistemes generals d'espais lliures 
públics han de respondre, com a mínim, a la proporció de 20 m2 sòl per cada 100 m2, 
s'obté la xifra de 421.431,37 m2sòl (254.460,79 m2sòl + 103.928,72 m2sòl + 13.476,00 
m2sòl + 49.565,86 m2sòl). Aquesta superfície de zona verda, és molt inferior a la xifra 
real que s'obté de zones verdes en la totalitat del municipi, amb un total de 
1.066.052,68 m2sòl; en conseqüència, complint sobradament amb els estàndars 
urbanístics d'espais lliures i zones verdes. 

Per altra banda, l'art. 58.1.g) preveu que el sistema urbanístic d'habitatges dotacionals 
públics (art. 34.3) pugui substituir totalment o parcialment la reserva d'equipaments en 
determinats sectors, sempre que aquesta reserva per habitatge dotacional no sigui 
superior al 5% de la reserva global per a equipaments públics locals del municipi. 

En el nostre cas, interessa destacar que el sòl amb destí a habitatge dotacional, 
senzillament, no s'ha computat dins els càlculs de sòl destinat a equipaments del 
POUM. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Memòria d'informació i ordenació del Pla d'Ordenació Urbanística del municipi de Palau-solità i Plegamans     310



 

Memòria d'informació i ordenació del Pla d'Ordenació Urbanística del municipi de Palau-solità i Plegamans     311

 



 

Memòria d'informació i ordenació del Pla d'Ordenació Urbanística del municipi de Palau-solità i Plegamans     312

 

 

 

 

 

 



 

Memòria d'informació i ordenació del Pla d'Ordenació Urbanística del municipi de Palau-solità i Plegamans     313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Memòria d'informació i ordenació del Pla d'Ordenació Urbanística del municipi de Palau-solità i Plegamans    314 

XIV. CATÀLEG DE PATRIMONI 

La memòria del Catàleg es troba recollida específicament en el propi Catàleg de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic, instrument diferenciat que forma 
part del POUM i que s’ha elaborat simultàniament amb aquest. 

En el corresponent document, s’assenyala quina és la informació de caràcter general 
que ha permès l’elaboració del Catàleg, així com els antecedents, l’explicació de la 
proposta. 

 
 
 

XV. CATÀLEG DE MASIES i CASES RURALS EN SÒL NO URBA NITZABLE 

La memòria del Catàleg es troba recollida específicament en el propi Catàleg de Masies 
i cases rurals en sòl no urbanitzable, instrument diferenciat que forma part del POUM i 
que s’ha elaborat simultàniament amb aquest. 

En el corresponent document, s’assenyala quina és la funció del Catàleg, la informació 
de caràcter general que ha permès la seva elaboració, així com els antecedents i 
l’explicació de la proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


