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I. POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA (PAU)
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-01. LA PINEDA



(m²sòl) (Ha)

98.246,00 9,82

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 19.718,31 20,07%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 5.312,84 5,41%

Total xarxa viària 25.031,15 25,48%

V. Espais lliures i zones verdes

V2. Jardí urbà 3.446,42 3,51%
V4. Parc urbà 17.110,32 17,42%

Total espais lliures i zones verdes 20.556,74 20,92%

E. Equipaments

E1/4 Docent / Cultural-social i religiós 3.024,07 3,08%
Total equipaments 3.024,07 3,08%

T. Serveis tècnics i ambiental

T2. Servei tècnic d’energia elèctrica 22,21 0,02%
Total serveis tècnics i ambientals 22,21 0,02%

(m²sòl) (%)

48.634,17 49,50%

(m²sòl) (%)

6. Zona de cases aïllades (Clau 6)

6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 49.611,83 50,50%

Total zona cases aïllades 49.611,83 50,50%

(m²sòl) (%)

49.611,83 50,50%

(m²st/m²sòl) (m²st)

6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 0,6 29.767,1

(m²st)

29.767,1

0,30

(m²st)

-

(m²st)

-

(hab/ha)

15,00

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

147

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

SÒL URBÀ CONSOLIDAT

SUCLA PINEDA

PAU-01

No és necessària aquesta obligació

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

Ja s'ha fet efectiva aquesta obligació 



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

Amb caràcter general, aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113. 

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col•lectors; i en caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials
haurà d’incorporar les obres i les instal•lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Una bona part de la xarxa de clavegueram d’aquest PAU ja ha estat realitzada, i per tant, en el cas d’aprofitar una part o la totalitat
d’aquesta xarxa s’haurà de justificar la seva solució específica i el seu estat de conservació, que passarà pel compliment de les
prescripcions i determinacions de l’ACA.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

SUC

PAU-01 SÒL URBÀ CONSOLIDAT

Aquest polígon prové d’una urbanització amb un Pla parcial i un Projecte de reparcel.lació aprovats, amb parcel·les molt consolidades, i
per tant, el PAU només és a efectes de realitzar la seva urbanització, cosa que la configuració i la secció de la vialitat ja està establerta
en funció de les preexistències, per tal d’evitar afectacions innecessàries, la qual cosa fa difícil en alguns casos el compliment estricte de
la normativa sectorial. I per tant, la seguretat i el compliment de la normativa sectorial s’establirà en bases a mesures correctores
concretes a determinar en el Projecte d’urbanització.

Prové d’una urbanització irregular que cal regularitzar.
La delimitació d’aquest polígon només és afectes de realitzar efectivament la urbanització, donat que la reparcel.lació es troba aprovada i
no precisa modificacions per a la regularització de l’àmbit.

El termini d'execució serà en el Primer sexenni.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

El repartiment de despeses es farà mitjançant reparcel.lació en la modalitat de cooperació.

LA PINEDA
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-02. SANT ROC



(m²sòl) (Ha)

32.904,00 3,29

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 9.216,08 28,01%
Total xarxa viària 9.216,08 28,01%

V. Espais lliures i zones verdes

V5. Parc agrícola - forestal 1.299,38 3,95%
Total espais lliures i zones verdes 1.299,38 3,95%

E. Equipaments

E9. Mediambiental 3.496,17 10,63%
Total equipaments 3.496,17 10,63%

(m²sòl) (%)

14.011,63 42,58%

(m²sòl) (%)

6. Zona de cases aïllades (Clau 6)

6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 
18.892,37 57,42%

Total zona cases aïllades 18.892,37 57,42%

(m²sòl) (%)

18.892,37 57,42%

(m²st/m²sòl) (m²st)

6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 0,6 11.335,4

(m²st)

11.335,4

0,34

(m²st)

-

(m²st)

-

(hab/ha)

15,00

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

49

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

No és necessària aquesta obligació
HABITATGE PROTEGIT

Ja s'ha fet efectiva aquesta obligació 
CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

EDIFICABILITAT BRUTA 

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

1. SUPERFÍCIES

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL DESTINAT A ZONES

SUCSANT ROC

PAU-02

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

SÒL URBÀ CONSOLIDAT



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

Prové d'una urbanització irregular que cal regularitzar.
La delimitació d’aquest polígon només és afectes de realitzar efectivament la urbanització, donat que la reparcel.lació es troba aprovada i
no precisa modificacions per a la regularització de l’àmbit.

El termini d'execució serà en el Primer sexenni. 

El repartiment de despeses es farà mitjançant reparcel.lació en la modalitat de cooperació.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.

Aquest polígon prové d’una urbanització amb un Pla parcial i un Projecte de reparcel.lació aprovats, amb parcel·les molt consolidades, i
per tant, el PAU només és a efectes de realitzar la seva urbanització, cosa que la configuració i la secció de la vialitat ja està establerta
en funció d’unes preexistències, la qual cosa fa difícil en alguns casos el compliment estricte de la normativa sectorial. I per tant, la
seguretat i el compliment d’aquesta normativa sectorial s’establirà en bases a mesures correctores concretes a determinar en el Projecte
d’urbanització.

La delimitació d’aquest polígon només és a efectes de realitzar efectivament la urbanització, donat que la reparcel.lació es troba
aprovada i no precisa modificacions per a la regularització de l’àmbit; per tant, qualsevol actuació o mesura de millora de la inundabilitat
s’haurà de realitzar en la redacció i execució del Projecte d’Urbanització. 
Tot i així, les cotes dels carrers ja estan definides i, per tant, no es poden prendre mesures en la urbanització, però si reduir el problema
del risc d'inundació amb la normativa d’edificació, determinant l'obligatorietat de pujar la cota de la planta baixa 1,00 m, en les zones en
un cert risc d’inundabilitat, en les parcel.les del camí de Can Pujol en front de la riera de Caldes.

En el perímetre del PAU limítrofa 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.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col•lectors; i amb caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials
haurà d’incorporar les obres i les instal•lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Una bona part de la xarxa de clavegueram d’aquest PAU ja ha estat realitzada, i per tant, en el cas d’aprofitar una part o la totalitat
d’aquesta xarxa s’haurà de justificar la seva solució específica i el seu estat de conservació, que passarà pel compliment de les
prescripcions i determinacions de l’ACA.

Determinacions de les mesures de prevenció del risc d'inundació

SANT ROC SUC

PAU-02 SÒL URBÀ CONSOLIDAT
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-03. MONTJUÏC



(m²sòl) (Ha)

202.936,00 20,29

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 31.140,89 15,35%
Xa. Àrees d’aparcament 660,24 0,33%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 4.188,46 2,06%

Total xarxa viària 35.989,59 17,73%

V. Espais lliures i zones verdes

V2. Jardí urbà 2.482,02 1,22%
V4. Parc urbà 2.594,41 1,28%
V5. Parc agrícola - forestal 14.314,09 7,05%
V6. Espai lliure de configuració viària 254,46 0,13%

Total espais lliures i zones verdes 19.644,98 9,68%

E. Equipaments

E2. Sanitari-assistencial 12.736,47 6,28%
E4/5 Cultural-social i religiós / Esportiu 610,70 0,30%

Total equipaments 13.347,17 6,58%

D. Habitatges dotacionals públics (HDP)

D1. Habitatge dotacional públic per la gent gran 6.368,23 3,14%
Total habitatges dotacionals públics (HDP) 6.368,23 3,14%

(m²sòl) (%)

75.349,97 37,13%

(m²sòl) (%)

6. Zona de cases aïllades (Clau 6)

6a. Cases aïllades en parcel·la mínima de 200 m2 3.756,21 1,85%
6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2

15.041,48 7,41%
6d2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2 

95.124,86 46,87%
6hc5. Ca l'Esquilet/ Can Agell 5.188,46 2,56%
6hc9. Casa Roig 5.966,20 2,94%

Total zona cases aïllades 125.077,21 61,63%

8. Zona de serveis i activitats (Clau 8)

8f1. Esportiu 2.508,82 1,24%
Total zona de serveis i activitats 2.508,82 1,24%

(m²sòl) (%)

127.586,03 62,87%

(m²st/m²sòl) (m²st)

6a. Cases aïllades en parcel·la mínima de 200 m2 0,75 2.817,16

6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2
0,6 9.024,89

6d2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2 
0,6 57.074,92

6hc5. Ca l'Esquilet/ Can Agell 0,2 1.037,69
6hc9. Casa Roig 0,6 3.579,72
8f1. Esportiu 0,8 2.007,06

(m²st)

75.541,43

0,37

(m²st)

-

(m²st)

-

(hab/ha)

15,00

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

304

No és necessària aquesta obligació

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

HABITATGE PROTEGIT

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT
Ja s'ha fet efectiva aquesta obligació 

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

SÒL URBÀ CONSOLIDAT

SUCMONTJUÏC

PAU-03

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

Aquestes actuacions estan contemplades en el pressupost d'urbanització de manera estimativa, que es contempla en la fitxa econòmica del polígon. 

Tot i així, en la realitat les cotes dels carrers ja es troben definides i, per tant, no es poden prendre les mesures necessàries en la urbanització; però si de reduir el
problema amb la normativa d’edificació, pujant la cota de la planta baixa de les noves edificacions en les zones en un cert risc d’inundabilitat, proposant-se que,
les parcel•les del carrer Oliana i Montjuïc, que delimitan amb el torrent de Can Duran, es pugi la cota de la planta baixa en 2,00 m, mitjançant la consolidació dels
marges amb un talús ajardinat o amb un mur de contenció de terres, en el cas de que sigui necessari.

En el perímetre del PAU, limítrofa 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.

Aquest polígon prové d’una urbanització amb un Pla parcial i un Projecte de reparcel.lació aprovats, amb parcel·les molt consolidades, i per tant, el PAU només és
a efectes de realitzar la seva urbanització, cosa que la configuració i la secció de la vialitat ja està establerta en funció de les preexistències, per tal d’evitar
afectacions innecessàries, la qual cosa fa difícil en alguns casos el compliment estricte de la normativa sectorial. I per tant, la seguretat i el compliment de la
normativa sectorial s’establirà en bases a mesures correctores concretes a determinar en el Projecte d’urbanització. 

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col•lectors; i en caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials haurà d’incorporar les obres
i les instal•lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de comunicar i traslladar 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.

Una bona part de la xarxa de clavegueram d’aquest PAU ja ha estat realitzada, i per tant, en el cas d’aprofitar una part o la totalitat d’aquesta xarxa s’haurà de
justificar la seva solució específica i el seu estat de conservació, que passarà pel compliment de les prescripcions i determinacions de l’ACA.

Determinacions de les mesures de prevenció del risc d'inundació

Aquest PAU és sòl urbà consolidat (SUC), amb el Pla parcial i el Projecte de reparcel.lació aprovats; per tant, encara que es pretén una redefinició dels límits per
solucionar determinats problemes urbanístics, s'entén que l’obligació de cessió al municipi de l’aprofitament urbanístic està complimentada i, per tant, la delimitació 
d’aquest polígon és a efectes de realitzar efectivament la urbanització.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.

Les mesures concretes necessàries per donar compliment a la seguretat, que evidentment s'executaran quan es realitzi la urbanització passen per senyalitzar els
vials que acabin en cul-de-sac convenientment; per disposar d'uns espais suficients per la maniobra dels vehicles de bombers, si aquests cul-de-sacs tenen una
profunditat major de 20,00 m; en el cas de vials existents en sòl urbà consolidat que no puguin disposar d'aquest espais de maniobra suficient, i tinguin una
profunditat menor de 100,00 m, hauran de disposar d'un hidrant just al seu accés i senyalitzar aquesta circumstància; en el cas de carrers de profunditat major a
100,00 m, s’haurà de garantir també un doble accés i/o un altre hidrant en el cul-de-sac o en un altre posició que acompleixi les distàncies reglamentàries.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

Prové d’una urbanització irregular que cal regularitzar.
La delimitació d’aquest polígon es produeix sobre un àmbit encara no urbanitzat adequadament però amb reparcel.lació ja aprovada. No obstant, el POUM
estableix que la regularització de la urbanització s’ha de portar a terme amb una redelimitació de l'àmbit poligonal, redefinint les zones i les afectacions, la qual
cosa suposarà un reajust dels beneficis i càrregues urbanístiques i dels propietaris que suporten aquestes. A aquests efectes, el projecte de reparcel.lació serà
objecte de reajust mitjançant els instruments d’execució que correspongui.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

El sistema d’actuació serà el de reparcel.lació en la modalitat de cooperació.

El termini d'execució serà en el Primer sexenni.

MONTJUÏC SUC
PAU-03 SÒL URBÀ CONSOLIDAT

La concreció d'un equipament sanitari-assitencial juntament amb un sistema d'habitatge dotacional públic per la gent gran.

Qualsevol actuació o mesura de millora de la inundabilitat s’haurà de realitzar en la redacció i execució del Projecte d’Urbanització.

Les solucions als problemes d'inundabilitat es realitzaran preferentment amb solucions toves i integrades a l'espai fluvial, evitant en la mesura possible solucions
amb murs de contenció de formigó i elements estructurals que generin canvis substancials en la topografia i un impacte visual més accentuat. 
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-04. LA COOPERATIVA



(m²sòl) (Ha)

888,00 0,09

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 188,28 21,20%
Total xarxa viària 188,28 21,20%

E. Equipaments

E3./ E4. Administratiu-serveis-proveïment / Cultural-social i religiós 216,02 24,33%
Total equipaments 216,02 24,33%

(m²sòl) (%)

404,30 45,53%

(m²sòl) (%)

1. Zona de casc antic (clau 1)

1d-hpp Nucli antic centre urbà 483,70 54,47%
Total zona de casc antic 483,70 54,47%

(m²sòl) (%)

483,70 54,47%

(m²st/m²sòl) (m²st)

1d-hpp Nucli antic centre urbà 1.500,00

(m²st)

1.500,00

Sostre mínim d'ús no residencial (comercial / terci ari / serveis / … (20%) 300,00
Sostre màxim residencial 1.200,00

1,69

(%)

La cessió del 10% d'aprofitament mig es definirà en el Projecte de reparcel.lació 10%

(m²st) (%)

360,00 30%

(hab/ha)

146

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

(4 HP + 9 LL) 13

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

4 habitatges protegits / 9 habitatges lliures

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

HABITATGE PROTEGIT

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

EDIFICABILITAT BRUTA 

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL DESTINAT A ZONES

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUNCLA COOPERATIVA

PAU-04

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col•lectors. La xarxa d’aigües pluvials haurà d’incorporar les obres
i les instal•lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

Realitzar el 30% d'habitatge protegit respecta al sostre total d'habitatge del polígon, en qualsevol dels seus règims (general, especial,

concertat), amb una superfície de sostre de 360 m2st i nombre de 4 habitatges. La localització del sòl on ubicar el 30% d'habitatge protegit
(HP) queda grafiat en la fitxa corresponent del polígon, que en aquesta cas s'inclourà en la clau 1d.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà en el Primer sexenni. 

Cedir els sòls de sistemes. Urbanitzar l’àmbit.

Cedir a l’administració actuant, gratuïtament i lliure de càrregues d’urbanització, dins el polígon en que estiguin compresos els terrenys, el sòl
necessari per edificar el sostre corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del polígon. 

Conservar la botiga de La Cooperativa agrària o Sindicat agrícola, inclosa en el Catàleg de Patrimoni, com a equipament de cessió amb una
superfície definida en la fitxa gràfica del polígon corresponent.

LA COOPERATIVA SUNC

PAU-04 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-05. SERRA DE CAN RIERA



(m²sòl) (Ha)

138.005,00 13,80

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 22.881,98 16,58%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 4.116,80 2,98%

Total xarxa viària 26.998,78 19,56%

V. Espais lliures i zones verdes

V2. Jardí urbà 798,19 0,58%
V4. Parc urbà 24.399,58 17,68%
V5. Parc agrícola - forestal 1.052,17 0,76%

Total espais lliures i zones verdes 26.249,94 19,02%

D. Habitatges dotacionals públics (HDP)

D2. Habitatge dotacional públic per joves 6.096,10 4,42%
Total habitatges dotacionals públics (HDP) 6.096,10 4,42%

(m²sòl) (%)

59.344,82 43,00%

(m²sòl) (%)

6. Zona de cases aïllades (Clau 6)

6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 mCases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 
65.874,04 47,73%

6d2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2 
12.786,14 9,26%

Total zona cases aïllades 78.660,18 57,00%

(m²sòl) (%)

78.660,18 57,00%

(m²st/m²sòl) (m²st)

6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 0,6 39.524,42
6d2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2 0,6 7.671,68

(m²st)

47.196,11

0,34

(hab/ha)

15,00

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

207

HABITATGE PROTEGIT
No és necessaria aquesta obligació

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT
Ja s'ha fet efectiva aquesta obligació 

SÒL URBÀ CONSOLIDAT

SUCSERRA DE CAN RIERA

PAU-05

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

El termini d'execució serà en el Primer sexenni. 

Prové d’una urbanització irregular que cal regularitzar.
La delimitació d’aquest polígon es produeix sobre un àmbit encara no urbanitzat adequadament però amb reparcel.lació ja aprovada. No
obstant, el POUM estableix que la regularització de la urbanització s’ha de portar a terme amb una redelimitació de l'àmbit poligonal,
excloent de l’àmbit originari el que conforma el PAU-39 Llibertat, la qual cosa suposarà un reajust dels beneficis i càrregues urbanístiques
i dels propietaris que suporten aquestes. A aquests efectes, el projecte de reparcel.lació serà objecte de reajust mitjançant els
instruments d’execució que correspongui.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

El sistema d’actuació serà el de reparcel.lació en la modalitat de cooperació.

SERRA DE CAN RIERA SUC

PAU-05 SÒL URBÀ CONSOLIDAT

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.

Les mesures concretes necessàries per donar compliment a la seguretat, que evidentment s'executaran quan es realitzi la urbanització
passen per senyalitzar els vials que acabin en cul-de-sac convenientment; per disposar d'uns espais suficients per la maniobra dels
vehicles de bombers, si aquests cul-de-sacs tenen una profunditat major de 20,00 m; en el cas de vials existents en sòl urbà consolidat
que no puguin disposar d'aquest espais de maniobra suficient, i tinguin una profunditat menor de 100,00 m, hauran de disposar d'un
hidrant just al seu accés i senyalitzar aquesta circumstància; en el cas de carrers de profunditat major a 100,00 m, s’haurà de garantir
també un doble accés i/o un altre hidrant en el cul-de-sac o en un altre posició que acompleixi les distàncies reglamentàries.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

En el perímetre del PAU limítrofa 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.

Aquest polígon prové d’una urbanització amb un Pla parcial i un Projecte de reparcel.lació aprovats, amb parcel·les molt consolidades, i
per tant, el PAU només és a efectes de realitzar la seva urbanització, cosa que la configuració i la secció de la vialitat ja està establerta
en funció de les preexistències, per tal d’evitar afectacions innecessàries, la qual cosa fa difícil en alguns casos el compliment estricte de
la normativa sectorial. I per tant, la seguretat i el compliment de la normativa sectorial s’establirà en bases a mesures correctores
concretes a determinar en el Projecte d’urbanització.

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col•lectors; i en caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials
haurà d’incorporar les obres i les instal•lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Una bona part de la xarxa de clavegueram d’aquest PAU ja ha estat realitzada, i per tant, en el cas d’aprofitar una part o la totalitat
d’aquesta xarxa s’haurà de justificar la seva solució específica i el seu estat de conservació, que passarà pel compliment de les
prescripcions i determinacions de l’ACA.
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-06. ELS PINS



(m²sòl) (Ha)

82.329,00 8,23

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 6.904,56 8,39%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 7.937,26 9,64%

Total xarxa viària 14.841,82 18,03%

V. Espais lliures i zones verdes

V2. Jardí urbà 2.720,41 3,30%
V4. Parc urbà 5.596,65 6,80%
V5. Parc agrícola - forestal 662,70 0,80%

Total espais lliures i zones verdes 8.979,76 10,91%

T. Serveis tècnics i ambiental

T1. Servei tècnic d'instal·lació d’aigua 2.115,32 2,57%
Total serveis tècnics i ambientals 2.115,32 2,57%

(m²sòl) (%)

25.936,90 31,50%

(m²sòl) (%)

6. Zona de cases aïllades (Clau 6)

6d2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2 
30.545,74 37,10%

6d3. Cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2
4.959,94 6,02%

6e1. Cases aïllades en parcel·la superior a 800 m2
13.138,45 15,96%

Total zona cases aïllades 48.644,13 59,09%

5. Zona de cases en filera (Clau 5)

5a17-hp Cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa 7.747,97 9,41%
Total zona cases aïllades 7.747,97 9,41%

(m²sòl) (%)

56.392,10 68,50%

(m²st/m²sòl) (m²st)

6d2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2 
0,6 18.327,44

6d3. Cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2
0,55 2.727,97

6e1. Cases aïllades en parcel·la superior a 800 m2
0,5 6.569,23

5a17-hp Cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa 4.000,00

(m²st)

31.624,64

0,38

(%)

La cessió del 10% d'aprofitament mig es determinarà en el Projecte de reparcel.lació 10%

(m²st)

4.000,00

(hab/ha)

12

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

(28 HP + 71 LL) 99

El 30% d'habitatge protegit serà sobre el sostre de nova implantació (veure quadre "Determinació HPO 
en els PAU's")

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

28 habitatges protegits / 71 habitatges lliures

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

HABITATGE PROTEGIT

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUNCELS PINS

PAU-06

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

La delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió de tots els sistemes inclosos en aquest; la urbanització de la xarxa viària i de les zones
verdes; i la cessió 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% de l’aprofitament urbanístic del polígon, que es determinarà en
el projecte de reparcel.lació; i la realització del 30% d'habitatge protegit respecta al sostre de nova implantació d'habitatge del polígon, en

qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), amb una superfície de sostre de 4.000 m2st i un nombre d'habitatges de 28. La
localització del sòl on ubicar el 30% d'habitatge protegit (HP) queda grafiat en la fitxa corresponent del polígon, que en aquesta cas es disposarà
en tres zones qualificades de 5a17-hp de cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa.

Prové d’una urbanització irregular que cal regularitzar.

El termini d'execució serà en el Primer sexenni.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de cooperació.

En funció de l’informe de l’ACA, es determina l’obligatorietat de realitzar abans del Projecte de reparcel.lació i Projecte d’urbanització un estudi
hidràulic, per tal d’avaluar el risc d’inundacions del Torrent de l'Home Mort (torrent de Can Oller).
Qualsevol actuació o mesura de millora de la inundabilitat s’haurà de realitzar en la redacció i execució del Projecte d’Urbanització, en funció
d'aquest estudi hidràulic.
Tot i així, en la realitat les cotes dels carrers ja es troben definides i, per tant, les mesures necessàries en la urbanització passaran per pujar la
cota de la planta baixa en funció del calat, en les edificacions de les parcel.les que limiten amb el torrent de l'Home Mort (torrent de Can Oller) o
de consolidar els marges amb un talús ajardinat o amb un mur de contenció de terres, en el cas de que sigui necessari.
Les solucions als problemes d'inundabilitat es realitzaran preferentment amb solucions toves i integrades a l'espai fluvial, evitant en la mesura
possible solucions amb murs de contenció de formigó i elements estructurals que generin canvis substancials en la topografia i un impacte visual
més accentuat. 
Aquestes actuacions estaran contemplades en el pressupost d'urbanització del polígon.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.

Les mesures concretes necessàries per donar compliment a la seguretat, que evidentment s'executaran quan es realitzi la urbanització passen
per senyalitzar els vials que acabin en cul-de-sac convenientment; per disposar d'uns espais suficients per la maniobra dels vehicles de bombers,
si aquests cul-de-sacs tenen una profunditat major de 20,00 m; en el cas de vials existents en sòl urbà consolidat que no puguin disposar d'aquest
espais de maniobra suficient, i tinguin una profunditat menor de 100,00 m, hauran de disposar d'un hidrant just al seu accés i senyalitzar aquesta
circumstància; en el cas de carrers de profunditat major a 100,00 m, s’haurà de garantir també un doble accés i/o un altre hidrant en el cul-de-sac
o en un altre posició que acompleixi les distàncies reglamentàries.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

En el perímetre del PAU limítrofa 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.

Aquest polígon prové d’una urbanització amb parcel·les molt consolidades, i per tant, encara que el Pla parcial i el Projecte de reparcel.lació no
s’han realitzat, la configuració i la secció de la vialitat ja està establerta en funció de les preexistències, la qual cosa fa difícil en alguns casos el
compliment estricte de la normativa sectorial. I per tant, la seguretat i el compliment de la normativa sectorial s’establirà en bases a mesures
correctores concretes a determinar en el Projecte d’urbanització.

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col•lectors; i en caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials haurà
d’incorporar les obres i les instal•lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar a l’ACA el projecte d’urbanització. La promoció haurà d’assumir els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió
per a totes les infraestructures del sistema de sanejament, tenint en compte la servitud de pas d'nstal.lacions determinada en la fitxa de normativa.

Determinacions de les mesures de prevenció del risc d'inundació

ELS PINS SUNC

PAU-06 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-07. TENDA NOVA



(m²sòl) (Ha)

38.186,00 3,82

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 6.646,37 17,41%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 1.110,25 2,91%

Total xarxa viària 7.756,62 20,31%

V. Espais lliures i zones verdes

V2. Jardí urbà 2.408,62 6,31%
Total espais lliures i zones verdes 2.408,62 6,31%

D. Equipaments dotacionals

D2. Dotacional 3.891,46 10,19%
Total equipaments 3.891,46 10,19%

(m²sòl) (%)

14.056,70 36,81%

(m²sòl) (%)

6. Zona de cases aïllades (Clau 6)

6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 
20.670,03 54,13%

6c2* Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 
3.459,27 9,06%

Total zona cases aïllades 24.129,30 63,19%

(m²sòl) (%)

24.129,30 63,19%

(m²st/m²sòl) (m²st)

6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 
0,6 12.402,02

6c2* Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 
0,6 2.075,56

(m²st)

14.477,58

0,38

(hab/ha)

15

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

57

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL URBÀ CONSOLIDAT

SUCTENDA NOVA

PAU-07

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT
Ja s'ha fet efectiva aquesta obligació 

HABITATGE PROTEGIT
No és necessaria aquesta obligació

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 

Una de les consideracions d'aquest polígon és concretar un sistema d'equipament dotacional per als joves, d'una superfície de 3.891,46 m2sòl.

El traçat de la falla que travessa aquest polígon comportarà el compliment específic d’aquestes NNUU, pel que fa referència a la franja de protecció i preservació de l’edificació, amb tot el que això comporta.
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 la falla en el terme municipal.
Aquesta línia de falla, que s’estableix gràficament en els plànols de normativa, determina un àmbit o franja de protecció de les edificacions (àmbit de RISC 1) i un àmbit de preservació de les edificacions (àmbit de
RISC 2).
Tant la línia de falla, com aquests àmbits o franges de preservació i protecció afecten al PAU-07. Tenda Nova; i per tant, en el desenvolupament d’aquest polígon s’haurà de complir les prescripcions i
determinacions de la Secció primera del Capítol 7 d’aquestes normes, que fa referència a aquest trencament del terreny.

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 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.

Els projectes d'urbanització dels àmbits confrontants amb l'Av. Catalunya hauran d'acomplir la Llei 6/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica del medi nocturn. 

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

El sistema d’actuació serà el de reparcel.lació en la modalitat de cooperació.

El termini d'execució serà en el Primer sexenni.

Els sistemes de drenatge dels àmbits adjacents a les carreteres, encara no transformades en cruïlles urbanes, hauran de ser independents dels d'aquestes, i s'hauran de definir de manera que no generin
problemàtica sobre les mateixes.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 i les connexions a l'Av. de Catalunya s'han d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent; i per tant, 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.

En conseqüència, fins que aquesta xarxa viària tingui caràcter territorial, els usos en les zones adjacents a la carretera, 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. 

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.

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.

Prové d’una una urbanització irregular que cal regularitzar.
La delimitació d’aquest polígon es produeix sobre un àmbit encara no urbanitzat adequadament però amb reparcel.lació ja aprovada. No obstant, el POUM estableix que la regularització de la urbanització s’ha de
portar a terme amb una redelimitació de l'àmbit poligonal, excloent de l’àmbit originari el que conforma el PAU-38 Puigmal, la qual cosa suposarà un reajust dels beneficis i càrregues urbanístiques i dels propietaris
que suporten aquestes.  A aquests efectes, el projecte de reparcel.lació serà objecte de reajust mitjançant els instruments d’execució que correspongui.
Aquest PAU queda afectat per la franja de protecció i preservació de l’edificació determinada en funció de la falla, i per tant, qualsevol actuació estarà subjecte prèviament al compliment de l’article corresponent a la
falla d’aquesta normativa.

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 PAU-07. Tenda Nova queda afectat en l'actualitat per la xarxa local B-143 (antiga carretera); per tant, 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; sempre que no es transformi en una via urbana.

Aquest polígon prové d’una urbanització amb un Pla parcial i un Projecte de reparcel.lació aprovats, amb parcel·les molt consolidades, i per tant, el PAU només és a efectes de realitzar la seva urbanització, cosa
que la configuració i la secció de la vialitat ja està establerta en funció de les preexistències, per tal d’evitar afectacions innecessàries, la qual cosa fa difícil en alguns casos el compliment estricte de la normativa
sectorial. I per tant, la seguretat i el compliment de la normativa sectorial s’establirà en bases a mesures correctores concretes a determinar en el Projecte d’urbanització.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

Determinacions i mesures davant dels riscos naturals (falla)

La vialitat determinada en el PAU 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 i la
Instrucció Tècnica Complementària SP113.

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col•lectors; i en caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials haurà d’incorporar les obres i les instal•lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de comunicar i traslladar 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. 

Una bona part de la xarxa de clavegueram d’aquest PAU ja ha estat realitzada, i per tant, en el cas d’aprofitar una part o la totalitat d’aquesta xarxa s’haurà de justificar la seva solució específica i el seu estat de
conservació, que passarà pel compliment de les prescripcions i determinacions de l’ACA.

TENDA NOVA SUC

PAU-07 SÒL URBÀ CONSOLIDAT
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-08. CAN PARERA



(m²sòl) (Ha)

38.949,00 3,89

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 5.125,62 13,16%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 1.219,01 3,13%

Total xarxa viària 6.344,63 16,29%

V. Espais lliures i zones verdes

V2. Jardí urbà 1.756,97 4,51%
V5. Parc agrícola - forestal 4.853,38 12,46%

Total espais lliures i zones verdes 6.610,35 16,97%

(m²sòl) (%)

12.954,98 33,26%

(m²sòl) (%)

6. Zona de cases aïllades (Clau 6)

6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 
23.148,18 59,43%

Total zona cases aïllades 23.148,18 59,43%

5. Zona de cases en filera (Clau 5)

5a17-hp Cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa 2.845,84 7,31%
Total zona cases en filera 2.845,84 7,31%

(m²sòl) (%)

25.994,02 66,74%

(m²st/m²sòl) (m²st)

6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 
0,6 13.888,91

5a17-hp Cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa 1.250,00

(m²st)

15.138,91

0,39

(%)

La cessió del 10% d'aprofitament mig es determinarà en el Projecte de reparcel.lació 10%

(m²st)

1.250,00

(hab/ha)

16,2

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

(8 HP + 55 LL) 63

EDIFICABILITAT BRUTA 

8 habitatges protegits / 55 habitatges lliures

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUNCCAN PARERA

PAU-08

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

HABITATGE PROTEGIT
El 30% d'habitatge protegit serà sobre el sostre de nova implantació (veure quadre "Determinació 
HPO en els PAU's")



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

Els conjunts de cases en filera en ordenació volumètrica precisa es realitzaran en règim de propietat horitzontal, amb zona comunitària i aparcament únic en soterrani pel conjunt.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest polígon prové d’una urbanització amb un Pla parcial aprovat, amb parcel·les molt consolidades, i per tant, el PAU només és a efectes de realitzar la seva reparcel.lació i urbanització, tot i que la
configuració i la secció de la vialitat ja està establerta en funció de les preexistències, per tal d’evitar afectacions innecessàries, la qual cosa fa difícil en alguns casos el compliment estricte de la normativa
sectorial. I per tant, la seguretat i el compliment de la normativa sectorial s’establirà en bases a mesures correctores concretes a determinar en el Projecte d’urbanització.

Les mesures concretes necessàries per donar compliment a la seguretat, que evidentment s'executaran quan es realitzi la urbanització passen per senyalitzar els vials que acabin en cul-de-sac
convenientment; per disposar d'uns espais suficients per la maniobra dels vehicles de bombers, si aquests cul-de-sacs tenen una profunditat major de 20,00 m; en el cas de vials existents en sòl urbà
consolidat que no puguin disposar d'aquest espais de maniobra suficient, i tinguin una profunditat menor de 100,00 m, hauran de disposar d'un hidrant just al seu accés i senyalitzar aquesta circumstància; en
el cas de carrers de profunditat major a 100,00 m, s’haurà de garantir també un doble accés i/o un altre hidrant en el cul-de-sac o en un altre posició que acompleixi les distàncies reglamentàries.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

El traçat de la falla que travessa aquest polígon comportarà el compliment específic d’aquestes NNUU pel que fa referència a la franja de protecció i preservació de l’edificació, amb tot el que això comporta.

Aquest PAU 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 PAU 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 i
la Instrucció Tècnica Complementària SP113.

En el perímetre del PAU limítrofa 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 d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col•lectors; i en caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials haurà d’incorporar les obres i les instal•lacions necessàries que permeti
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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de comunicar i traslladar 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. 

Determinacions i mesures davant dels riscos naturals (falla)

El termini d'execució serà en el Primer sexenni.

Prové d’una urbanització irregular que cal regularitzar.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de cooperació.

CAN PARERA SUNC
PAU-08

Aquesta línia de falla, que s’estableix gràficament en els plànols de normativa, determina un àmbit o franja de protecció de les edificacions (àmbit de RISC 1) i un àmbit de preservació de les edificacions
(àmbit de RISC 2).

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.

La delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió de tots els sistemes inclosos en aquest; la urbanització de la xarxa viària i de les zones verdes; i la cessió 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% de l’aprofitament urbanístic del polígon, que
es determinarà en el projecte de reparcel.lació; i la realització del 30% d'habitatge protegit respecta al sostre total de nova implantació d'habitatge del polígon, en qualsevol dels seus règims (general,

especial, concertat), amb una superfície de sostre de 1.250 m2st i un nombre d'habitatges de 8. La localització del sòl on ubicar el 30% d'habitatge protegit (HP) queda grafiat en la fitxa corresponent del
polígon, que en aquesta cas es disposarà en una zona qualificada de 5a17-hp de cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa.

D'acord amb l'article 84 del reglament general de carreteres, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, entre el límit de la zona de domini públic de les carreteres i la corresponent línia d'edificació no
es poden autoritzar obres de consolidació d'edificacions i instal•lacions existents que impliquin augment de volum de l'edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i manteniment que
no impliquin reconstrucció o millora i, en cas de canvi d'ús, siguin compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent. L'increment de valor que aquestes obres puguin comportar no pot ser tingut en compte als
efectes expropiatoris.

El Projecte d'urbanització d'aquest polígon haurà de complir la Llei 6/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica del medi nocturn.

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.

En cas de contradiccions a la normativa del POUM, serà d'aplicació la legislació de carreteres (Text refós de la Llei de Carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost i el Reglament general
de carreteres, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre), i per tant, prevaldrà en cas de contradiccions a la normativa del POUM.

Els Projectes d'urbanització que es realitzin en aquest polígon i, per tant, que afectin a la carretera C-155, hauran d'obtenir l'informe favorable vinculant del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona.

El sòl de les reserves per a infrastructures de mobilitat terrestre comprés en l'àmbit d'aquest PAU, 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.

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

Tant la línia de falla, com aquests àmbits o franges de preservació i protecció afecten al PAU-07. Tenda Nova; i per tant, en el desenvolupament d’aquest polígon s’haurà de complir les prescripcions i
determinacions de la Secció primera del Capítol 7 d’aquestes normes, que fa referència a aquest trencament del terreny.

En aquestes reserves per a infrastructures no s'admet la construcció de cap mena d'edificació ni moviments de terres.
Un cop executades les infrastructures, i per tal d'adequar les qualificacions del sòl a la realitat construïda, els terrenys inclosos en les franges de reserva, situats fora de la zona de domini públic viari i amb les
servituds corresponents, podran recuperar la qualificació dels terrenys adjacents (colindants), mitjançant la tramitació de la pertinent figura d’adequació del planejament urbanístic. 

En caràcter general, la línia d'edificació s'estableix a 25,00 m respecta a la carretera C-155, a comptar de l'aresta exterior de la calçada, considerant que l'aresta exterior és el canto o marge exterior de la
part de la carretera destinada a circulació de vehicles.

El PAU-08. Can Parera queda afectat per la xarxa comarcal C-155.

Aquest polígon s'ajusta 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 amb la via interpolar C-155 s'han d'ajustat a la solució reconsiderada per la Direcció General d’Infrastructures de Mobilitat Terrestre, tal com es determina en els plànols
corresponents, i als requeriments de la normativa sectorial vigent; i per tant, el projecte d'urbanització, el disseny de tots els elements viaris de connexió a la carretera es farà d'acord amb la instrucció de
traçat de carreteres 3.1-IC i amb la instrucció per al disseny i projecte de la Generalitat de Catalunya. 

L'accés a aquest polígon es realitzarà provisionalment, a través del Camí de Can Parera, tal com s'està realitzant en l'actualitat; no obstant, en el moment que es realitzi el nou traçat de la interpolar (C-155),
l'accés al barri es realitzarà pel nord-est a través d'una nova rotonda, tal com es determina en els plànols corresponent d'aquest document, i segons les directrius de la Direcció General d’Infrastructures de
Mobilitat Terrestre.

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 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.

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 









Pla d’Ordenació Urbanística Municipal Palau-solità i Plegamans,  novembre 2014

I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-09. EL CASTELL



(m²sòl) (Ha)

159.351,00 15,94

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 31.996,12 20,08%
Xa. Àrees d’aparcament 439,80 0,28%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 3.689,30 2,32%

Total xarxa viària 36.125,22 22,67%

V. Espais lliures i zones verdes

V2. Jardí urbà 4.263,70 2,68%
V4. Parc urbà 14.814,12 9,30%
V6. Espai lliure de configuració viària 452,39 0,28%

Total espais lliures i zones verdes 19.530,21 12,26%

E. Equipaments

E1. Docent 1.359,41 0,85%
E4. Cultural-social i religiós 4.649,14 2,92%

Total equipaments 6.008,55 3,77%

(m²sòl) (%)

61.663,98 38,70%

(m²sòl) (%)

4. Zona de blocs plurifamiliars aïllats amb volumetria  específica (Clau 4)

4a. Blocs existents amb la volumetria establerta 1.756,84 1,10%
4c2.-hpp Blocs plurifamiliars d’ús mixt definits en ordenació volumètrica precisa 3.539,13 2,22%

Total zona de blocs plurifamiliars aïllats amb volu metria específica 5.295,97 3,32%

5. Zona de cases agrupades (Clau 5)

5b2. Cases aparellades en ordenació volumètrica precisa 4.049,89 2,54%
5b2.-hp Cases aparellades en ordenació volumètrica precisa 3.741,09 2,35%
5c1. Cases existents en conjunts amb volumetria establerta 6.736,71 4,23%

Total zona de cases agrupades 14.527,69 9,12%

6. Zona de cases aïllades (Clau 6)

6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 
55.341,97 34,73%

6c2*. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 
5.625,16 3,53%

6d2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2 
16.896,23 10,60%

Total zona cases aïllades 77.863,36 48,86%

(m²sòl) (%)

97.687,02 61,30%

(m²st/m²sòl) (m²st)

4a. Blocs existents amb la volumetria establerta 1,8 3.162,31
4c2.-hpp Blocs plurifamiliars d’ús mixt definits en ordenació volumètrica precisa 4.500,00
5b2. Cases aparellades en ordenació volumètrica precisa 2.500,00
5b2.-hp Cases aparellades en ordenació volumètrica precisa 1.500,00
5c1. Cases existents en conjunts amb volumetria establerta 0,6 4.042,03
6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 0,6 33.205,18
6c2*. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 0,6 3.375,10

6d2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2 
0,6 10.137,74

(m²st)

62.422,35

Sostre mínim d'ús no residencial (comercial / terci ari / serveis / … (2%) 1.248,45
Sostre màxim residencial 61.173,91

0,39

(%)

10%

(m²st)

5.324,26

(hab/ha)

17,38

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

(54 HP + 223 LL) 277

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

54 habitatges protegits / 223 habitatges lliures

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT
La cessió del 10% d'aprofitament mig es determinarà en el Projecte de reparcel.lació

HABITATGE PROTEGIT
El 30% d'habitatge protegit serà sobre el sostre de nova implantació (veure quadre "Determinació 
HPO en els PAU's")

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUNCEL CASTELL

PAU-09

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

EL CASTELL SUNC

PAU-09 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

Els conjunts de cases aparellades en ordenació volumètrica precisa (en règim d'habitatge de protecció o lliures) es realitzaran en règim de propietat horitzontal, amb zona comunitària i aparcament
únic en soterrani pel conjunt, i per tant, la superfície de parcel.la mínima correspondrà a la zona.

El polígon prové d’una urbanització irregular que cal regularitzar.
El Pla parcial d’Ordenació El Castell es va aprovar definitivament el 29/02/1984, on es plantejava el sistema d’actuació per cooperació; i el Projecte de reparcel.lació es va aprovar definitivament el
06/06/2001.
No obstant, un recurs contra l’aprovació definitiva del Projecte de reparcel•lació per un seguit de propietaris del sector, desencadena finalment una sentència ferma estimant en part el recurs i
anul•la i deixa sense efecte aquest Projecte de reparcel.lació. El Projecte d’urbanització es va aprovar definitivament el 04/06/1986, però en cap moment ha estat executat.

La delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió de tots els sistemes inclosos en aquest; la urbanització de la xarxa viària i de les zones verdes; i la cessió 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% de
l’aprofitament urbanístic del polígon, que es determinarà en el projecte de reparcel.lació; i la realització del 30% d'habitatge protegit respecta al sostre total de nova implantació d'habitatge del

polígon, en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), amb una superfície de sostre de 5.324,26 m2st i un nombre d'habitatges de 54.

La localització del sòl on ubicar el 30% d'habitatge protegit (HP) queda grafiat en la fitxa corresponent del polígon, que en aquest cas es disposarà en tres zones: dos zones qualificades de blocs
plurifamiliars d'ús mixt definits en ordenació volumètrica precisa (4c2.-hpp), en funció d'uns gàlibs determinats en els plànols i en les fitxes de normativa urbanística, amb un sostre per habitatges

per a cada una d'elles de 1.912,13 m2st (22 hab. cada zona); una zona qualificada de cases aparellades en ordenació volumètrica precisa (5b2.-hp), en funció d'uns gàlibs determinats en els

plànols i en les fitxes de normativa urbanística, amb un sostre de 1.500 m2st (10 hab.).

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest polígon prové d’una urbanització amb un Pla parcial aprovat i un Projecte de reparcel.lació aprovat i anul·lat, amb parcel·les molt consolidades, i per tant, la configuració i la secció de la
vialitat ja està pràcticament establerta en funció de les preexistències, per tal d’evitar afectacions innecessàries; la qual cosa fa difícil en alguns casos el compliment estricte de la normativa
sectorial. I per tant, la seguretat i el compliment de la normativa sectorial s’establirà en bases a mesures correctores concretes a determinar en el Projecte d’urbanització.

Les mesures concretes necessàries per donar compliment a la seguretat, que evidentment s'executaran quan es realitzi la urbanització passen per senyalitzar els vials que acabin en cul-de-sac
convenientment; per disposar d'uns espais suficients per la maniobra dels vehicles de bombers, si aquests culs-de-sac tenen una profunditat major de 20,00 m; en el cas de vials existents en sòl
urbà consolidat que no puguin disposar d'aquest espais de maniobra suficient, i tinguin una profunditat menor de 100,00 m, hauran de disposar d'un hidrant just al seu accés i senyalitzar aquesta
circumstància; en el cas de carrers de profunditat major a 100,00 m, s’haurà de garantir també un doble accés i/o un altre hidrant en el cul-de-sac o en un altre posició que acompleixi les distàncies
reglamentàries.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.

En el perímetre del PAU limítrofa 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 d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col•lectors; i en caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials haurà d’incorporar les obres i les instal•lacions necessàries
que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de comunicar i traslladar 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. 

Una part de la xarxa de clavegueram d’aquest PAU ja ha estat realitzada, i per tant, en el cas d’aprofitar una part o la totalitat d’aquesta xarxa s’haurà de justificar la seva solució específica i el seu
estat de conservació, que passarà pel compliment de les prescripcions i determinacions de l’ACA.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

La Reparcel.lació aprovada en data 6 de juny de 2001 i executada en la part corresponent al repartiment i abonament del cost d’indemnització dels sòls de sistemes, va ser anul·lada en virtut de
diverses Sentències ja fermes del TSJC, dictades en els Recursos 565/01, 616/01, 636/01, 656/01, 825/01, 843/01, 159/02, 879/03.
Per tant, en execució de les resolucions judicials s’haurà de tornar a realitzar una nova reparcel.lació en la modalitat de cooperació.

El termini d'execució serà en el Primer sexenni.

Aquest PAU es considera Sòl Urbà No Consolidat (SUNC).

 El POUM justifica la delimitació d’un nou àmbit per aconseguir la regularització urbanística.

Els imports abonats en compliment del projecte anul·lat es consideren avançaments a compte per part de cadascun dels propietaris, i s’hauran de regularitzar en el corresponent projecte de
reparcel.lació.

El PAU-09. El Castell queda afectat per la xarxa local B-143 (antiga carretera); per tant, 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; sempre que no es transformi en una
via urbana.

La vialitat i les connexions a l'Av. de Catalunya s'han d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent; i per tant, 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.
En conseqüència, fins que aquesta xarxa viària tingui caràcter territorial, els usos en les zones adjacents a la carretera, 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. 

La rotonda de 40,00 m a la intersecció de la B-143 amb el c. Indústria, inclosa en aquest PAU-09. El Castell, té un encaix força difícil en alçat, atès que el pendent mig del tram d'aquest carrer
entre l'Av. Catalunya i Camí Ral és del 10% aprox. No obstant, aquesta rotonda resulta molt necessària per la mobilitat del municipi, donant accessibilitat des de la carretera a una bona part del sòl
urbà del municipi i a les urbanitzacions de la banda de ponent, a l'altre costat de la riera de Caldes, amb el pont Can Cladelles. En conseqüència, s'haurà de definir i concretar tècnicament en el
Projecte d'urbanització, seguint 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 projectes d'urbanització dels àmbits confrontants amb l'Av. Catalunya hauran d'acomplir la Llei 6/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica del medi nocturn. 

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.

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.

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.

Els sistemes de drenatge dels àmbits adjacents a les carreteres, encara no transformades en cruïlles urbanes, 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.
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-10. ELS TURONS



(m²sòl) (Ha)

146.964,00 14,70
Àmbit A 122.981,00

Àmbit B 23.983,00

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 22.637,01 15,40%
Xa. Àrees d’aparcament 2.099,00 1,43%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 6.254,47 4,26%

Total xarxa viària 30.990,48 21,09%

V. Espais lliures i zones verdes

V2. Jardí urbà 5.255,28 3,58%
V4. Parc urbà 5.748,22 3,91%
V5. Parc agrícola-forestal 5.769,29 3,93%
V6. Espai de configuració viària 1.658,13 1,13%

Total espais lliures i zones verdes 18.430,92 12,54%

E. Equipaments

E6. Funeraris-cementiri 3.196,22 2,17%
Total equipaments 3.196,22 2,17%

T. Serveis tècnics i ambiental

T2. Servei tècnic d’energia elèctrica 54,31 0,04%
T3. Depuració i xarxa de clavegueram 53,05 0,04%
T5. Servei tècnic de telefonia i comunicacions 288,60 0,20%

Total serveis tècnics i ambientals 395,96 0,27%

(m²sòl) (%)

53.013,58 36,07%

(m²sòl) (%)

6. Zona de cases aïllades (Clau 6)

6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 61.535,63 41,87%
6d2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2 

32.414,79 22,06%
Total zona cases aïllades 93.950,42 63,93%

(m²sòl) (%)

93.950,42 63,93%

(m²st/m²sòl) (m²st)

6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 0,6 36.921,38

6d2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2 
0,6 19.448,87

(m²st)

56.370,25

0,38

(hab/ha)

15

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

220

EDIFICABILITAT BRUTA 

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

SÒL URBÀ CONSOLIDAT

SUCELS TURONS

PAU-10

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT
Ja s'ha fet efectiva aquesta obligació 

HABITATGE PROTEGIT
No és necessaria aquesta obligació

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

El PAU-10. Els Turons queda afectat per la xarxa bàsica C-59.

L'ordenació que es planteja s’ajusta 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.

Amb caràcter general la línia d'edificació es situarà a 50,00 m de l'aresta exterior de la calçada de la C-59, considerant que l'aresta exterior
és el canto exterior de la part de la carretera destinada a circulació de vehicles; no obstant, la reducció de la línia d'edificació plantejada a
ambdues bandes del túnel de la C-59 en el seu accés sud, vindrà justificada per la necessitat d'ordenació del sostre adequadament, i
només en aquesta circumstància, es podrà admetre aquesta reducció. En conseqüència, la solució definitiva, que es concreta en aquest
PAU-10. Els Turons (àmbit que es considera sòl urbà consolidat), que es defineix en els plànols i en la fitxa corresponent, es justifica per la
posició de l'edificació i l'ordenació que es planteja, en funció del Pla parcial i el Projecte de reparcel.lació aprovat definitivament.

Sobre el túnel de la C-59, en el sòl urbà del barri de Els Turons, es planteja la formació d'un espai lliure i un nou vial que creuarà la
carretera en el tram cobert; per tant, quan es realitzi la seva urbanització, que podria ser conjunta a la urbanització del polígon, tot i estar
fora del seu àmbit, caldrà incloure un estudi específic que acrediti que l'estat de tensions i deformacions produït en el terreny no afecta ni
afectarà negativament la volta del túnel.

Prové d’una urbanització irregular que cal regularitzar.
La delimitació d’aquest polígon es produeix sobre un àmbit encara no urbanitzat adequadament però amb reparcel.lació ja aprovada. No
obstant, el POUM estableix que la regularització de la urbanització s’ha de portar a terme amb una redelimitació de l'àmbit poligonal,
excloent de l’àmbit originari el que conformen el PMU-11 La Pujada i el PAU-16 Can Figueres, la qual cosa suposarà un reajust dels
beneficis i càrregues urbanístiques i dels propietaris que suporten aquestes. A aquests efectes, el projecte de reparcel.lació serà objecte
de reajust mitjançant els instruments d’execució que correspongui.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

El sistema d’actuació serà el de reparcel.lació en la modalitat de cooperació.

El termini d'execució serà en el Primer sexenni. 

ELS TURONS SUC

PAU-10 SÒL URBÀ CONSOLIDAT

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

En el perímetre del PAU limítrofa 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.

Les mesures concretes necessàries per donar compliment a la seguretat, que evidentment s'executaran quan es realitzi la urbanització
passen per senyalitzar els vials que acabin en cul-de-sac convenientment; per disposar d'uns espais suficients per la maniobra dels
vehicles de bombers, si aquests cul-de-sacs tenen una profunditat major de 20,00 m; en el cas de vials existents en sòl urbà consolidat que
no puguin disposar d'aquest espais de maniobra suficient, i tinguin una profunditat menor de 100,00 m, hauran de disposar d'un hidrant just
al seu accés i senyalitzar aquesta circumstància; en el cas de carrers de profunditat major a 100,00 m, s’haurà de garantir també un doble
accés i/o un altre hidrant en el cul-de-sac o en un altre posició que acompleixi les distàncies reglamentàries.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.

Aquest polígon prové d’una urbanització amb un Pla parcial i un Projecte de reparcel.lació aprovats, amb parcel·les molt consolidades, i per
tant, el PAU només és a efectes de realitzar la seva urbanització, cosa que la configuració i la secció de la vialitat ja està establerta en
funció de les preexistències, per tal d’evitar afectacions innecessàries, la qual cosa fa difícil en alguns casos el compliment estricte de la
normativa sectorial. I per tant, la seguretat i el compliment de la normativa sectorial s’establirà en bases a mesures correctores concretes a
determinar en el Projecte d’urbanització.

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col•lectors; i en caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials
haurà d’incorporar les obres i les instal•lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Una part de la xarxa de clavegueram d’aquest PAU ja ha estat realitzada, i per tant, en el cas d’aprofitar una part o la totalitat d’aquesta
xarxa s’haurà de justificar la seva solució específica i el seu estat de conservació, que passarà pel compliment de les prescripcions i
determinacions de l’ACA.
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-11. MONTJUÏC NORD



(m²sòl) (Ha)

9.570,00 0,96
Àmbit A 7.837,04

Àmbit B 384,60

Àmbit C 1.348,36

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 2.567,55 26,83%
Xa. Àrees d’aparcament 208,76 2,18%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 139,80 1,46%

Total xarxa viària 2.916,11 30,47%

V. Espais lliures i zones verdes

V2. Jardí urbà 2.053,44 21,46%
V5. Parc agrícola - forestal 1.208,56 12,63%

Total espais lliures i zones verdes 3.262,00 34,09%

T. Serveis tècnics i ambiental

T2. Servei tècnic d’energia elèctrica 41,33 0,43%
Total serveis tècnics i ambientals 41,33 0,43%

(m²sòl) (%)

6.219,44 64,99%

(m²sòl) (%)

6. Zona de cases aïllades (Clau 6)

6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2
3.350,56 35,01%

Total zona cases aïllades 3.350,56 35,01%

5. Zona de cases agrupades (Clau 5)

5b2.-hp. Cases aparellades en ordenació volumètrica precisa 1.243,10 12,99%
Total zona de cases agrupades 1.243,10 12,99%

(m²sòl) (%)

4.593,66 48,00%

(m²st/m²sòl) (m²st)

6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2
0,6 2.010,34

5b2.-hp. Cases aparellades en ordenació volumètrica precisa 550,00

(m²st)

2.560,34

0,27

(m²st)

550,00

(hab/ha)

9,4

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

4 habitatges protegits / 5 habitatges lliures (4 HP + 5 LL) 9

El 30% d'habitatge protegit serà sobre el sostre de nova implantació (veure quadre "Determinació 
HPO en els PAU's")

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

SUNCMONTJUÏC NORD

PAU-11

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL DESTINAT A ZONES

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT
El 10% de cessió serà sobre el nou aprofitament reconegut pel POUM a determinar en el Projecte de 
Reparcel.lació

HABITATGE PROTEGIT



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

MONTJUÏC NORD SUNC

PAU-11 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

Qualsevol actuació o mesura de millora de la inundabilitat s’haurà de realitzar en la redacció i execució del Projecte d’Urbanització.

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessària en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.

S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col·lectors; i en caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials haurà
d’incorporar les obres i les instal·lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de les mesures de prevenció del risc d'inundació

La parcel•la inundable, que es disposa en el document del POUM per la seva aprovació inicial, en l’àmbit C del PAU-11. Montjuïc Nord,
qualificada d’espai lliure o zona verda, es troba en l’actualitat, segons el planejament vigent inclosa en el Pla parcial de Montjuïc i adjudicada en
la repacel.lació com a zona d’aprofitament privat. 
Per aquesta raó el POUM va optar per incloure la parcel•la en el nou polígon d’actuació amb la qualificació de zona verda, compensant així a la
propietat, els aprofitaments que aquesta genera en un altre lloc on es puguin materialitzar.
De fet, un dels gran objectius d’aquest nou polígon PAU-11 “Montjuïc Nord” és compensar l’adjudicació d’una parcel•la no apte per edificar en
la Reparcel.lació del Pla parcial de Montjuïc amb una altra parcel•la edificable.
La solució que el POUM planteja resulta d’interès públic, ja que la situació d’aquesta parcel•la pràcticament damunt de la llera redueix la seva
secció i el cabdal.
El fet d’alliberar aquest espai com a zona verda, per tal d’ampliar la llera de la riera de Can Duran, facilita el transcurs natural de l’aigua i
redueix els problemes d’inundabilitat.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.
Per altra banda, en el perímetre del PAU limítrofa 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.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

Aquest polígon també comportarà la urbanització i estabilització d'una part del talus entre el barri de Montjuïc i la Riera de Caldes; així com
també, la urbanització de la zona verda lligada al torrent de Can Duran amb l'estabilització i configuració preferentment amb solucions toves i
integrades a l'espai fluvial, d'aquest espai de transició entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de cooperació.

El termini d'execució serà en el Segon sexenni. 

Aquest PAU es considera Sòl Urbà No Consolidat (SUNC).

La delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió de tots els sistemes inclosos en aquest; la urbanització de la xarxa viària i de les zones
verdes; i la cessió 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% del nou aprofitament urbanístic del polígon
reconegut pel POUM, que es determinarà en el projecte de reparcel.lació; i la realització del 30% d'habitatge protegit respecta al sostre total de
nova implantació d'habitatge del polígon (tenint en compte que hi han unes parcel.les que provenent del Pla parcial de Montjuïc amb drets
urbanístics consolidats), en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), amb una superfície de sostre de 550,00 m2st i un nombre
d'habitatges de 4.

La localització del sòl on ubicar aquest 30% d'habitatge protegit (HP) queda determinada en la fitxa gràfica corresponent del polígon, que en
aquest cas es disposarà en una zona qualificada de cases aparellades en ordenació volumètrica precisa (5b2.-hp), en funció d'uns gàlibs
determinats en els plànols i en aquesta fitxa de normativa urbanística.

Tot i així, en la realitat les cotes dels carrers ja es troben definides i en molts casos les edificacions es troben consolidades i, per tant, no es
poden prendre les mesures necessàries en la urbanització; però si de reduir el problema amb la normativa d’edificació. 

Una de les mesures a realitzar seria la de pujar la cota de la planta baixa de les noves edificacions en 2,20 m, de les parcel•les del carrer
Oliana i Montjuïc, que delimiten amb el torrent de Can Duran; no obstant, a l'estar totes les edificacions consolidades, es proposa de pujar la
cota del terreny en 2,20 m de les parcel.les en les zones en un cert risc d’inundabilitat, situades en el carrer Oliana i Montjuïc i que delimiten
amb el torrent de Can Duran, mitjançant la consolidació dels marges amb un talús o amb un mur de contenció de terres, en el cas de que sigui
necessari. En tot cas, i sempre que sigui possible tècnicament i per espai, les solucions als problemes d'inundabilitat es realitzaran
preferentment amb solucions toves i integrades a l'espai fluvial, evitant en la mesura possible solucions amb murs de contenció de formigó i
elements estructurals que generin canvis substancials en la topografia i un impacte visual més accentuat. 

Aquestes actuacions estan contemplades en el pressupost d'urbanització de manera estimativa, que es contempla en la fitxa econòmica del
polígon. 
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-12. CAN FALGUERA NORD



(m²sòl) (Ha)

39.436,00 3,94

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 4.162,59 10,56%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 3.103,63 7,87%

Total xarxa viària 7.266,22 18,43%

V. Espais lliures i zones verdes

V2. Jardí urbà 2.319,92 5,88%
V5. Parc agrícola - forestal 4.640,90 11,77%

Total espais lliures i zones verdes 6.960,82 17,65%

T. Serveis tècnics i ambiental

T2. Servei tècnic d’energia elèctrica 18,67 0,05%
Total serveis tècnics i ambientals 18,67 0,05%

(m²sòl) (%)

14.245,71 36,12%

(m²sòl) (%)

6. Zona de cases aïllades (Clau 6)

6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 25.190,29 63,88%
Total zona cases aïllades 25.190,29 63,88%

(m²sòl) (%)

25.190,29 63,88%

(m²st/m²sòl) (m²st)

6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 0,6 15.114,17

(m²st)

15.114,17

0,38

(hab/ha)

13,95

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

55

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL DESTINAT A ZONES

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

SÒL URBÀ CONSOLIDAT

SUCCAN FALGUERA NORD

PAU-12

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT
Segons el Projecte de reparcel.lació en tràmit.

HABITATGE PROTEGIT
Segons el Projecte de reparcel.lació en tràmit.

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

EDIFICABILITAT BRUTA 



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Per altra banda, en el perímetre del PAU limítrofa 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.

Aquest polígon prové d’una antiga UA, en que la reparcel•lació i el projecte d’urbanització de l’àmbit es troben en tramitació, i el POUM
manté les previsions prèvies determinades en aquests documents.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessària en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col·lectors; i en caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials
haurà d’incorporar les obres i les instal·lacions necessàries que permeti 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.

La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 
Aquest polígon prové d’una UA, en que la reparcel•lació i el projecte d’urbanització de l’àmbit es troben en tramitació, i per tant les
característiques i les diferents determinacions de la xarxa de clavegueram queden especificades en el Projecte d’urbanització.

La reparcel.lació i el projecte d’urbanització de l’àmbit es troben en tramitació. El POUM manté les previsions prèvies i la delimitació del
polígon sense modificacions ha de permetre culminar els processos anteriors i realitzar efectivament la urbanització.
Aquest PAU estarà subjecte a una part de la càrrega del col·lector que travessa la Urbanització de Can Falguera i Els Turons, en funció
del percentatge d’habitatges d’aquest polígon respecta al total de parcel·les que es connectaran a aquest, i que queda comptabilitzada en
la valoració econòmica del polígon.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

El repartiment de despeses es farà mitjançant reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà en el Primer sexenni. 

CAN FALGUERA NORD SUC

PAU-12 SÒL URBÀ CONSOLIDAT







Pla d’Ordenació Urbanística Municipal Palau-solità i Plegamans,  novembre 2014

I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-13. CAN PUIGORIOL



(m²sòl) (Ha)

8.499,00 0,85

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 1.337,11 15,73%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 726,08 8,54%

Total xarxa viària 2.063,19 8,54%

V. Espais lliures i zones verdes

V2. Jardí urbà 2.097,99 24,69%
Total espais lliures i zones verdes 2.097,99 24,69%

T. Serveis tècnics i ambiental

T2. Servei tècnic d’energia elèctrica 47,11 0,55%
Total serveis tècnics i ambientals 47,11 0,55%

(m²sòl) (%)

4.208,29 49,52%

(m²sòl) (%)

6. Zona de cases aïllades (Clau 6)

6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 
3.153,03 37,10%

Total zona cases aïllades 3.153,03 37,10%

5. Zona de cases en filera (Clau 5)

5a17-hp Cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa 1.137,68 13,39%
Total zona cases en filera HP 1.137,68 13,39%

(m²sòl) (%)

4.290,71 50,48%

(m²st/m²sòl) (m²st)

6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 0,6 1.891,82
5a17-hp Cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa 812,00

(m²st)

2.703,82

0,32

(%)

10%

(m²st) (%)

812,00 30%

(hab/ha)

14,1

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

(6 HP + 6 LL) 12

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUNCCAN PUIGORIOL

PAU-13

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT
La cessió del 10% d'aprofitament mig es determinarà en el Projecte de reparcel.lació

HABITATGE PROTEGIT

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

6 habitatges protegits / 6 habitatges lliures



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessària en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col·lectors; i en caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials haurà
d’incorporar les obres i les instal·lacions necessàries que permeti 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.

La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.
Per altra banda, en el perímetre del PAU limítrofa 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.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

El termini d'execució serà en el Primer sexenni. 

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

CAN PUIGORIOL SUNC

PAU-13 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

La delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió de tots els sistemes inclosos en aquest; la urbanització de la xarxa viària i de les zones
verdes; i la cessió 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% de l’aprofitament urbanístic del polígon, que es
determinarà en el projecte de reparcel.lació; i la realització del 30% d'habitatge protegit respecta al sostre total d'habitatge del polígon, en

qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), amb una superfície de sostre de 812,00 m2st i un nombre d'habitatges de 6.

La localització del sòl on ubicar aquest 30% d'habitatge protegit (HP) queda determinat en la fitxa gràfica corresponent del polígon, en una
zona qualificada de cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa (5a17.-hp), en funció dels gàlibs determinats en els plànols.

Aquest PAU estarà subjecte a una part de la càrrega del col·lector que travessa la Urbanització de Can Falguera i Els Turons, en funció del
percentatge d’habitatges d’aquest polígon respecta al total de parcel·les que es connectaran a aquest, i que queda comptabilitzada en la
valoració econòmica del polígon.

Aquest conjunt de cases en filera en ordenació volumètrica precisa (en règim d'habitatge de protecció) es realitzaran en règim de propietat
horitzontal, amb zona comunitària i aparcament únic en soterrani pel conjunt, i per tant, la superfície de parcel.la mínima correspondrà a la
zona.
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-14. AVDA. FOLCH I TORRES



(m²sòl) (Ha)

22.211,00 2,22

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 4.619,14 20,80%
Total xarxa viària 4.619,14 20,80%

V. Espais lliures i zones verdes

V4. Parc urbà 4.103,32 18,47%
Total espais lliures i zones verdes 4.103,32 18,47%

E. Equipaments

E1. Docent 3.976,47 17,90%
Total equipaments 3.976,47 17,90%

(m²sòl) (%)

12.698,93 57,17%

(m²sòl) (%)

6. Zona de cases aïllades (Clau 6)

6c2**. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 
5.090,03 22,92%

Total zona cases aïllades 5.090,03 22,92%

5. Zona de cases agrupades (Clau 5)

5b2-hpp Cases aparellades en ordenació volumètrica precisa 4.422,04 19,91%
Total zona cases en filera 4.422,04 19,91%

(m²sòl) (%)

9.512,07 42,83%

(m²st/m²sòl) (m²st)

6c2**. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m² 0,4 2.036,01
5b2-hpp Cases aparellades en ordenació volumètrica precisa 1.850,00

(m²st)

3.886,01

0,17

(%)

10%

(m²st) (%)

1.165,80 30%

(hab/ha)

9,9

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

(8 HP + 14 LL) 22

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUNCAVDA. FOLCH I TORRES

PAU-14

La cessió del 10% d'aprofitament mig es determinarà en el Projecte de reparcel.lació

HABITATGE PROTEGIT

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

8 habitatges protegits / 14 habitatges lliures



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

El PAU-14. Av. Folch i Torres queda afectat per la xarxa bàsica C-59.

L'ordenació que es planteja s’ajusta 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.
Amb caràcter general la línia d'edificació es situarà a 50,00 m de l'aresta exterior de la calçada de la C-59, considerant que l'aresta exterior és
el canto exterior de la part de la carretera destinada a circulació de vehicles; no obstant, la reducció de la línia d'edificació plantejada a
ambdues bandes del túnel de la C-59 en el seu accés sud, vindrà justificada per la necessitat d'ordenació del sostre adequadament, i només
en aquesta circumstància, es podrà admetre aquesta reducció. En conseqüència, la solució definitiva, que es concreta en aquest PAU-14. Av.
Folch i Torres, que es defineix en els plànols i en la fitxa gràfica corresponent, es justifica per la posició de l'edificació i l'ordenació que es
planteja, en funció del Pla parcial aprovat definitivament.

Sobre el túnel de la C-59 en el barri de Els Turons, en l'àmbit del PAU-14. Avda. Folch i Torres es planteja la formació d'un espai lliure sobre
la variant en el tram cobert; per tant, quan es realitzi la seva urbanització caldrà incloure un estudi específic que acrediti que l'estat de
tensions i deformacions produït en el terreny no afecta ni afectarà negativament la volta del túnel.

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà en el Primer sexenni.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

AVDA. FOLCH I TORRES SUNC

PAU-14 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

La delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió de tots els sistemes inclosos en aquest; la urbanització de la xarxa viària i de les zones
verdes; i la cessió 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% de l’aprofitament urbanístic del polígon, que es
determinarà en el projecte de reparcel.lació; i la realització del 30% d'habitatge protegit respecta al sostre total d'habitatge del polígon, en

qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), amb una superfície de sostre de 1.695,97 m2st i un nombre d'habitatges de 12. La
localització del sòl on ubicar el 30% d'habitatge protegit (HP) queda grafiat en la fitxa corresponent del polígon, i que en aquesta cas es
disposarà de forma parcial en una zona qualificada de 5a17-hpp de cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa.

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessària en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col·lectors. La xarxa d’aigües pluvials haurà d’incorporar les obres i
les instal·lacions necessàries que permeti 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.

La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

En caràcter general, aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.
Per altra banda, en el perímetre del PAU limítrofa 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.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

Els conjunts de cases aparellades en ordenació volumètrica precisa (en règim d'habitatge de protecció o lliures) es realitzaran en règim de
propietat horitzontal, amb zona comunitària i aparcament únic en soterrani pel conjunt, i per tant, la superfície de parcel.la mínima
correspondrà a la zona.









Pla d’Ordenació Urbanística Municipal Palau-solità i Plegamans,  novembre 2014

I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-15. CAN MAIOL SUD



(m²sòl) (Ha)

1.952,00 0,20

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 296,20 15,17%
Total xarxa viària 296,20 15,17%

(m²sòl) (%)

296,20 15,17%

(m²sòl) (%)

6. Zona de cases aïllades (Clau 6)

6d2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2 
1.655,80 84,83%

Total zona cases aïllades 1.655,80 84,83%

(m²sòl) (%)

1.655,80 84,83%

(m²st/m²sòl) (m²st)

6d2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2 
0,6 993,48

(m²st)

993,48

0,51

(%)

10%

(m²st)

-

(hab/ha)

10,2

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

2

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL DESTINAT A ZONES

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT
La cessió del 10% d'aprofitament mig es determinarà en el Projecte de reparcel.lació

SUNCCAN MAIOL SUD

PAU-15

1. SUPERFÍCIES

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

EDIFICABILITAT BRUTA 

HABITATGE PROTEGIT
No hi ha sostre de nova implantació, ja que el sostre està materialitzat, en 
conseqüència no és necessària aquesta obligació.

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

El termini d'execució serà en el Segon sexenni.

El polígon comprèn una antiga UA situada en el barri de Can Maiol, per tant, prové d’una urbanització irregular que cal regularitzar.
El Polígon es delimita sobre un àmbit amb aprofitaments ja reconeguts pel planejament anterior a la vigència del nou POUM.
La delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió i urbanització del sistema viari inclòs en aquest; i la cessió 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% de l’aprofitament urbanístic del polígon, que es determinarà en el projecte de reparcel.lació.
Pel que fa a la realització del 30% d'habitatge protegit respecta al sostre total d'habitatge, no hi ha en aquest polígon sostre de nova
implantació, ja que el sostre es troba materialitzat, i en conseqüència no és necessària aquesta obligació.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

CAN MAIOL SUD SUNC

PAU-15 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.
Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

La vialitat i les connexions a l'Av. de Catalunya s'han d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent; i per tant, 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.

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col•lectors; i en caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials haurà
d’incorporar les obres i les instal•lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 

El PAU-15. Can Maiol Sud queda afectat per la xarxa local B-143 (antiga carretera); per tant, 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; sempre que no es transformi en una via urbana.

En conseqüència, fins que aquesta xarxa viària tingui caràcter territorial, els usos en les zones adjacents a la carretera, 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, amb 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. 

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, encara no transformades en cruïlles urbanes, 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.

Els projectes d'urbanització dels àmbits confrontants amb l'Av. Catalunya hauran d'acomplir la Llei 6/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica del medi nocturn. 

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.
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-16. CAN FIGUERES



(m²sòl) (Ha)

8.808,00 0,88

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 3.536,70 40,15%
Total xarxa viària 3.536,70 40,15%

V. Espais lliures i zones verdes

V2. Jardí urbà 1.476,31 16,76%
Total espais lliures i zones verdes 1.476,31 16,76%

(m²sòl) (%)

5.013,01 56,91%

(m²sòl) (%)

5. Zona de cases agrupades (Clau 5)

5a17. Cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa 1.750,70 19,88%
5a17-hpp. Cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa 1.292,91 14,68%

Total zona de cases agrupades 3.043,61 34,56%

6. Zona de cases aïllades (Clau 6)

6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 
751,38 8,53%

Total zona cases aïllades 751,38 8,53%

(m²sòl) (%)

3.794,99 43,09%

(m²st/m²sòl) (m²st)

5a17. Cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa 1.488,00
5a17-hpp. Cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa 1.240,00
6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m² 0,6 450,83

(m²st)

3.178,83

0,36

(m²st)

465,00

(hab/ha)

19,3

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

(3 HP + 14 LL) 17

El 30% d'habitatge protegit serà sobre el sostre de nova implantació (veure quadre "Determinació 
HPO en els PAU's")

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

3 habitatges protegits / 14 habitatges lliures

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

HABITATGE PROTEGIT

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT
El 10% de cessió serà sobre el nou aprofitament reconegut pel POUM, a determinar en el Projecte 
de Reparcel.lació

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

EDIFICABILITAT BRUTA 

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUNCCAN FIGUERES

PAU-16



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

La delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió de tots els sistemes inclosos en aquest; la urbanització de la xarxa viària i de les
zones verdes; la cessió 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% de l'increment de l’aprofitament urbanístic
del polígon, que es determinarà en el projecte de reparcel.lació; i la realització del 30% d'habitatge protegit respecta al sostre d'habitatge

del polígon de nova implantació, en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), amb una superfície de sostre de 465,00 m2 st 
i un nombre d'habitatges de 3.
La localització del sòl on ubicar el 30% d'habitatge protegit (HP) queda grafiat en la fitxa corresponent del polígon, i que en aquesta cas es
disposarà de forma parcial en una zona qualificada de 5a17-hpp de cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa.

Aquest PAU estarà subjecte a una part de la càrrega del col·lector que travessa la Urbanització de Can Falguera i Els Turons, en funció del
percentatge d’habitatges d’aquest polígon respecta al total de parcel·les que es connectaran a aquest.

El Polígon es delimita sobre un àmbit amb aprofitaments ja reconeguts pel planejament anterior a la vigència del nou POUM.
Prové d'una urbanització irregular que cal regularitzar.
Compliment de les previsions de la Sentència núm. 320, de 30 de març de 2006, del TSJC, que confirmà en apel·lació la Sentència num.
136/2005 del Jutjat contenciós-administratiu núm 12 de Barcelona, de data 2 de maig de 2005. Existeix Conveni urbanístic subscrit amb la
propietat en data 30 de març de 2011, que s’acompanya i incorpora al present POUM.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà en el Primer sexenni. 

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col•lectors. La xarxa d’aigües pluvials haurà d’incorporar les
obres i les instal•lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Una part de la xarxa de clavegueram d’aquest PAU ja ha estat realitzada, i per tant, en el cas d’aprofitar una part o la totalitat d’aquesta
xarxa s’haurà de justificar la seva solució específica i el seu estat de conservació, que passarà pel compliment de les prescripcions i
determinacions de l’ACA.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

CAN FIGUERES SUNC

PAU-16 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-17. PLEGAMANS SUD



(m²sòl) (Ha)

22.257,00 2,23

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 6.421,84 28,85%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 693,95 3,12%

Total xarxa viària 7.115,79 31,97%

V. Espais lliures i zones verdes

V2. Jardí urbà 2.669,99 12,00%
Total espais lliures i zones verdes 2.669,99 12,00%

(m²sòl) (%)

9.785,78 43,97%

(m²sòl) (%)

2. Zona de front ordenat segons alineació a vial (clau 2)

2b-hpp. Front ordenat segons alineació a vial amb ús mixt 2.006,87 9,02%
Total zona de front ordenat segons alineació a vial 2.00 6,87 9,02%

6. Zona de cases aïllades (Clau 6)

6d2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2 
10.464,35 47,02%

Total zona cases aïllades 10.464,35 47,02%

(m²sòl) (%)

12.471,22 56,03%

(m²st/m²sòl) (m²st)

2b-hpp. Front ordenat segons alineació a vial amb ús mixt 3.200,00

6d2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2 
0,6 6.278,61

(m²st)

9.478,61

Sostre mínim d'ús no residencial (comercial / terciari  / serveis / … (10%) 947,86
Sostre màxim residencial 8.530,75

0,43

(%)

10%

(m²st)

2.003,93

(hab/ha)

20,7

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

26 habitatges protegits / 20 habitatges lliures (26 HP + 20 LL) 46

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

SUNCPLEGAMANS SUD

PAU-17

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

EDIFICABILITAT BRUTA 

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

SÒL DESTINAT A ZONES

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT
La cessió del 10% d'aprofitament mig es determinarà en el Projecte de reparcel.lació

HABITATGE PROTEGIT
El 30% d'habitatge protegit serà sobre el sostre de nova implantació (veure quadre "Determinació 
HPO en els PAU's")

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

Determinacions i mesures davant dels riscos naturals (falla)

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessària en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col·lectors; i en caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials haurà
d’incorporar les obres i les instal·lacions necessàries que permeti 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.

La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

La delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió de tots els sistemes inclosos en aquest; la urbanització de la xarxa viària i de les zones
verdes; i la cessió 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% de l’aprofitament urbanístic del polígon, que es
determinarà en el projecte de reparcel.lació; i la realització del 30% d'habitatge protegit respecta al sostre de nova implantació d'habitatge

del polígon, en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), amb una superfície de sostre de 2.003,93 m2st i un nombre
d'habitatges d'hp de 26.
La localització del sòl on ubicar el 30% d'habitatge protegit (HP) queda grafiat en la fitxa corresponent del polígon. Es disposarà de manera
parcial en la zona qualificada de front ordenat segons alineació a vial amb ús mixt (clau 2b.-hpp), en funció d'uns gàlibs determinats en els
plànols i en les fitxes de normativa urbanística.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà en el Segon sexenni.

PLEGAMANS SUD SUNC

PAU-17 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

El traçat de la falla que travessa aquest polígon comportarà el compliment específic d’aquestes NNUU, pel que fa referència a la franja de
protecció i preservació de l’edificació, amb tot el que això comporta.

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 la falla en el terme municipal.

Aquesta línia de falla, que s’estableix gràficament en els plànols de normativa, determina un àmbit o franja de protecció de les edificacions
(àmbit de RISC 1) i un àmbit de preservació de les edificacions (àmbit de RISC 2).
Tant la línia de falla, com aquests àmbits o franges de preservació i protecció afecten al PAU-07. Tenda Nova; i per tant, en el
desenvolupament d’aquest polígon s’haurà de complir les prescripcions i determinacions de la Secció primera del Capítol 7 d’aquestes
normes, que fa referència a aquest trencament del terreny.

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 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.

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 

El PAU-17. Plegamans Sud queda afectat en l'actualitat per la xarxa local B-143 (antiga carretera); per tant, 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; sempre que no es transformi en una via
urbana.
La vialitat i les connexions a l'Av. de Catalunya s'han d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent; i per tant, 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.
En conseqüència, fins que aquesta xarxa viària tingui caràcter territorial, els usos en les zones adjacents a la carretera, 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, amb
caràcter particular, una línia d'edificació a una distancia inferior a la fixada amb 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. 
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.

Els sistemes de drenatge dels àmbits adjacents a les carreteres, encara no transformades en cruïlles urbanes, 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.
Els projectes d'urbanització dels àmbits confrontants amb l'Av. Catalunya hauran d'acomplir la Llei 6/2002, de 28 de juny, de protecció contra
la contaminació acústica del medi nocturn. 

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.
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-18. ILLES BALEARS



(m²sòl) (Ha)

42.510,00 4,25

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 367,00 0,86%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 2.482,47 5,84%

Total xarxa viària 2.849,47 6,70%

V. Espais lliures i zones verdes

V4. Parc urbà 3.043,05 7,16%
Total espais lliures i zones verdes 3.043,05 7,16%

(m²sòl) (%)

5.892,52 13,86%

(m²sòl) (%)

5. Zona de cases agrupades (Clau 5)

5a17. Cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa 29.264,96 68,84%
5b2. Cases aparellades en ordenació volumètrica precisa 7.352,52 17,30%

Total zona de cases agrupades 36.617,48 86,14%

(m²sòl) (%)

36.617,48 86,14%

(m²st/m²sòl) (m²st)

5a17. Cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa 16.200,00
5b2. Cases aparellades en ordenació volumètrica precisa 4.500,00

(m²st)

20.700,00

Sostre mínim d'ús no residencial (comercial / terciari / serveis / … (5%) 1.035,00
Sostre màxim residencial 19.665,00

0,49

(hab/ha)

30

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

129

No hi ha sostre residencial de nova implantació, i per tant, no és necessària aquesta obligació  
(veure quadre "Determinació HPO en els PAU's")

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

SUNCILLES BALEARS

PAU-18

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

El 10% de cessió serà sobre el nou aprofitament reconegut pel POUM a determinar en el Projecte 
de Reparcel.lació

HABITATGE PROTEGIT

SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà en el Primer sexenni.

ILLES BALEARS SUNC

PAU-18 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

El Polígon es delimita sobre un àmbit amb aprofitaments ja reconeguts pel planejament anterior a la vigència del nou POUM.
La delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió de tots els sistemes inclosos en aquest; la urbanització de la xarxa viària i les zones
verdes; la cessió 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% de l'increment d'aprofitament urbanístic del
polígon.
Pel que fa al 30% de l'habitatge de protecció oficial, en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), no és necessària aquesta
obligació en aquest polígon, ja que no hi ha sostre residencial de nova implantació

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col•lectors; i en caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials haurà
d’incorporar les obres i les instal•lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Una bona part de la xarxa de clavegueram d’aquest PAU ja ha estat realitzada, i per tant, en el cas d’aprofitar una part o la totalitat
d’aquesta xarxa s’haurà de justificar la seva solució específica i el seu estat de conservació, que passarà pel compliment de les
prescripcions i determinacions de l’ACA.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Per altra banda, en el perímetre del PAU limítrofa 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.

Aquest polígon prové d’una urbanització amb un Pla parcial, un Projecte de reparcel.lació i un Projecte d’urbanització aprovats, amb les illes
consolidades, i per tant, el PAU només és a efectes de modificar la tipologia d’habitatges i d’urbanitzar una nova part en funció de la nova
ordenació. La configuració i la secció de la vialitat ja està pràcticament establerta, i per tant, la seguretat i el compliment de la normativa
sectorial s’establirà en bases a mesures correctores concretes a determinar en el Projecte d’urbanització.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.

Els conjunts de cases en filera en ordenació volumètrica precisa es realitzaran preferentment en règim de propietat horitzontal, amb zona
comunitària i aparcament únic en soterrani per a cada conjunt.
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-19. CAMÍ DE CAN CLAPÉS



(m²sòl) (Ha)

45.270,00 4,53

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 6.446,33 14,24%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 1.518,19 3,35%

Total xarxa viària 7.964,52 17,59%

V. Espais lliures i zones verdes

V5. Parc agrícola - forestal 8.885,48 19,63%
Total espais lliures i zones verdes 8.885,48 19,63%

(m²sòl) (%)

16.850,00 37,22%

(m²sòl) (%)

6. Zona de cases aïllades (Clau 6)

6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 
26.232,80 57,95%

Total zona cases aïllades 26.232,80 57,95%

5. Zona de cases en filera (Clau 5)

5a17-hp Cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa 2.187,20 4,83%
Total zona cases en filera 2.187,20 4,83%

(m²sòl) (%)

28.420,00 62,78%

(m²st/m²sòl) (m²st)

6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m² 0,6 15.739,68
5a17-hp Cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa 1.780,00

(m²st)

17.519,68

0,39

(%)

10%

(m²st)

1.780,00

(hab/ha)

15,0

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

12 habitatges protegits / 58 habitatges lliures (12 HP + 58 LL) 70

El 30% d'habitatge protegit serà sobre el sostre de nova implantació (veure quadre "Determinació 
HPO en els PAU's")

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUNCCAMÍ DE CAN CLAPÉS

PAU-19

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

SÒL DESTINAT A ZONES

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT
La cessió del 10% d'aprofitament mig es definirà en el Projecte de reparcel.lació

HABITATGE PROTEGIT



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

Aquest polígon prové d’una urbanització irregular que cal regularitzar. Originàriament formava part del Pla parcial aprovat, camí de Can
Clapés, de major extensió.
La delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió de tots els sistemes inclosos en aquest; la urbanització de la xarxa viària i de les zones
verdes; i la cessió 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% de l’aprofitament urbanístic del polígon, que es
determinarà en el projecte de reparcel.lació; i la realització del 30% d'habitatge protegit respecta al sostre de nova implantació (sostre no
materialitzat més el sostre de nova creació en el POUM) d'habitatge en el polígon, en qualsevol dels seus règims (general, especial,

concertat), amb una superfície de sostre de 1.780,00 m2st i un nombre d'habitatges d'hp de 12. La localització del sòl on ubicar el 30%
d'habitatge protegit (HP) queda grafiat en la fitxa corresponent del polígon, que en aquest cas es disposarà en una zona qualificada de 5a17-
hp de cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa.

La vialitat determinada en el PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.

Aquest polígon prové d’una urbanització amb un Pla parcial aprovat, amb parcel·les molt consolidades, i per tant, el PAU només és a
efectes de realitzar la reparcel.lació i la urbanització, cosa que la configuració i la secció de la vialitat ja està establerta en funció de les
preexistències, per tal d’evitar afectacions innecessàries, la qual cosa fa difícil en alguns casos el compliment estricte de la normativa
sectorial. I per tant, la seguretat i el compliment de la normativa sectorial s’establirà en bases a mesures correctores concretes a determinar
en el Projecte d’urbanització.

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col•lectors. La xarxa d’aigües pluvials haurà d’incorporar les
obres i les instal•lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de les mesures de prevenció del risc d'inundació

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de cooperació.

El termini d'execució serà en el Primer sexenni. 

CAMÍ DE CAN CLAPÉS SUNC

PAU-19

Els conjunts de cases en filera en ordenació volumètrica precisa es realitzaran amb aparcaments únics en soterrani pels conjunts.

En el cas de delimitació del sistema general d’espais lliures que hi ha al final del barri, es proposa realitzar aquesta transició amb el sistema
hidrològic a través d’un talús vegetal. Les alçades, tant dels murs de contenció com dels talussos, seran de com a mínim de 1,30 m
d’alçada respecte al terreny natural existent. 
En tot cas, i sempre que sigui possible tècnicament i per espai, les solucions als problemes d'inundabilitat es realitzaran preferentment amb
solucions toves i integrades a l'espai fluvial, evitant en la mesura possible solucions amb murs de contenció de formigó i elements
estructurals que generin canvis substancials en la topografia i un impacte visual més accentuat. 

Aquestes actuacions estan contemplades en el pressupost d'urbanització de manera estimativa, que es contempla en la fitxa econòmica del
polígon. 

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

En el perímetre del PAU, limítrofa 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.

Les mesures concretes necessàries per donar compliment a la seguretat, que evidentment s'executaran quan es realitzi la urbanització
passen per senyalitzar els vials que acabin en cul-de-sac convenientment; per disposar d'uns espais suficients per la maniobra dels vehicles
de bombers, si aquests cul-de-sacs tenen una profunditat major de 20,00 m; en el cas de vials existents en sòl urbà consolidat que no
puguin disposar d'aquest espais de maniobra suficient, i tinguin una profunditat menor de 100,00 m, hauran de disposar d'un hidrant just al
seu accés i senyalitzar aquesta circumstància; en el cas de carrers de profunditat major a 100,00 m, s’haurà de garantir també un doble
accés i/o un altre hidrant en el cul-de-sac o en un altre posició que acompleixi les distàncies reglamentàries.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

En funció dels calats de la làmina d’aigua, en un episodi de 500 anys de recurrència que assoleix un valor màxim de 1,10 m d’alçada sobre
el nivell actual dels terrenys classificats, es proposa, en tot el perímetre del barri de Can Clapés amb el torrent de Can Duran, consolidar els
marges amb un talús vegetal o en el cas de ser necessari la realització d'un mur de contenció de terres.

Aquest PAU 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. 
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-20. PUIGHEBREUADA



(m²sòl) (Ha)

114.736,00 11,47

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 15.130,03 13,19%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 7.787,71 6,79%

Total xarxa viària 22.917,74 19,97%

V. Espais lliures i zones verdes

V5. Parc agrícola - forestal 25.236,20 22,00%
Total espais lliures i zones verdes 25.236,20 22,00%

(m²sòl) (%)

48.153,94 41,97%

(m²sòl) (%)

5. Zona de cases agrupades (Clau 5)

5a17. Cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa 13.079,57 11,40%
5a17-hpp Cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa 15.271,34 13,31%
5c1. Cases existents en conjunts amb volumetria establerta 1.281,06 1,12%

Total zona de cases agrupades 29.631,97 25,83%

6. Zona de cases aïllades (Clau 6)

6b. Cases aïllades en parcel·la mínima de 300 m2 4.154,19 3,62%
6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 

32.795,90 28,58%
Total zona cases aïllades 36.950,09 32,20%

(m²sòl) (%)

66.582,06 58,03%

(m²st/m²sòl) (m²st)

5a17. Cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa 9.400,00
5a17-hpp Cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa 11.500,00
5c1. Cases existents en conjunts amb volumetria establerta 0,6 768,64

6b. Cases aïllades en parcel·la mínima de 300 m2 0,7 2.907,93

6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 
0,6 19.677,54

(m²st)

44.254,11

0,39

(m²st) (%)

10%

(m²st)

6.994,00

(hab/ha)

17,6

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

(46 HP + 156 LL) 202

SUNCPUIGHEBREUADA

PAU-20

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

EDIFICABILITAT BRUTA 

La cessió del 10% d'aprofitament mig es determinarà en el Projecte de reparcel.lació

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

46 habitatges de protecció / 156 habitatges lliures

HABITATGE PROTEGIT
El 30% d'habitatge protegit serà sobre el sostre de nova implantació (veure quadre 
"Determinació HPO en els PAU's")

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de cooperació

PUIGHEBREUADA SUNC

PAU-20 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

La delimitació del barri de Puighebreuada amb el torrent de Can Duran es realitzarà amb un desnivell en alguns casos i segons els estudis d’inundabilitat de com a
mínim 2,50 m mitjançant un talús enjardinat o muret de contenció,...., en funció de la solució tècnica concretada en el Projecte d’urbanització, per tal de consolidar
aquest marges i evitar possibles problemes.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Per altra banda, en el perímetre del PAU limítrofa 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.

Aquest polígon prové en part d’una urbanització amb un Pla parcial aprovat, amb parcel·les en molts casos consolidades, i per tant, el PAU és a efectes de realitzar la
seva reparcel.lació i urbanització, cosa que la configuració i la secció de la vialitat ja està establerta en alguns casos en funció de les preexistències, la qual cosa fa
difícil el compliment estricte de la normativa sectorial. I per tant, la seguretat i el compliment de la normativa en els entorns consolidats s’establirà en bases a
mesures correctores concretes a determinar en el Projecte d’urbanització.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

Aquest polígon es considera Sòl Urbà No Consolidat, encara que prové d’una urbanització irregular que cal regularitzar. Originàriament formava part del Pla parcial
aprovat, Camí de Can Clapés, de major extensió.
La delimitació d’aquest polígon comportarà la realització de la reparcel.lació i la urbanització, encara que una bona part es troba amb l’edificació totalment
consolidada, cosa que dificulta enormement qualsevol actuació.
Qualsevol actuació o mesura de millora de la inundabilitat s’haurà de realitzar en la redacció i execució del Projecte d’Urbanització.

La nova ordenació que es planteja d’aquest polígon determina una zona verda d’una amplada força considerable, que ressegueix linealment, tant el Torrent d’en
Baells o Torrent de Can Duran en el marge dret, com la Riera de Sentmenat, en el marge esquerre. Aquesta franja verda realitza la transició entre el barri i el sòl no
urbanitzable, possibilitant en aquest espai la realització de murs o talussos enjardinats, per tal de consolidar aquest marges i evitar possibles problemes
d’inundabilitat.

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col•lectors; i en caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials haurà d’incorporar les obres i
les instal•lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de les mesures de prevenció del risc d'inundació

El termini d'execució serà en el Primer sexenni.

Els conjunts de cases en filera en ordenació volumètrica precisa es realitzaran amb aparcaments únics en soterrani pels conjunts.

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.

La delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió de tots els sistemes inclosos en aquest; la urbanització de la xarxa viària i de les zones verdes; i la cessió 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% de l’aprofitament urbanístic del polígon, que es determinarà en el projecte de reparcel.lació; i la realització del 30%
d'habitatge protegit respecta al sostre de nova implantació (sostre no materialitzat més el sostre de nova creació en el POUM) d'habitatge en el polígon, en qualsevol
dels seus règims (general, especial, concertat), amb una superfície de sostre de 6.994,00 m2st i un nombre d'habitatges d'hp de 46 habitatges. La localització del sòl
on ubicar el 30% d'habitatge protegit (HP) queda grafiat en la fitxa corresponent del polígon, que en aquest cas es disposarà en una zona qualificada de 5a17-hpp de
cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa.

En el marge de la riera de Sentmenat, a proposta de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental, es possibilita la continuïtat dels espais lliures o zones verdes,
amb la proposta de resituar el límit d'aquest PAU en funció de la línia T100 dels estudis d'inundabilitat de l'ACA, i d'aquesta manera deixar pas entre els darreres de
les parcel•les i el límit del polígon per tal de fer possible aquesta continuïtat de la zona verda. Aquesta continuïtat encara es fa més palesa en el moment que una part
de zona es transforma en espai lliure, alliberant una bona part dels marges de la riera, per tal d'augmentar la seva permeabilitat, amb la disminució del seu
fraccionament. Per altra banda, es determina l'obligatorietat de realitzar una plantació d'arbrat o d'espècies arbustives en la zona verda lligada al torrent de
Sentmenat, per tal d'aconseguir una franja de vegetació i de bosc de ribera i donar continuïtat amb un tractament diferencial d'aquests espais de transició al torrent.

La delimitació del barri de Puighebreuada amb el torrent de Sentmenat es realitzarà amb un desnivell en alguns casos i segons els estudis d’inundabilitat de com a
mínim 1,00 m, mitjançant també un mur de contenció o un talús enjardinat, per tal de consolidar aquest marges i evitar possibles problemes. La solució tècnica es
concretarà en el Projecte d’urbanització. 
En tot cas, i sempre que sigui possible tècnicament i per espai, les solucions als problemes d'inundabilitat es realitzaran preferentment amb solucions toves i
integrades a l'espai fluvial, evitant en la mesura possible solucions amb murs de contenció de formigó i elements estructurals que generin canvis substancials en la
topografia i un impacte visual més accentuat. 

Totes les actuacions estan contemplades en el pressupost d'urbanització de manera estimativa, que es contempla en la fitxa econòmica del polígon. 

Pel que fa als marges de la Riera de Sentmenat, en base als informes de l’Oficina Tècnica d’Acció i Avaluació Ambiental, s’ha afectat un habitatge i unes naus
industrials que es troben massa prop de la llera, per tal de poder realitzar la urbanització d’aquests espais de relació i transició entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable
de la llera de la riera.
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-21. SANT JOSEP ORIOL



(m²sòl) (Ha)

13.214,00 1,32

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 1.834,65 13,88%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 363,03 2,75%

Total xarxa viària 2.197,68 16,63%

V. Espais lliures i zones verdes

V2. Jardí urbà 1.330,72 10,07%
Total espais lliures i zones verdes 1.330,72 10,07%

E. Equipaments

E1. Docent 3.094,45 23,42%
Total equipaments 3.094,45 23,42%

(m²sòl) (%)

6.622,85 50,12%

(m²sòl) (%)

6. Zona de cases aïllades (Clau 6)

6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 
3.582,43 27,11%

Total zona cases aïllades 3.582,43 27,11%

5. Zona de cases agrupades (Clau 5)

5b2.-hp Cases aparellades en ordenació volumètrica precisa 3.008,72 22,77%
Total zona de cases agrupades 3.008,72 22,77%

(m²sòl) (%)

6.591,15 49,88%

(m²st/m²sòl) (m²st)

6c2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 
0,6 2.149,46

5b2.-hp Cases aparellades en ordenació volumètrica precisa 1.200,00

(m²st)

3.349,46

0,25

(%)

10%

(m²st) (%)

1.004,84 30%

(hab/ha)

12,1

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

(7 HP + 9 LL) 16

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

Cases aparellades en ordenació volumètrica precisa

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUNCSANT JOSEP ORIOL

PAU-21

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT
La cessió del 10% d'aprofitament mig es determinarà en el Projecte de reparcel.lació

HABITATGE PROTEGIT

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

7 habitatges de protecció / 9 habitatges lliures



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

El conjunt de cases aparellades es realitzaran preferentment amb aparcament únic en soterrani per tot el conjunt.

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col•lectors. La xarxa d’aigües pluvials haurà d’incorporar les obres i
les instal•lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.
Per altra banda, en el perímetre del PAU limítrofa 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.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

PAU-21 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

La delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió de tots els sistemes inclosos en aquest (vialitat, espais lliures o zones verdes i
equipaments); la urbanització de la xarxa viària i de les zones verdes; la cessió 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% de l’aprofitament urbanístic del polígon, que es determinarà en el projecte de reparcel.lació; i la realització del 30% d'habitatge protegit
respecta al sostre total d'habitatge del polígon, en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), amb una superfície de sostre de

1.004,84 m2st i un nombre d'habitatges aparellats d'hp de 7 habitatges.

La localització del sòl on ubicar el 30% d'habitatge protegit (HP) queda grafiat en la fitxa corresponent del polígon. Es disposarà en la zona
qualificada de cases aparellades en ordenació volumètrica precisa (5b2), en funció d'uns gàlibs determinats en els plànols i en les fitxes de
normativa urbanística.

SANT JOSEP ORIOL SUNC

El termini d'execució serà en el Segon sexenni.
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-22. SANT JOAN



(m²sòl) (Ha)

7.897,00 0,79

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 933,49 11,82%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 1.750,21 22,16%

Total xarxa viària 2.683,70 33,98%

V. Espais lliures i zones verdes

V1. Plaça urbana 632,77 8,01%
Total espais lliures i zones verdes 632,77 8,01%

(m²sòl) (%)

3.316,47 42,00%

(m²sòl) (%)

2. Zona de front ordenat segons alineació a vial (clau  2)

2a. Front ordenat segons alineació a vial 3.318,21 42,02%
2a-hpp Front ordenat segons alineació a vial 1.262,32 15,98%

Total zona de front ordenat segons alineació a vial 4.580,53 58,00%

(m²sòl) (%)

4.580,53 58,00%

(m²st/m²sòl) (m²st)

2a. Front ordenat segons alineació a vial 6.500,00
2a-hpp Front ordenat segons alineació a vial 2.500,00

Total front ordenat segons alineació a vial (clau 2a) 9.000,00

Sostre mínim d'ús no residencial (comercial / terci ari / serveis / … (10%) 900,00
St. mínim usos compatibles no residencials/annexes/ trasters/aparcaments (10%) 900,00

Sostre màxim residencial 7.200,00

(m²st)

9.000,00

1,14

(%)

10%

(m²st) (%)

2.160,00 30%

(hab/ha)

101,3

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

(24 HP + 56 LL) 80

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

24 habitatges de protecció / 56 habitatges lliures

HABITATGE PROTEGIT

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

La cessió del 10% d'aprofitament mig es determinarà en el Projecte de reparcel.lació

SUNCSANT JOAN

PAU-22

SÒL DESTINAT A ZONES

1. SUPERFÍCIES

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

La localització del sòl on ubicar el 30% d'habitatge protegit (HP) queda grafiat en la fitxa corresponent del polígon, en la zona 2a-hpp.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de cooperació.

El termini d'execució serà en el Segon sexenni. 

La delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió de tots els sistemes inclosos en aquest; la urbanització de la xarxa viària i de les zones
verdes; i la cessió 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% de l’aprofitament urbanístic del polígon, que es
determinarà en el projecte de reparcel.lació; i la realització del 30% d'habitatge protegit respecta al sostre d'habitatge del polígon, en

qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), amb una superfície de sostre de 2.160,00 m2st i un nombre d'habitatges d'hp de
24.

SANT JOAN SUNC

PAU-22 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col•lectors; i en caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials haurà
d’incorporar les obres i les instal•lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-23. CAN BURGUÈS



(m²sòl) (Ha)

55.618,00 5,56

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 6.475,07 11,64%
Total xarxa viària 6.475,07 11,64%

V. Espais lliures i zones verdes

V2. Jardí urbà 1.495,65 2,69%
V5. Parc agrícola - forestal 12.630,73 22,71%

Total espais lliures i zones verdes 14.126,38 25,40%

E. Equipaments

E3/E5 Administratiu-serveis-proveïment / Transport 2.520,00 4,53%
Total equipaments 2.520,00 4,53%

(m²sòl) (%)

23.121,45 41,57%

(m²sòl) (%)

7. Zona d’activitats econòmiques industrials (Clau 7)

7e. Indústria aïllada en parcel·la gran (Can Burguès) 32.496,55 58,43%
Total zona d’activitats econòmiques industrials 32.496,55 58,43%

(m²sòl) (%)

32.496,55 58,43%

(m²st/m²sòl) (m²st)

7e. Indústria aïllada en parcel·la gran (Can Burguès) 16.840,77

(m²st)

16.840,77

0,30

SÒL DESTINAT A ZONES

SUNCCAN BURGUÈS

PAU-23

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT
Ja s'ha fet efectiva aquesta obligació



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

En caràcter general, la línia d'edificació s'estableix a 25,00 m respecta a la carretera C-155, a comptar de l'aresta exterior de la calçada, considerant que l'aresta
exterior és el canto o marge exterior de la part de la carretera destinada a circulació de vehicles.

D'acord amb l'article 84 del reglament general de carreteres, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, entre el límit de la zona de domini públic de les
carreteres i la corresponent línia d'edificació no es poden autoritzar obres de consolidació d'edificacions i instal•lacions existents que impliquin augment de volum de
l'edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i manteniment que no impliquin reconstrucció o millora i, en cas de canvi d'ús, siguin
compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent. L'increment de valor que aquestes obres puguin comportar no pot ser tingut en compte als efectes expropiatoris.

El Projecte d'urbanització d'aquest polígon haurà de complir la Llei 6/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica del medi nocturn.

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.

En cas de contradiccions a la normativa del POUM, serà d'aplicació la legislació de carreteres (Text refós de la Llei de Carreteres, aprovat pel Decret legislatiu
2/2009, de 25 d'agost i el Reglament general de carreteres, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre), i per tant, prevaldrà en cas de contradiccions a la
normativa del POUM.

Els Projectes d'urbanització que es realitzin en aquest polígon i, per tant, que afectin a la carretera C-155, hauran d'obtenir l'informe favorable vinculant del Servei
Territorial de Carreteres de Barcelona.

El sòl de les reserves per a infrastructures de mobilitat terrestre comprés en l'àmbit d'aquest PAU, 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 aquestes reserves per a infrastructures no s'admet la construcció de cap mena d'edificació ni moviments de terres.
Un cop executades les infrastructures, i per tal d'adequar les qualificacions del sòl a la realitat construïda, els terrenys inclosos en les franges de reserva, situats fora
de la zona de domini públic viari i amb les servituds corresponents, podran recuperar la qualificació dels terrenys adjacents (colindants), mitjançant la tramitació de la
pertinent figura d’adequació del planejament urbanístic. 

El PAU-23. Can Burguès queda afectat per la xarxa comarcal C-155.

Aquest polígon acomplirà 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 amb la via interpolar C-155 s'han d'ajustat a la solució reconsiderada per la Direcció General d’Infrastructures de Mobilitat Terrestre, tal
com es determina en els plànols corresponents, i als requeriments de la normativa sectorial vigent; i per tant, el projecte d'urbanització, el disseny de tots els
elements viaris de connexió a la carretera es farà d'acord amb la instrucció de traçat de carreteres 3.1-IC i amb la instrucció per al disseny i projecte de la Generalitat
de Catalunya.

L'accés a aquest polígon es realitzarà en un futur a través de l'actual carretera de Ganollers a Sabadell, però a través de la nova rotonda i el nou traçat de la
interpolar (C-155), tal com es determina en els plànols corresponent d'aquest document, i segons les directrius de la Direcció General d’Infrastructures de Mobilitat
Terrestre.

5. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà en el Primer sexenni.

CAN BURGUÈS SUNC

PAU-23 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

En el perímetre del PAU, limítrofa 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.
No obstant, i en caràcter particular, aquest polígon prové d’un Pla parcial anterior al present POUM, pendent de total i adequada execució, i per tant, el compliment de
la normativa sectorial d'incendis es realitzarà en base a les mesures correctores concretes fixades en el Projecte d’urbanització, determinat en un conveni urbanístic,
mitjançant la disposició d’un règim d’obligacions i un pla d’etapes de gestió i urbanització..

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

Aquest polígon prové de les previsions d’un Pla parcial anterior al present POUM, pendent de total i adequada execució. 
Caldrà materialitzar la totalitat de les cessions d’aprofitament i de sistemes, en compliment del Conveni subscrit el 30 de març de 2011 i que s’acompanya i forma
part del present POUM.

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113. 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.

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col•lectors; i en caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials haurà d’incorporar les obres i
les instal•lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de comunicar i traslladar 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. 

Aquest polígon prové d’un Pla parcial anterior al present POUM, pendent de total i adequada execució, i per tant, la determinació de la xarxa de clavegueram es
realitzarà en base a les mesures concretes fixades en el Projecte d’urbanització, determinat en un conveni urbanístic, mitjançant la disposició d’un règim d’obligacions
i un pla d’etapes de gestió i urbanització.
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-24. CAN PLANES



(m²sòl) (Ha)

95.275,00 9,53
Àmbit A 86.110,00

Àmbit B 9.165,00

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 13.970,90 14,66%
Xa. Àrees d’aparcament 12.384,76 13,00%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 337,71 0,35%

Total xarxa viària 26.693,37 28,02%

V. Espais lliures i zones verdes

V4. Parc urbà 34.559,18 36,27%
V6. Espai lliure de configuració viària 2.867,16 3,01%

Total espais lliures i zones verdes 37.426,34 39,28%

E. Equipaments

E3/E4. Administratiu-serveis-proveïment / Cultural-social i religiós 8.573,02 9,00%
Total equipaments 8.573,02 9,00%

(m²sòl) (%)

72.692,73 76,30%

(m²sòl) (%)

8. Zona de serveis i activitats (Clau 8)

8b2. Oficines / Tecnològic / Hoteler / Restauració / Dotacions comunitàries 22.582,27 23,70%
Total zona de serveis i activitats 22.582,27 23,70%

(m²sòl) (%)

22.582,27 23,70%

(m²st/m²sòl) (m²st)

8b2. Oficines / Tecnològic / Hoteler / Restauració / Dotacions comunitàries 0,8 18.065,82

(m²st)

18.065,82

0,19

(%)

10%

SÒL DESTINAT A ZONES

SUNCCAN PLANES

PAU-24

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

Tenint en compte que l'administració actuant és la propietat del sòl

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

CAN PLANES SUNC

PAU-24 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

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. 

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col.lectors; i en caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials haurà
d’incorporar les obres i les instal•lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113. 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.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

INCASÒL és la propietaria del sòl d'aquest polígon i a la vegada és l'administració actuant, i per tant, la cessió del sòl necessari per edificar
el sostre corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del polígon quedarà igualment de la seva propietat.

5. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de cooperació (INCASOL serà l'administració actuant)

El termini d'execució serà en el Primer sexenni. 

Aquest polígon conté una superfície molt important de sòls de sistemes. Val a dir que aquests es corresponen amb les obligacions de
cessió vinculades a l’execució del Pla Parcial Riera de Caldes 2a i 3a Fase, que no van efectivament ser cedides i urbanitzades. Per tant,
el POUM ha de permetre regularitzar i posar fi a l’anomalia esmentada.

En el nou polígon delimitat pel POUM s'haurà de cedir el sòl de sistemes (vials, zones verdes i equipaments) a l'Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans, i urbanitzar el sistema viari i el sistema de zones verdes i espais lliures.

El PAU-24. Can Planes queda afectat per la xarxa bàsica C-59 i la xarxa local B-143.

L'ordenació que es planteja en aquest polígon s’ajusta 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.

En la fitxa gràfica de normativa i en els plànols de normativa urbanística queda determinada la línia d'edificació a 50,00 m de la C-59 i a
25,00 m de la B-143, a comptar de l'aresta exterior de la calçada, considerant que l'aresta exterior és el canto o marge exterior de la part de
la carretera destinada a circulació de vehicles; en conseqüència les noves edificacions hauran de guardar aquestes distància respecta a les
carreteres; sense perjudici que en els trams en sòl urbà la via es tranformi en un carrer urbà. Per tant, només es poden autoritzar obres de
conservació i manteniment que no impliquin reconstrucció o millora i, en cas de canvi d'ús, siguin compatibles amb l'ordenament urbanístic
vigent.

Les construccions que configuren el conjunt de la masia de Can Planes, que aquest document en determina un sistema d'equipaments,
situades a la zona d'afecció de la carretera B-143, acompliran la legislació de carreteres vigent, el 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 amb les carreteres s'han d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent; i per tant, els projectes
d'urbanització, el disseny de tots els elements viaris de connexió a les carreteres 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; sempre i quan la via no perdi el caràcter
d'interurbana.

El sòl de les reserves per a infrastructures de mobilitat terrestre comprés en aquest PAU, serà òbviament de cessió obligatòria, gratuïta i
lliure de càrregues i gravàmens, amb la corresponent urbanització.

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.

Els Projectes d'urbanització que es realitzin en aquest polígon i, per tant, que afectin a les carreteres C-59 i B-143 hauran d'obtenir l'informe
favorable vinculant del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona.

Els usos, en les zones adjacents a les carreteres, es determinaran segons el TRLC i el Reglament General de Carreteres. 
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-25. CAL PANSA



(m²sòl) (Ha)

1.237,00 0,12

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 50,38 4,07%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 310,33 25,09%

Total xarxa viària 360,71 29,16%

(m²sòl) (%)

360,71 29,16%

(m²sòl) (%)

4. Zona de blocs plurifamiliars aïllats amb volumetria  específica (Clau 4)

4c1-hpp Blocs plurifamiliars definits en ordenació volumètrica precisa 876,29 70,84%
Total zona de blocs plurifamiliars aïllats amb volu metria específica 876,29 70,84%

(m²sòl) (%)

876,29 70,84%

(m²st/m²sòl) (m²st)

4c1-hpp Blocs plurifamiliars definits en ordenació volumètrica precisa 1.100,00

(m²st)

1.100,00

0,89

(%)

10%

(m²st) (%)

330,00 30%

(hab/ha)

97,0

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

(4 HP + 8 LL) 12

SUNCCAL PANSA

PAU-25

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

SÒL DESTINAT A ZONES

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT
La cessió del 10% d'aprofitament mig es determinarà en el Projecte de reparcel.lació

HABITATGE PROTEGIT

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

4 habitatges de protecció oficial / 8 habitatges lliures



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

Els sistemes de drenatge dels àmbits adjacents a les carreteres, encara no transformades en cruïlles urbanes, 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.

Els projectes d'urbanització dels àmbits confrontants amb l'Av. Catalunya hauran d'acomplir la Llei 6/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica del medi nocturn. 

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.

En conseqüència, fins que aquesta xarxa viària tingui caràcter territorial, els usos en les zones adjacents a la carretera, 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, amb caràcter
particular, una línia d'edificació a una distancia inferior a la fixada amb 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. 
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.

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 

El PAU-25. Cal Pansa queda afectat per la xarxa local B-143 (antiga carretera); per tant, 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; sempre que no es transformi en una via urbana.

La vialitat i les connexions a l'Av. de Catalunya s'han d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent; i per tant, 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.

La delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió de tots els sistemes inclosos en aquest; la urbanització de la xarxa viària i de les zones
verdes; i la cessió 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% de l’aprofitament urbanístic del polígon, que es
determinarà en el projecte de reparcel.lació; i la realització del 30% d'habitatge protegit respecta al sostre total d'habitatge del polígon, en

qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), amb una superfície de sostre de 330,00 m2st i un nombre d'habitatges d'hp de 4.
Aquest 30% de sostre d'habitatge de protecció oficial (hp) es disposa en la zona qualificada de blocs plurifamiliars definits en ordenació
volumètrica precisa (4c1.-hpp) de forma parcial, en funció d'uns gàlibs determinats en els plànols i en les fitxes de normativa urbanística.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà en el Segon sexenni.

CAL PANSA SUNC

PAU-25 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col•lectors. La xarxa d’aigües pluvials haurà d’incorporar les obres i
les instal•lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-26. DANTE



(m²sòl) (Ha)

3.870,00 0,39

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 1.532,81 39,61%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 187,99 4,86%

Total xarxa viària 1.720,80 44,47%

(m²sòl) (%)

1.720,80 44,47%

(m²sòl) (%)

5. Zona de cases agrupades (Clau 5)

5a17. Cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa 1.215,10 31,40%
5a17-hpp. Cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa 934,10 24,14%

Total zona de cases agrupades 2.149,20 55,53%

(m²sòl) (%)

2.149,20 55,53%

(m²st/m²sòl) (m²st)

5a17. Cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa 1.250,00
5a17-hpp. Cases en filera definides en ordenació volumètrica precisa 750,00

(m²st)

2.000,00

0,52

(%)

10%

(m²st) (%)

600,00 30%

(hab/ha)

31

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

(4 HP + 8 LL) 12

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

4 habitatges de protecció oficial / 8 habitatges lliures

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT
La cessió del 10% d'aprofitament mig es determinarà en el Projecte de reparcel.lació

HABITATGE PROTEGIT

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

SÒL DESTINAT A ZONES

1. SUPERFÍCIES

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUNCDANTE

PAU-26

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

Aquestes actuacions estan contemplades en el pressupost d'urbanització de manera estimativa, que es contempla en la fitxa econòmica
del polígon. 

Amb la nova ordenació que es planteja d’aquest polígon, es determina una zona verda d’una amplada força considerable que ressegueix
linealment el torrent i que realitza la transició entre el polígon i el sòl no urbanitzable, possibilitant en aquest espai la realització de murs o
talussos enjardinats, per tal de consolidar aquest marges i evitar possibles problemes d’inundabilitat. El desnivell a salvar en aquesta
actuació serà de com a mínim 1,00 m, tal com es determina en els informes de l'ACA; i en tot cas, i sempre que sigui possible
tècnicament i per espai, es realitzaran preferentment amb solucions toves i integrades a l'espai fluvial, evitant en la mesura possible
solucions amb murs de contenció de formigó i elements estructurals que generin canvis substancials en la topografia i un impacte visual
més accentuat. 

Aquest PAU també està subjecte a la urbanització de la zona verda, cedida anteriorment, que forma part del Parc de la Riera de

Sentmenat amb una superfície de 2.822,43 m2sòl.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà en el Primer sexenni. 

Aquest PAU-26. Dante es considera Sòl Urbà No Consolidat. La delimitació comportarà la realització de la reparcel.lació i la urbanització.
Qualsevol actuació o mesura de millora de la inundabilitat s’haurà de realitzar en la redacció i execució del Projecte d’Urbanització.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

La delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió de tots els sistemes inclosos en aquest; la urbanització de la xarxa viària i de les
zones verdes; i la cessió 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% de l’aprofitament urbanístic del
polígon, que es determinarà en el projecte de reparcel.lació; i la realització del 30% d'habitatge protegit respecta al sostre total d'habitatge

del polígon, en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), amb una superfície de sostre de 600,00 m2st i un nombre
d'habitatges d'hp de 4. Aquest 30% de sostre d'habitatge de protecció oficial (hpp) es disposa en la zona qualificada de cases en filera
definides en ordenació volumètrica precisa (5a17-hpp) de forma parcial, en funció d'uns gàlibs determinats en els plànols i en les fitxes de
normativa urbanística.

Els conjunts de cases en filera en ordenació volumètrica precisa (en règim d'habitatge de protecció o lliures) es realitzaran amb un
aparcament en soterrani per cada un dels conjunts i fins i tot es podrà realitzar amb un únic soterrani per a tot el conjunt.

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col.lectors; i amb caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials
haurà d’incorporar les obres i les instal.lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de les mesures de prevenció del risc d'inundació

DANTE SUNC

PAU-26 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-27. INDUSTRIA



(m²sòl) (Ha)

3.420,00 0,34

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 593,83 17,36%
Total xarxa viària 593,83 17,36%

V. Espais lliures i zones verdes

V2. Jardí urbà 860,53 25,16%
Total espais lliures i zones verdes 860,53 25,16%

(m²sòl) (%)

1.454,36 42,53%

(m²sòl) (%)

4. Zona de blocs plurifamiliars aïllats amb volumetria  específica (Clau 4)

4c2-hpp Blocs plurifamiliars d’ús mixt definits en ordenació volumètrica precisa 1.965,64 57,47%
Total zona de blocs plurifamiliars aïllats amb volu metria específica 1.965,64 57,47%

(m²sòl) (%)

1.965,64 57,47%

(m²st/m²sòl) (m²st)

4c2-hpp Blocs plurifamiliars d’ús mixt definits en ordenació volumètrica precisa 3.200,00

(m²st)

3.200,00

Sostre mínim d'ús no residencial (comercial / terci ari / serveis / … (10%) 320,00
Sostre màxim residencial 2.880,00

0,94

(m²st)

355,5

(hab/ha)

93,6

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

(5 HP + 27 LL) 32

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

5 habitatges de protecció / 27 habitatges lliures

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

HABITATGE PROTEGIT
El 30% d'habitatge protegit serà sobre el sostre de nova implantació (veure quadre "Determinació 
HPO en els PAU's")

El 10% de cessió serà sobre el nou aprofitament reconegut pel POUM a determinar en el Projecte de 
Reparcel.lació

SUNCINDÚSTRIA

PAU-27

SÒL DESTINAT A ZONES

1. SUPERFÍCIES

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

INDÚSTRIA SUNC

PAU-27 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

Els sistemes de drenatge dels àmbits adjacents a les carreteres, encara no transformades en cruïlles urbanes, 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.

Els projectes d'urbanització dels àmbits confrontants amb l'Av. Catalunya hauran d'acomplir la Llei 6/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica
del medi nocturn. 

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.

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 amb 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. 

La rotonda de 40,00 m a la intersecció de la B-143 amb el c. Indústria, inclosa en el PAU-09. El Castell, té un encaix força difícil en alçat, atès que el pendent mig del
tram d'aquest carrer entre l'Av. Catalunya i Camí Ral és del 10% aprox. No obstant, aquesta rotonda resulta molt necessària per la mobilitat del municipi, donant
accessibilitat des de la carretera a una bona part del sòl urbà del municipi i a les urbanitzacions de la banda de ponent, a l'altre costat de la riera de Caldes, amb el pont
Can Cladelles. En conseqüència, s'haurà de definir i concretar tècnicament en el Projecte d'urbanització, del PAU El Castell, suposant certes alteracions de les rasants
del carrer del PAU-27. Industria, seguint 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.

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.

El sòl de les reserves per a infraestructures 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.

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 

El PAU-27. Industria queda afectat per la xarxa local B-143 (antiga carretera); per tant, 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; sempre que no es transformi en una via urbana.

La vialitat i les connexions a l'Av. de Catalunya s'han d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent; i per tant, 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.

En conseqüència, fins que aquesta xarxa viària tingui caràcter territorial, els usos en les zones adjacents a la carretera, 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 delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió de tots els sistemes inclosos en aquest; la urbanització de la xarxa viària (una part de la urbanització del carrer
Indústria i de l’enllaç amb l’avinguda de Catalunya) i de les zones verdes; i la cessió 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% de l'increment de l’aprofitament
urbanístic del polígon, que es determinarà en el projecte de reparcel.lació; i la realització del 30% d'habitatge de protecció oficial sobre el sostre de nova implantació, en

qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), amb una superfície de sostre de 355,50 m2st i un nombre d'habitatges d'hp de 5. 

Aquest 30% de sostre d'habitatge de protecció oficial (hp) es disposa en la zona qualificada de blocs plurifamiliars d'ús mixt definits en ordenació volumètrica precisa
(4c2.-hpp) de forma parcial, en funció d'uns gàlibs determinats en els plànols i en les fitxes de normativa urbanística.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà en el Segon sexenni.

El Polígon es delimita sobre un àmbit amb aprofitaments ja reconeguts pel planejament anterior a la vigència del nou POUM i patrimonialitzats.

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col.lectors. La xarxa d’aigües pluvials haurà d’incorporar les obres i les instal•lacions
necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-28. HORTA DEL RECTOR



(m²sòl) (Ha)

2.889,00 0,29

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 310,61 10,75%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 512,04 17,72%

Total xarxa viària 822,65 28,48%

V. Espais lliures i zones verdes

V2. Jardí urbà 820,82 28,41%
Total espais lliures i zones verdes 820,82 28,41%

(m²sòl) (%)

1.643,47 56,89%

(m²sòl) (%)

4. Zona de blocs plurifamiliars aïllats amb volumetria  específica (Clau 4)

4c1. Blocs plurifamiliars definits en ordenació volumètrica precisa 955,10 33,06%
4c2-hpp Blocs plurifamiliars d’ús mixt definits en ordenació volumètrica precisa 290,43 10,05%

Total zona de blocs plurifamiliars aïllats amb volu metria específica 1.245,53 43,11%

(m²sòl) (%)

1.245,53 43,11%

(m²st/m²sòl) (m²st)

4c1. Blocs plurifamiliars definits en ordenació volumètrica precisa 2.000,00
4c2-hpp Blocs plurifamiliars d’ús mixt definits en ordenació volumètrica precisa 920,00

(m²st)

2.920,00

Sostre mínim d'ús no residencial (comercial / terci ari / serveis / … (10%) 292,00
Sostre màxim residencial 2.628,00

1,01

(%)

10%

(m²st) (%)

303,53

(hab/ha)

100,4

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

(4 HP + 25 LL) 29

HABITATGE PROTEGIT
El 30% d'habitatge protegit serà sobre el sostre de nova implantació (veure quadre "Determinació 
HPO en els PAU's")

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SUNCHORTA DEL RECTOR

PAU-28 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SÒL DESTINAT A ZONES

1. SUPERFÍCIES

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

El 10% de cessió serà sobre el nou aprofitament reconegut pel POUM a determinar en el Projecte de 
Reparcel.lació

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

4 habitatges de protecció / 25 habitatges lliures



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

La delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió de tots els sistemes inclosos en aquest; la urbanització de la xarxa viària i de les zones
verdes; i la cessió 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% de l'increment de l’aprofitament urbanístic del
polígon, que es determinarà en el projecte de reparcel.lació; i la realització del 30% d'habitatge de protecció oficial sobre el sostre de nova
implantació, en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), amb una superfície de sostre de 303,53 m2st i un nombre de 4
habitatges de hp.

Aquest 30% de sostre d'habitatge de protecció oficial (hp) es disposa en la zona qualificada de blocs plurifamiliars d'ús mixt en ordenació
volumètrica precisa (4c2-hpp) de forma parcial, en funció d'uns gàlibs determinats en els plànols i en les fitxes de normativa urbanística.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà en el Primer sexenni.

HORTA DEL RECTOR SUNC

Els projectes d'urbanització dels àmbits confrontants amb l'Av. Catalunya hauran d'acomplir la Llei 6/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica del medi nocturn. 

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.

La vialitat i les connexions a l'Av. de Catalunya s'han d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent; i per tant, 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.

En conseqüència, fins que aquesta xarxa viària tingui caràcter territorial, els usos en les zones adjacents a la carretera, 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. 
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.

PAU-28 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

Els sistemes de drenatge dels àmbits adjacents a les carreteres, encara no transformades en cruïlles urbanes, 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.

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 

El PAU-28. Horta del Rector queda afectat en l'actualitat per la xarxa local B-143 (antiga carretera); per tant, 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; sempre que no es transformi en una via urbana.

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col.lectors; i amb caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials haurà
d’incorporar les obres i les instal•lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-29. LA MARINADA



(m²sòl) (Ha)

1.467,00 0,15

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 406,10 27,68%
Total xarxa viària 406,10 27,68%

(m²sòl) (%)

406,10 27,68%

(m²sòl) (%)

4. Zona de blocs plurifamiliars aïllats amb volumetria  específica (Clau 4)

4c2-hpp Blocs plurifamiliars d’ús mixt definits en ordenació volumètrica precisa 1.060,90 72,32%
Total zona de blocs plurifamiliars aïllats amb volu metria específica 1.060,90 72,32%

(m²sòl) (%)

1.060,90 72,32%

(m²st/m²sòl) (m²st)

4c2-hpp Blocs plurifamiliars d’ús mixt definits en ordenació volumètrica precisa 2.500,00

(m²st)

2.500,00

Sostre mínim d'ús no residencial (comercial / terci ari / serveis / … (35%) 875,00
Sostre màxim residencial 1.625,00

1,70

(%)

10%

(m²st) (%)

487,50 30%

(hab/ha)

163,60

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

(7 HP + 17 LL) 24

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

SÒL DESTINAT A ZONES

SUNCLA MARINADA

PAU-29

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT
La cessió del 10% d'aprofitament mig es definirà en el Projecte de reparcel.lació

HABITATGE PROTEGIT

7 habitatges de protecció / 17 habitatges lliures

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

LA MARINADA SUNC

PAU-29 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col.lectors; i amb caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials
haurà d’incorporar les obres i les instal•lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

La delimitació d'aquest polígon d'actuació permetrà i comportarà el trasllat de l’escola d’Educació Primària de “La Marinada” a unes noves 
instal•lacions, al costat del recinte d’Educació Secundària de la mateixa escola “La Marinada”, situat en el passeig de La Carrerada 
cantonada Camí de Can Pavana. En l’actualitat les instal.lacions de Primària de l'escola de “La Marinada” presenten un problema important 
d’espai i una gran necessitat de modernització. Aquest nou PAU possibilitarà el seu trasllat i la construcció d'un edifici i unes instal.lacions 
noves al costat de l'escola d’Educació Secundària, per tal d’aprofitar i compartir les instal•lacions, fent més viable el seu manteniment.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà en el Primer sexenni.

La cessió de tots els sistemes inclosos en aquest, i la urbanització de la xarxa viària i de les zones verdes.
La cessió a l’administració actuant, gratuïtament i lliure de càrregues d’urbanització, dins l'àmbit de sòl urbà no consolidat el sostre
corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del polígon. Aquesta cessió es materialitzarà per obtenir un local en planta baixa, per tal de
poder ubicar-hi un equipament municipal, justificant-se d’aquesta manera la transformació urbanística de l’actual equipament, cap a un bloc
plurifamiliar.
Es realitzarà el 30% d'habitatge protegit respecta al sostre total d'habitatges del polígon, en qualsevol dels seus règims (general, especial,

concertat), amb una superfície de sostre total de 487,50 m2st i un nombre d'habitatges de 7.
La ubicació del 30% d'habitatge protegit (HP) queda grafiat en la fitxa corresponent del polígon, disposant-se parcialment en la zona
qualificada de 4c2-hpp. Blocs plurifamiliars d’ús mixt definits en ordenació volumètrica precisa, en funció dels gàlibs determinats en els
plànols i en les fitxes de normativa urbanística.
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-30. AVDA. CATALUNYA



(m²sòl) (Ha)

3.511,00 0,35

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 1.087,57 30,98%
Total xarxa viària 1.087,57 30,98%

(m²sòl) (%)

1.087,57 30,98%

(m²sòl) (%)

3. Zona en illa tancada ordenada segons alineació a vi al (clau 3)

3b-hpp. Illes tancades ordenades segons alineació a vial amb ús mixt 2.423,43 69,02%
Total zona en illa tancada ordenada segons alineaci ó a vial 2.423,43 69,02%

(m²sòl) (%)

2.423,43 69,02%

(m²st/m²sòl) (m²st)

3b-hpp. Illes tancades ordenades segons alineació a vial amb ús mixt 5.541,02

(m²st)

5.541,02

Sostre mínim d'ús no residencial (comercial / terci ari / serveis / … (20%) 1.108,20
Sostre màxim residencial 4.432,82

1,58

(%)

10%

(m²st) (%)

557,70

(hab/ha)

139,6

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

(8 HP + 41 LL) 49

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUNCAVDA. CATALUNYA

PAU-30

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT
El 10% de cessió serà sobre el nou aprofitament reconegut pel POUM a determinar en el Projecte 
de Reparcel.lació

HABITATGE PROTEGIT
El 30% d'habitatge protegit serà sobre el sostre de nova implantació (veure quadre "Determinació 
HPO en els PAU's")

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

8 habitatges de protecció / 41 habitatges lliures



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col.lectors; i amb caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials haurà
d’incorporar les obres i les instal.lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà en el Segon sexenni.

Aquest 30% de sostre d'habitatge de protecció oficial (hp) es disposa en la zona qualificada d'Illa tancada ordenada segons alineació a vial amb
ús mixt (3b-hpp) de forma parcial, en funció d'uns gàlibs determinats en els plànols i en les fitxes de normativa urbanística.

La delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió i la urbanització de tot el sistema viari inclòs en; i la cessió 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% del nou aprofitament reconegut pel POUM (increment de l’aprofitament urbanístic del polígon), que
es determinarà en el projecte de reparcel.lació; i la realització del 30% d'habitatge de protecció oficial sobre el sostre de nova implantació
(increment de sostre respecte als aprofitaments ja reconeguts pel planejament anterior), en qualsevol dels seus règims (general, especial,

concertat), amb una superfície de sostre de 557,70 m2st i un nombre de 8 habitatges de hp.

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 

El PAU-30. Av. Catalunya queda afectat en l'actualitat per la xarxa local B-143 (antiga carretera); per tant, 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; sempre que no es transformi en una via urbana.

La vialitat i les connexions a l'Av. de Catalunya s'han d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent; i per tant, 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.

En conseqüència, fins que aquesta xarxa viària tingui caràcter territorial, els usos en les zones adjacents a la carretera, 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.

Els projectes d'urbanització dels àmbits confrontants amb l'Av. Catalunya hauran d'acomplir la Llei 6/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica del medi nocturn. 

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.

AVDA. CATALUNYA SUNC

PAU-30 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

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. 

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.

Els sistemes de drenatge dels àmbits adjacents a les carreteres, encara no transformades en cruïlles urbanes, 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.
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-31. CAROLINES-SALZES



(m²sòl) (Ha)

26.638,00 2,66

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 3.855,89 14,48%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 1.501,02 5,63%

Total xarxa viària 5.356,91 20,11%

V. Espais lliures i zones verdes

V4. Parc urbà 10.476,20 39,33%
V5. Parc agrícola - forestal 6.643,09 24,94%

Total espais lliures i zones verdes 17.119,29 64,27%

T. Serveis tècnics i ambiental

T3. Servei tècnic de depuració i clavegueram 286,97 1,08%
Total serveis tècnics i ambientals 286,97 1,08%

(m²sòl) (%)

22.763,17 85,45%

(m²sòl) (%)

6. Zona de cases aïllades (Clau 6)

6d3. Cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2
3.874,83 14,55%

Total zona cases aïllades 3.874,83 14,55%

(m²sòl) (%)

3.874,83 14,55%

(m²st/m²sòl) (m²st)

6d3. Cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2
0,55 2.131,16

(m²st)

2.131,16

0,08

(hab/ha)

2,3

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

6

SÒL URBÀ CONSOLIDAT

SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

SUCCAROLINES-SALZES

PAU-31

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT
Exempt del compliment d'aquesta obligació.

HABITATGE PROTEGIT
Exempt del compliment d'aquesta obligació.

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

A efectes d'evitar qualsevol impacte visual que pugui generar aquesta implantació residencial des de la variant, serà obligatori de realitzar una franja de 15,00 m
(àmbit de tractament i protecció de la vegetació), que pot ser espai públic o privat, amb 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 els impactes derivats de l'efecte vora i també faci de barrera acústica.

Determinacions i mesures davant dels riscos naturals (falla)

El traçat de la falla que travessa aquest polígon comportarà el compliment específic d’aquestes NNUU, pel que fa referència a la franja de protecció i preservació de
l’edificació, amb tot el que això comporta.

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col.lectors; i amb caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials haurà d’incorporar les obres
i les instal•lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.
Per altra banda, en el perímetre del PAU 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.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

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 la falla gràficament en els plànols de normativa urbanística.

La delimitació d’aquest polígon té com a objecte la mera regularització de les previsions urbanístiques prèvies, per tal de precisar la urbanització i consolidació dels
sistemes destinats a zona verda i de propietat municipal, així com traslladar les parcel.les corresponents al sòl de cessió d’aprofitament que provenen de l’execució
del polígon 1 Tenda Nova, que no es van materialitzar com a conseqüència de la manca d’execució del polígon 2 Tenda Nova i per l’afectació de la línia de no
edificació de la variant. L’objecte de la delimitació de l’àmbit d’actuació justifica la inexigibilitat del compliment de nous deures de cessió o reserva d’habitatge
protegit.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

El sistema d’actuació serà el de reparcel.lació en la modalitat de cooperació.

El termini d'execució serà en el Primer sexenni.

CAROLINES-SALZES SUC

PAU-31 SÒL URBÀ CONSOLIDAT

Aquesta línia de falla determina un àmbit o franja de protecció de les edificacions (àmbit de RISC 1) i un àmbit de preservació de les edificacions (àmbit de RISC 2).

Tant la línia de falla, com aquests àmbits o franges de preservació i protecció afecten al PAU-31. Carolines-Salzes; i per tant, en el desenvolupament d’aquest
polígon s’haurà de complir les prescripcions i determinacions de la Secció primera del Capítol 7 d’aquestes normes, que fa referència a aquest trencament del
terreny.

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 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.

Determinacions i mesures acústiques

En funció de les prescripcions establertes en l'informe de l'OTA, i pel fet d'estar aquest polígon en el límit del sòl urbà, al costat de la variant, es determina
l'obligatorietat de realitzar, en el projecte d'urbanització, un estudi acústic on es justifiqui el compliment dels límits d'emissió establerts per la normativa sectorial
vigent, i on es defineixin les mesures correctores pertinents, atenent la disposició de zones residencials pròximes a la carretera C-59.

El document del POUM és sensible a aquest aspecte de la contaminació acústica i determina unes ordenacions per allunyar-se de la influència de la carretera,
evitant de construir en les zones més sensibles acústicament amb un impacte acústic associat.

El PAU-31. Carolines-Salzes queda afectat per la xarxa bàsica C-59.

L'ordenació que es planteja s’ajusta 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.

En la fitxa gràfica de normativa i en els plànols de normativa queda determinat amb caràcter general la línia d'edificació a 50,00 m, de l'aresta exterior de la calçada
de la C-59, considerant que l'aresta exterior és el canto o marge exterior de la part de la carretera destinada a circulació de vehicles; en conseqüència les noves
edificacions hauran de guardar aquesta distància respecta a la carretera C-59.

Per aquesta raó, i per tal de millorar l'impacte acústic en les ordenacions que es proposen, serà obligatori de realitzar una franja de 15,00 m, que pot ser espai
públic o privat, amb 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 els impactes derivats de l'efecte vora. 

Aquesta franja farà de barrera acústica a la zona residencial, protegint dels sorolls que poden provocar els vehicles que passin per la variant de Palau; i per l’altra,
esmorteirà l'impacte visual que puguin generar les implantacions residencials des de la variant.

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 









Pla d’Ordenació Urbanística Municipal Palau-solità i Plegamans,  novembre 2014

I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-32. CAROLINES-ALBES



(m²sòl) (Ha)

3.123,00 0,31

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 323,91 10,37%
Total xarxa viària 323,91 10,37%

V. Espais lliures i zones verdes

V5. Parc agrícola - forestal 372,45 11,93%
Total espais lliures i zones verdes 372,45 11,93%

(m²sòl) (%)

696,36 22,30%

(m²sòl) (%)

6. Zona de cases aïllades (Clau 6)

6e2. Cases aïllades en parcel·la superior a 800 m2
2.426,64 77,70%

Total zona cases aïllades 2.426,64 77,70%

(m²sòl) (%)

2.426,64 77,70%

(m²st/m²sòl) (m²st)

6e2. Cases aïllades en parcel·la superior a 800 m2
0,4 970,66

(m²st)

970,66

0,31

(hab/ha)

9,6

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

3

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

SUCCAROLINES-ALBES

PAU-32

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SÒL URBÀ CONSOLIDAT

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT
Exempt del compliment d'aquesta obligació.

HABITATGE PROTEGIT
Exempt del compliment d'aquesta obligació.



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 

El PAU-32. Carolines-Albes queda afectat per la xarxa bàsica C-59.

L'ordenació que es planteja s’ajusta 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.

En la fitxa gràfica de normativa i en els plànols de normativa queda determinat amb caràcter general la línia d'edificació a 50,00 m, de l'aresta exterior de la
calçada de la C-59, considerant que l'aresta exterior és el canto o marge exterior de la part de la carretera destinada a circulació de vehicles; en conseqüència
les noves edificacions hauran de guardar aquesta distància respecta a la carretera C-59.

En funció de les prescripcions establertes en l'informe de l'OTA, i pel fet d'estar aquest polígon en el límit del sòl urbà, al costat de la variant, es determina
l'obligatorietat de realitzar, en el projecte d'urbanització, un estudi acústic on es justifiqui el compliment dels límits d'emissió establerts per la normativa sectorial
vigent, i on es defineixin les mesures correctores pertinents, atenent la disposició de zones residencials pròximes a la carretera C-59.

El document del POUM és sensible a aquest aspecte de la contaminació acústica i determina unes ordenacions per allunyar-se de la influència de la carretera,
evitant de construir en les zones més sensibles acústicament amb un impacte acústic associat.

Per aquesta raó, i per tal de millorar l'impacte acústic en les ordenacions que es proposen, serà obligatori de realitzar una franja de 15,00 m, que pot ser espai
públic o privat, amb 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 els impactes derivats de l'efecte vora. 

Aquesta franja farà de barrera acústica a la zona residencial, protegint dels sorolls que poden provocar els vehicles que passin per la variant de Palau; i per
l’altra, esmorteirà l'impacte visual que puguin generar les implantacions residencials des de la variant.

Aquesta línia de falla determina un àmbit o franja de protecció de les edificacions (àmbit de RISC 1) i un àmbit de preservació de les edificacions (àmbit de RISC
2).
Tant la línia de falla, com aquests àmbits o franges de preservació i protecció afecten al PAU-32. Carolines-Albes; i per tant, en el desenvolupament d’aquest
polígon s’haurà de complir les prescripcions i determinacions de la Secció primera del Capítol 7 d’aquestes normes, que fa referència a aquest trencament del
terreny.

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 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.

Determinacions i mesures acústiques

PAU-32 SÒL URBÀ CONSOLIDAT

Determinacions i mesures davant dels riscos naturals (falla)

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col.lectors; i amb caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials haurà d’incorporar les
obres i les instal.lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.
Per altra banda, en el perímetre del PAU limítrofa 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.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

La delimitació d’aquest polígon té com a objecte la mera regularització de les previsions urbanístiques prèvies, amb la reordenació i urbanització d’unes
parcel·les provinents del deure de cessió d'aprofitament de Tenda Nova, per tal d'evitar l'afectació de la línia dels 50,00 m de no edificació de la variant, i així
poder ser edificables. L’objecte de la delimitació de l’àmbit d’actuació justifica la inexigibilitat del compliment de nous deures de cessió o reserva d’habitatge
protegit.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

El sistema d’actuació serà el de reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà en el Primer sexenni.

CAROLINES-ALBES SUC

A efectes d'evitar qualsevol impacte visual que pugui generar aquesta implantació residencial des de la variant, serà obligatori de realitzar una franja de 15,00 m
(àmbit de tractament i protecció de la vegetació), que pot ser espai públic o privat, amb 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 els impactes derivats de l'efecte vora i també faci de barrera acústica.

El traçat de la falla que travessa aquest polígon comportarà el compliment específic d’aquestes NNUU, pel que fa referència a la franja de protecció i preservació
de l’edificació, amb tot el que això comporta.

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 la falla gràficament en els plànols de normativa urbanística.
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-33. CAROLINES-POLLANCRES



(m²sòl) (Ha)

8.235,00 0,82

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 598,58 7,27%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 210,61 2,56%

Total xarxa viària 809,19 9,83%

V. Espais lliures i zones verdes

V5. Parc agrícola - forestal 2.141,08 26,00%
Total espais lliures i zones verdes 2.141,08 26,00%

(m²sòl) (%)

2.950,27 35,83%

(m²sòl) (%)

6. Zona de cases aïllades (Clau 6)

6e2. Cases aïllades en parcel·la superior a 800 m2
3.534,06 42,92%

Total zona cases aïllades 3.534,06 42,92%

5. Zona de cases agrupades (Clau 5)

5b2.-hp Cases aparellades en ordenació volumètrica precisa 1.750,67 21,26%
Total zona de cases agrupades 1.750,67 21,26%

(m²sòl) (%)

5.284,73 64,17%

(m²st/m²sòl) (m²st)

6e2. Cases aïllades en parcel·la superior a 800 m2
0,4 1.413,62

5b2.-hp Cases aparellades en ordenació volumètrica precisa 610,00

(m²st)

2.023,62

0,25

(%)

10%

(m²st) (%)

610,00 30%

(hab/ha)

9,7

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

(4 HP + 4 LL) 8

La cessió del 10% d'aprofitament mig es definirà en el Projecte de reparcel.lació

HABITATGE PROTEGIT

SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

SUNCCAROLINES-POLLANCRES

PAU-33

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

4 habitatges de protecció oficial / 4 habitatges lliures



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

Les parcel.les es troben afectades en una petita part per la línia dels 50,00 m de no edificació de la variant, tal com es pot veure en el plànol 
i en la fitxa de normativa, però aquest fet no redueix l’aprofitament de la parcel•la.

En la fitxa gràfica de normativa i en els plànols de normativa queda determinat amb caràcter general la línia d'edificació a 50,00 m, de
l'aresta exterior de la calçada de la C-59, considerant que l'aresta exterior és el canto o marge exterior de la part de la carretera destinada a
circulació de vehicles; en conseqüència les noves edificacions hauran de guardar aquesta distància respecta a la carretera C-59.

Aquesta franja farà de barrera acústica a la zona residencial, protegint dels sorolls que poden provocar els vehicles que passin per la variant 
de Palau; i per l’altra, esmorteirà l'impacte visual que puguin generar les implantacions residencials des de la variant.

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 

El PAU-33. Carolines-Pollancres queda afectat per la xarxa bàsica C-59.

L'ordenació que es planteja s’ajusta 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.

Determinacions i mesures acústiques

En funció de les prescripcions establertes en l'informe de l'OTA, i pel fet d'estar aquest polígon en el límit del sòl urbà, al costat de la variant, 
es determina l'obligatorietat de realitzar, en el projecte d'urbanització, un estudi acústic on es justifiqui el compliment dels límits d'emissió
establerts per la normativa sectorial vigent, i on es defineixin les mesures correctores pertinents, atenent la disposició de zones residencials
pròximes a la carretera C-59.

El document del POUM és sensible a aquest aspecte de la contaminació acústica i determina unes ordenacions per allunyar-se de la
influència de la carretera, evitant de construir en les zones més sensibles acústicament amb un impacte acústic associat.
Per aquesta raó, i per tal de millorar l'impacte acústic en les ordenacions que es proposen, serà obligatori de realitzar una franja de 15,00
m, que pot ser espai públic o privat, amb 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 els impactes derivats de l'efecte vora. 

La delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió de tots els sistemes inclosos en aquest; la urbanització de la xarxa viària i de les zones
verdes; i la cessió 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% de l’aprofitament urbanístic del polígon, que es
determinarà en el projecte de reparcel.lació; i la realització del 30% d'habitatge protegit respecta al sostre total d'habitatge del polígon, en

qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), amb una superfície de sostre de 610,00 m2st i un nombre d'habitatges d'hp de 4.
Aquest 30% de sostre d'habitatge de protecció oficial (hp) es disposa en la zona qualificada de cases aparellades en ordenació volumètrica
precisa (5b2.-hp), segons els plànols i fitxes de zones i de normativa urbanística.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà en el Primer sexenni. 

CAROLINES-POLLANCRES SUNC

PAU-33 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

A efectes d'evitar qualsevol impacte visual que pugui generar aquesta implantació residencial des de la variant, serà obligatori de realitzar
una franja de 15,00 m (àmbit de tractament i protecció de la vegetació), que pot ser espai públic o privat, amb 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 els
impactes derivats de l'efecte vora i també faci de barrera acústica.

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col.lectors; i amb caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials
haurà d’incorporar les obres i les instal.lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.
Per altra banda, en el perímetre del PAU limítrofa 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.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-34. AUSIAS MARCH



(m²sòl) (Ha)

4.789,00 0,48

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 635,47 13,27%
Xa Aparcament 383,15 8,00%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 347,42 7,25%

Total xarxa viària 1.366,04 28,52%

V. Espais lliures i zones verdes

V2. Jardí urbà 1.174,68 24,53%
Total espais lliures i zones verdes 1.174,68 24,53%

(m²sòl) (%)

2.540,72 53,05%

(m²sòl) (%)

3. Zona en illa tancada ordenada segons alineació a vial (clau 3)

3b. Illes tancades ordenades segons alineació a vial amb ús mixt 719,73 15,03%
3b-hpp. Illes tancades ordenades segons alineació a vial amb ús mixt 1.528,55 31,92%

Total zona en illa tancada ordenada segons alineació a vial (3b) 2.248,28 46,95%

(m²sòl) (%)

2.248,28 46,95%

(m²st/m²sòl) (m²st)

3b. Illes tancades ordenades segons alineació a vial amb ús mixt 2.150,00
3b-hpp. Illes tancades ordenades segons alineació a vial amb ús mixt 3.650,00

(m²st)

5.800,00

Sostre mínim d'ús no residencial (comercial / terciari / serveis / … (20%) 1.160,00
Sostre màxim residencial 4.640,00

1,21

(%)

10%

(m²st) (%)

1.392,00 30%

(hab/ha)

119,0

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

(20 HP + 37 LL) 5720 habitatges protegits / 37 habitatges lliures

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT
La cessió del 10% d'aprofitament mig es definirà en el Projecte de reparcel.lació

HABITATGE PROTEGIT

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

EDIFICABILITAT BRUTA 

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

SUNCAUSIAS MARCH

PAU-34

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

La delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió de tots els sistemes inclosos en aquest; la urbanització de la xarxa viària i de les zones
verdes; i la cessió 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% de l’aprofitament urbanístic del polígon, que es
determinarà en el projecte de reparcel.lació; i la realització del 30% d'habitatge protegit respecta al sostre total d'habitatges del polígon, en

qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), amb una superfície de sostre de 1.392,00 m2st i un nombre d'habitatges de 20. La
ubicació del 30% d'habitatge protegit (HP) queda grafiat en la fitxa corresponent del polígon, disposant-se parcialment en una zona qualificada
de 3b. Illes tancades ordenades segons alineació a vial amb ús mixt, en funció d'uns gàlibs determinats en els plànols i en les fitxes de
normativa urbanística.

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col.lectors; i amb caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials haurà
d’incorporar les obres i les instal.lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà en el Segon sexenni.

AUSIAS MARCH SUNC

PAU-34 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 

El PAU-34. Ausias March queda afectat en l'actualitat per la xarxa local B-143 (antiga carretera); per tant, 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; sempre que no es transformi en una via
urbana.
La vialitat i les connexions a l'Av. de Catalunya s'han d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent; i per tant, 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.

En conseqüència, fins que aquesta xarxa viària tingui caràcter territorial, els usos en les zones adjacents a la carretera, 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, amb caràcter
particular, una línia d'edificació a una distancia inferior a la fixada amb 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. 

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.

Els sistemes de drenatge dels àmbits adjacents a les carreteres, encara no transformades en cruïlles urbanes, 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.

Els projectes d'urbanització dels àmbits confrontants amb l'Av. Catalunya hauran d'acomplir la Llei 6/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica del medi nocturn.
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.
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-35. PEDRA LLARGA



(m²sòl) (Ha)

22.391,00 2,24

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 9.079,23 40,55%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 1.926,59 8,60%

Total xarxa viària 11.005,82 49,15%

V. Espais lliures i zones verdes

V2. Jardí urbà 616,57 2,75%
V4. Parc urbà 2.320,25 10,36%

Total espais lliures i zones verdes 2.936,82 13,12%

T. Serveis tècnics i ambiental

T2. Servei tècnic d’energia elèctrica 55,83 0,25%
Total serveis tècnics i ambientals 55,83 0,25%

(m²sòl) (%)

13.998,47 62,52%

(m²sòl) (%)

3. Zona en illa tancada ordenada segons alineació a vi al (clau 3)

3a. Illes tancades ordenades segons alineació a vial 2.316,65 10,35%
Total zona en illa tancada ordenada segons alineaci ó a vial 2.316,65 10,35%

5. Zona de cases agrupades (Clau 5)

5a2. Cases en filera (P.P. Pedra Llarga Est) 6.075,88 27,14%
Total zona de cases agrupades 6.075,88 27,14%

(m²sòl) (%)

8.392,53 37,48%

(m²st/m²sòl) (m²st)

3a. Illes tancades ordenades segons alineació a vial 5.039,00
5a2. Cases en filera (P.P. Pedra Llarga Est) 7.340,00

(m²st)

12.379,00

Sostre mínim d'ús no residencial (comercial / terci ari / serveis / … (10%) 1.237,90
Sostre màxim residencial 11.141,10

0,55

(hab/ha)

42,4

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

95

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

Exempt del compliment d'aquesta obligació.
HABITATGE PROTEGIT

Exempt del compliment d'aquesta obligació.
CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

EDIFICABILITAT BRUTA 

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SÒL URBÀ CONSOLIDAT

1. SUPERFÍCIES

SÒL DESTINAT A ZONES

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

SUCPEDRA LLARGA

PAU-35

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

Les determinacions de la xarxa de clavegueram queden establertes en el Projecte d’Urbanització del Pla parcial. Tot i així, s’haurà de
justificar la xarxa de clavegueram d’aquest PAU, la seva solució específica i principalment el seu estat de conservació, que passarà pel
compliment de les prescripcions i determinacions de l’ACA, encara que, l'obra d'urbanització estigui pràcticament acabat i la delimitació
del PAU hagi estat només a efectes de realitzar la recepció de l’obra urbanitzadora.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.
No obstant, aquest polígon presenta el Pla parcial, el Projecte de reparcel.lació i el Projecte d’urbanització aprovats, i amb la urbanització
pràcticament acabada; i per tant, el PAU només és a efectes de realitzar la recepció de l’obra urbanitzadora.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

El termini d'execució serà en el Primer sexenni.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

La delimitació d’aquest polígon es produeix sobre un àmbit ja prèviament reparcel.lat i urbanitzat però que, per a la seva regularització, 
precisa dur a terme l’adequada recepció de l’obra urbanitzadora.
L’objecte de la delimitació de l’àmbit d’actuació justifica la inexigibilitat del compliment de nous deures de cessió o reserva d’habitatge 
protegit.

PEDRA LLARGA SUC

PAU-35 SÒL URBÀ CONSOLIDAT
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-36. CAMÍ DE CAN LLONCH



(m²sòl) (Ha)

2.778,00 0,28

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 589,57 21,22%
Total xarxa viària 589,57 21,22%

V. Espais lliures i zones verdes

V4. Parc urbà 546,81 19,68%
Total espais lliures i zones verdes 546,81 19,68%

(m²sòl) (%)

1.136,38 40,91%

(m²sòl) (%)

4. Zona de blocs plurifamiliars aïllats amb volumetria  específica (Clau 4)

4c2-hpp. Blocs plurifamiliars d’ús mixt definits en ordenació volumètrica precisa 1.641,62 59,09%
Total zona de blocs plurifamiliars aïllats amb volu metria específica 1.641,62 59,09%

(m²sòl) (%)

1.641,62 59,09%

(m²st/m²sòl) (m²st)

4c2-hpp. Blocs plurifamiliars d’ús mixt definits en ordenació volumètrica precisa 2.520,00

(m²st)

2.520,00

Sostre mínim d'ús no residencial (comercial / terci ari / serveis / … (35%) 882,00
Sostre màxim residencial 1.638,00

0,91

(%)

10%

(m²st) (%)

491,40 30%

(hab/ha)

64,8

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

(6 HP + 12 LL) 18

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

6 habitatges protegits / 12 habitatges lliures

SUNCCAMÍ DE CAN LLONCH

PAU-36

SÒL DESTINAT A ZONES

1. SUPERFÍCIES

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

HABITATGE PROTEGIT

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

La cessió del 10% d'aprofitament mig es definirà en el Projecte de reparcel.lació



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

Els projectes d'urbanització dels àmbits confrontants amb l'Av. Catalunya hauran d'acomplir la Llei 6/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica del medi nocturn.

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.

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. 

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.

Els sistemes de drenatge dels àmbits adjacents a les carreteres, encara no transformades en cruïlles urbanes, 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.

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 

El PAU-36. Camí de Can Llonch queda afectat en l'actualitat per la xarxa local B-143 (antiga carretera); per tant, 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; sempre que no es transformi en una via urbana.

La vialitat i les connexions a l'Av. de Catalunya s'han d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent; i per tant, 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.

En conseqüència, fins que aquesta xarxa viària tingui caràcter territorial, els usos en les zones adjacents a la carretera, 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.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà en el Segon sexenni.

CAMÍ DE CAN LLONCH SUNC

PAU-36 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

La delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió de tots els sistemes inclosos en aquest; la urbanització de la xarxa viària i de les zones
verdes; i la cessió 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% de l’aprofitament urbanístic del polígon, que es
determinarà en el projecte de reparcel.lació; i la realització del 30% d'habitatge protegit respecta al sostre total d'habitatge del polígon, en

qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), amb una superfície de sostre de 491,40 m2st i un nombre d'habitatges d'hp de 6.
Aquest 30% de sostre d'habitatge de protecció oficial (hp) es disposa en la zona qualificada de blocs plurifamiliars d'ús mixt definits en ordenació
volumètrica precisa (4c2.-hpp) de forma parcial, en funció d'uns gàlibs determinats en els plànols i en les fitxes de normativa urbanística.

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col.lectors; i amb caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials haurà
d’incorporar les obres i les instal.lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-37. AVDA. EBRE



(m²sòl) (Ha)

3.721,00 0,37

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 343,18 9,22%
Total xarxa viària 343,18 9,22%

(m²sòl) (%)

343,18 9,22%

(m²sòl) (%)

4. Zona de blocs plurifamiliars aïllats amb volumetria  específica (Clau 4)

4c1-hpp. Blocs plurifamiliars definits en ordenació volumètrica precisa 3.377,82 90,78%
Total zona de blocs plurifamiliars aïllats amb volu metria específica 3.377,82 90,78%

(m²sòl) (%)

3.377,82 90,78%

(m²st/m²sòl) (m²st)

4c1-hpp. Blocs plurifamiliars definits en ordenació volumètrica precisa 3.200,00

(m²st)

3.200,00

0,86

(%)

10%

(m²st)

183,75

(hab/ha)

99,4

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

(3 HP + 34 LL) 37

SUNCAVDA. EBRE

PAU-37

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

EDIFICABILITAT BRUTA 

SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

HABITATGE PROTEGIT
El 30% d'habitatge protegit serà sobre el sostre de nova implantació (veure quadre "Determinació 
HPO en els PAU's")

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

El 10% de cessió serà sobre el nou aprofitament reconegut pel POUM a determinar en el Projecte de 
Reparcel.lació

3 habitatges de protecció / 34 habitatges lliures



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

AVDA. EBRE SUNC

PAU-37

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà en el Primer sexenni.

El Polígon es delimita sobre un àmbit amb aprofitaments ja reconeguts pel planejament anterior a la vigència del nou POUM i
patrimonialitzats.

La delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió de tots els sistemes inclosos en aquest; la urbanització de la xarxa viària (una part de la
urbanització del carrer Indústria i de l’enllaç amb l’avinguda de Catalunya) i de les zones verdes; i la cessió 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% del nou aprofitament reconegut pel POUM, que es determinarà en el projecte de
reparcel.lació; i la realització del 30% d'habitatge de protecció oficial sobre el sostre de nova implantació, en qualsevol dels seus règims

(general, especial, concertat), amb una superfície de sostre de 183,75 m2st i un nombre de 3 habitatges de hp. 

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col.lectors; i amb caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials haurà
d’incorporar les obres i les instal.lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.
No obstant, aquest polígon prové d’una urbanització amb un Pla parcial, un Projecte de reparcel.lació i un Projecte d’urbanització aprovats,
amb les illes consolidades; i per tant, el PAU només és a efectes de modificar la tipologia d’habitatges i d’urbanitzar un nou vial peatonal, en
funció de la nova ordenació. La configuració i la secció de la vialitat queda establerta,i per tant, la seguretat i el compliment de la normativa
sectorial s’establirà en bases a mesures correctores concretes a determinar en el Projecte d’urbanització.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

Aquest 30% de sostre d'habitatge de protecció oficial (hp) es disposa en la zona qualificada de blocs plurifamiliars definits en ordenació
volumètrica precisa (4c1-hpp) de forma parcial, en funció d'uns gàlibs determinats en els plànols i en les fitxes de normativa urbanística.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-38. PUIGMAL



(m²sòl) (Ha)

5.878,00 0,59

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 226,44 3,85%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 1.239,57 21,09%

Total xarxa viària 1.466,01 24,94%

V. Espais lliures i zones verdes

V2. Jardí urbà 1.704,60 29,00%
Total espais lliures i zones verdes 1.704,60 29,00%

(m²sòl) (%)

3.170,61 53,94%

(m²sòl) (%)

5. Zona de cases agrupades (Clau 5)

5b2. Cases aparellades en ordenació volumètrica precisa 2.707,39 46,06%
Total zona de cases agrupades 2.707,39 46,06%

(m²sòl) (%)

2.707,39 46,06%

(m²st/m²sòl) (m²st)

5b2.-hpp Cases aparellades en ordenació volumètrica precisa 0,8 2.165,91

(m²st)

2.165,91

0,37

(m²st)

310,00

(hab/ha)

20,4

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

(2 HP + 10 LL) 122 habitatges de protecció / 10 habitatges lliures

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

HABITATGE PROTEGIT

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

El 30% d'habitatge protegit serà sobre el sostre de nova implantació (veure quadre "Determinació 
HPO en els PAU's")

El 10% de cessió serà sobre el nou aprofitament reconegut pel POUM a determinar en el Projecte de 
Reparcel.lació

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

SUNCPUIGMAL

PAU-38

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

La delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió i la urbanització de tot el sistema viari i el sistema d'espais lliures i zones verdes
incloses; i la cessió 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% sobre el nou aprofitament urbanístic reconegut pel
POUM del polígon, que es determinarà en el projecte de reparcel.lació; i la realització del 30% d'habitatge de protecció oficial sobre el sostre

de nova implantació, en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), amb una superfície de sostre de 310,00 m2st i un nombre
de 2 habitatges de hp.

Aquest 30% de sostre d'habitatge de protecció oficial (hp) es disposa en la zona qualificada de cases aparellades en ordenació volumètrica
precisa (5b2-hpp) de forma parcial, en funció d'uns gàlibs determinats en els plànols i en les fitxes de normativa urbanística.

La vialitat determinada en el PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col.lectors; i amb caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials haurà
d’incorporar les obres i les instal.lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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. 

Aquest polígon prové d’una urbanització amb un Pla parcial i un Projecte de reparcel.lació aprovats, amb parcel·les amb problemes
d’adjudicació; i per tant, el PAU s’ha realitzat per solucionar aquest tema, amb la configuració d’una plaça interna en cul-de-sac. La seguretat
i el compliment de la normativa sectorial s’establirà en bases a mesures correctores concretes a determinar en el Projecte d’urbanització.
Aquestes mesures passen per senyalitzar el vial o plaça que acabi en cul-de-sac convenientment; disposar d'un espai suficient per la
maniobra dels vehicles de bombers; i de disposar d'un hidrant just al seu accés i senyalitzar aquesta circumstància. 

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà en el Segon sexenni.

PUIGMAL SUNC

PAU-38 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-39. LLIBERTAT



(m²sòl) (Ha)

3.375,00 0,34

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 554,97 16,44%
Total xarxa viària 554,97 16,44%

(m²sòl) (%)

554,97 16,44%

(m²sòl) (%)

6. Zona de cases aïllades (Clau 6)

6d2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2 
2.820,03 83,56%

Total zona cases aïllades 2.820,03 83,56%

(m²sòl) (%)

2.820,03 83,56%

(m²st/m²sòl) (m²st)

6d2. Cases aïllades en parcel·la mínima de 600 m2 
0,6 1.692,02

(m²st)

1.692,02

0,50

(hab/ha)

12

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

4

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUNCLLIBERTAT

PAU-39

1. SUPERFÍCIES

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL DESTINAT A ZONES

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

HABITATGE PROTEGIT

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

No és necessària aquesta obligació ja que no hi ha increment de sostre respecta al 
planejament anterior; tenint en compte de que el 30% d'habitatge de protecció oficial es 
realitza sobre el sostre de nova implantació.

Ja s'ha fet efectiva aquesta obligació en el PP Can Riera-polígon I, delimitant-se aquest 
nou PAU-39 sobre un àmbit amb aprofitaments ja reconeguts pel planejament anterior, 
i tenint en compte que no hi ha increment d'aprofitament.   

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

El Polígon es delimita sobre un àmbit amb aprofitaments ja reconeguts pel planejament anterior a la vigència del nou POUM.  
Prové d’una urbanització irregular que cal regularitzar.
La delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió i la urbanització del sistema viari.
No resulta necessària l'obligació de la cessió a l’administració actuant del 10% de l’aprofitament urbanístic del polígon, ja que s'ha fet
efectiva aquesta obligació en el PP Can Riera-polígon I, delimitant-se aquest nou PAU-39 sobre un àmbit amb aprofitaments ja
reconeguts pel planejament anterior, i tenint en compte que no hi ha increment d'aprofitament. 
Tampoc es necessaria la realització del 30% d'habitatge de protecció oficial, ja que no hi ha sostre de nova implantació.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà en el Primer sexenni. 

LLIBERTAT SUNC

PAU-39 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

La vialitat determinada en el PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col.lectors; i amb caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials
haurà d’incorporar les obres i les instal.lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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. 

Aquest polígon prové d’una urbanització amb un Pla parcial i un Projecte de reparcel.lació aprovats, amb certs problemes urbanístics que
el nou PAU, amb la configuració d’una plaça interna en cul-de-sac, ha solucionat. La seguretat i el compliment de la normativa sectorial
s’establirà en bases a mesures correctores concretes a determinar en el Projecte d’urbanització. Aquestes mesures passen per
senyalitzar el vial que acabi en cul-de-sac convenientment; disposar d'un espai suficient per la maniobra dels vehicles de bombers; i de
disposar d'un hidrant just en el seu accés i senyalitzar aquesta circumstància.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-40. COLOM



(m²sòl) (Ha)

611,00 0,06

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 78,20 12,80%
Total xarxa viària 78,20 12,80%

(m²sòl) (%)

78,20 12,80%

(m²sòl) (%)

8. Zona de serveis i activitats (Clau 8)

8b3. Oficines / Tecnològic (centres productius d'investigació) 532,80 87,20%
Total zona de serveis i activitats 532,80 87,20%

(m²sòl) (%)

532,80 87,20%

(m²st/m²sòl) (m²st)

8b3. Oficines / Tecnològic (centres productius d'investigació) 2,00 1.065,60

(m²st)

1.065,60

1,74

El 10% de cessió serà sobre el nou aprofitament reconegut pel POUM a determinar en el 
Projecte de Reparcel.lació

EDIFICABILITAT BRUTA 

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL DESTINAT A ZONES

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUNCCOLOM

PAU-40

4. CESSIÓ

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

1. SUPERFÍCIES

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

COLOM SUNC

PAU-40 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

El Polígon es delimita sobre un àmbit amb aprofitaments ja reconeguts pel planejament anterior a la vigència del nou POUM.
Cedir i urbanitzar els sòls que formen part del sistema viari inclòs en l’àmbit.
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% sobre el nou aprofitament urbanístic del polígon. 
Aquest PAU estarà subjecte a la càrrega urbanitzadora del vial i accés peatonal del carrer Colom, amb una superfície aproximada de 507,00
m2sòl, per tal de crear una via de caràcter peatonal, amb accés a l'av. de Catalunya mitjançant una escala i/o rampa a definir en el Projecte
d'urbanització.

5. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà en el Primer sexenni. 

Aquest PAU 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. 

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col•lectors; i en caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials haurà
d’incorporar les obres i les instal•lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

La vialitat determinada en el PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.

S'establiran les mesures concretes a determinar en el Projecte d’urbanització. Aquestes mesures passen per senyalitzar el vial del carrer
Colom, que acaba en cul-de-sac convenientment; disposar d'un espai suficient per la maniobra dels vehicles de bombers; i de disposar d'un
hidrant just en el seu accés i senyalitzar aquesta circumstància.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 

El PAU-40. Colom queda afectat en l'actualitat per la xarxa local B-143 (antiga carretera); per tant, 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; sempre que no es transformi en una via urbana.

La vialitat i les connexions a l'Av. de Catalunya s'han d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent; i per tant, 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.
En conseqüència, fins que aquesta xarxa viària tingui caràcter territorial, els usos en les zones adjacents a la carretera, 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, amb
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. 

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.

Els sistemes de drenatge dels àmbits adjacents a les carreteres, encara no transformades en cruïlles urbanes, 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.

Els projectes d'urbanització dels àmbits confrontants amb l'Av. Catalunya hauran d'acomplir la Llei 6/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica del medi nocturn. 
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.
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I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-41. INDUSTRIAL CAN PARERA



(m²sòl) (Ha)

4.679,00 0,47

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 1.400,49 29,93%
Total xarxa viària 1.400,49 29,93%

(m²sòl) (%)

1.400,49 29,93%

(m²sòl) (%)

7. Zona d’activitats econòmiques industrials (Clau 7)

7g. Indústria aïllada en parcel·la mitjana (Can Parera) 3.278,51 70,07%
Total zona d’activitats econòmiques industrials 3.278,51 70,07%

(m²sòl) (%)

3.278,51 70,07%

(m²st/m²sòl) (m²st)

7g. Indústria aïllada en parcel·la mitjana (Can Parera) 1,00 3.278,51

(m²st)

3.278,51

0,70

(%)

10%

SÒL DESTINAT A ZONES

1. SUPERFÍCIES

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUNCINDUSTRIAL CAN PARERA

PAU-41

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT
La cessió del 10% d'aprofitament mig es definirà en el Projecte de reparcel.lació



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

Tot i que el torrent és de poca entitat, passa per sota de l'obra de pas de la carretera, i no te en aquest tram de connexió amb la riera de
Caldes una llera definida, per tant en funció dels estudis pertinents s'haurà de definir i reconduir el transcurs de l'aigua; en conseqüència,
prèviament a qualsevol actuació, es realitzarà un estudi d'inundabilitat del torrent de Can Burguès que haurà d'informar l'ACA.

Aquest PAU haurà de justificar en el seu Projecte d'Urbanització que el risc d’inundació no es veu agreujat per la presència del torrent de
Can Burguès.

El PAU s’ajusta a les mesures de previsió de risc d’inundació determinades per l’ACA., amb la consolidació d'un espai o una plataforma
més elevada, així com un element constructiu (mur) que faci de barrera i de protecció a la zona industrial, de com a mínim 1,30 m
d’alçada.

Determinacions de les mesures de prevenció del risc d'inundació

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col.lectors; i amb caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials
haurà d’incorporar les obres i les instal.lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

S’establiran les mesures concretes a determinar en el Projecte d’urbanització. Aquestes mesures passen per disposar d'un espai
suficient per la maniobra dels vehicles de bombers i de disposar d'un hidrant a la placeta qualificada de vial que es determina en la fitxa i
senyalitzar aquesta circumstància.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113. 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.

Cedir i urbanitzar els sòls que formen part del sistema viari inclòs en l’àmbit.
Cedir a l’administració actuant el 10% de l’aprofitament urbanístic del polígon. 
Aquest PAU queda afectat per la franja de protecció i preservació de l’edificació determinada en funció de la falla, i per tant, qualsevol
actuació estarà subjecte prèviament al compliment de l’article corresponent a la falla d’aquesta normativa.

5. GESTIÓ URBANÍSTICA

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Per altra banda, en el perímetre del PAU limítrofa 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.

Determinacions i mesures davant dels riscos naturals (falla)

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 PAU-41. Industrial Can Parera; i per tant, en el desenvolupament d’aquest polígon s’haurà de complir les
prescripcions i determinacions de la Secció primera del Capítol 7 d’aquestes normes, que fa referència a aquest trencament del terreny.

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 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.

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà en el Tercer sexenni. 

INDUSTRIAL CAN PARERA SUNC

PAU-41 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT





Pla d’Ordenació Urbanística Municipal Palau-solità i Plegamans,  novembre 2014

I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-42. CATALUNYA - CASTELL



(m²sòl) (Ha)

2.438,00 0,24

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 830,68 34,07%
Total xarxa viària 830,68 34,07%

V. Espais lliures i zones verdes

V2. Jardí urbà 285,50 11,71%
Total espais lliures i zones verdes 285,50 11,71%

(m²sòl) (%)

1.116,18 45,78%

(m²sòl) (%)

2. Zona de front ordenat segons alineació a vial (clau  2)

2b-hpp. Front ordenat segons alineació a vial amb ús mixt 1.321,82 54,22%
Total zona de front ordenat segons alineació a vial 1.321,82 54,22%

(m²sòl) (%)

1.321,82 54,22%

(m²st/m²sòl) (m²st)

2b-hpp. Front ordenat segons alineació a vial amb ús mixt 1.910,00

(m²st)

1.910,00

Sostre mínim d'ús no residencial (comercial / terci ari / serveis / … (35%) 668,50
Sostre màxim residencial 1.241,50

0,78

(m²st)

217,75

(hab/ha)

57,4

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

(3 HP + 11 LL) 14

El 30% d'habitatge protegit serà sobre el sostre de nova implantació (veure quadre "Determinació 
HPO en els PAU's")

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

HABITATGE PROTEGIT

El 10% de cessió serà sobre el nou aprofitament reconegut pel POUM a determinar en el Projecte 
de Reparcel.lació

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

SUNCCATALUNYA-CASTELL

PAU-42

SÒL DESTINAT A ZONES

1. SUPERFÍCIES

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

3 habitatges de protecció / 11 habitatges lliures



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà en el Primer sexenni.

Aquest 30% de sostre d'habitatge de protecció oficial (hp) es disposa en la zona qualificada de front ordenat segons alineació a vial amb ús
mixt (clau 2d-hpp) de forma parcial, en funció d'uns gàlibs determinats en els plànols i en les fitxes de normativa urbanística.

El Polígon es delimita sobre un àmbit amb aprofitaments ja reconeguts pel planejament anterior a la vigència del nou POUM.

La delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió i la urbanització del sistema viari i del sistema d'espais lliures i zones verdes inclòs en
el polígon; i la cessió 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% de l'increment de l’aprofitament urbanístic del
polígon, que es determinarà en el projecte de reparcel.lació; i la realització del 30% d'habitatge de protecció oficial sobre el sostre de nova

implantació, en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), amb una superfície de sostre de 217,75 m2st i un nombre de 3
habitatges de hp.

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col.lectors; i amb caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials
haurà d’incorporar les obres i les instal.lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

CATALUNYA-CASTELL SUNC

PAU-42 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT









Pla d’Ordenació Urbanística Municipal Palau-solità i Plegamans,  novembre 2014

I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-43. CAN AGELL



(m²sòl) (Ha)

1.739,00 0,17

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 47,96 2,76%
Total xarxa viària 47,96 2,76%

(m²sòl) (%)

47,96 2,76%

(m²sòl) (%)

5. Zona de cases agrupades (Clau 5)

5b2. Cases aparellades en ordenació volumètrica precisa 1.691,04 97,24%

Total zona cases agrupades 1.691,04 97,24%

(m²sòl) (%)

1.691,04 97,24%

(m²st/m²sòl) (m²st)

5b2. Cases aparellades en ordenació volumètrica precisa 0,80 1.352,83

(m²st)

1.352,83

0,78

(hab/ha)

34,5

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

6

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUNCCAN AGELL

PAU-43

HABITATGE PROTEGIT

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES

Només el 10% de l'increment de l’aprofitament urbanístic del PAU.

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

EDIFICABILITAT BRUTA 

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

No hi ha increment de sostre residencial, i per tant, no és necessària aquesta obligació (tenint en compte la 
reducció de sostre de la totalitat de la finca). 

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà en el Tercer sexenni, condicionat a l'execució de la rotonda del carrer Sant Oleguer amb el nou carrer principal del
SUD-04. Bosc de Can Padró-Riera de Caldes.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

CAN AGELL

El reconeixement que el nou POUM genera un increment, sobre un aprofitament ja prèviament reconegut als propietaris, justifica que la
cessió sigui del 10% del valor d’aquest estricte increment d’aprofitament, que es calcularà en el Projecte de reparcel.lació.

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col.lectors; i amb caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials
haurà d’incorporar les obres i les instal.lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de les mesures de prevenció del risc d'inundació

Qualsevol actuació o mesura de millora de la inundabilitat s’haurà de realitzar en la redacció i execució del Projecte d’Urbanització; tot i així,
les cotes dels carrers ja estan definides i, per tant, no es poden prendre mesures en la urbanització però si reduir el problema amb la
normativa d’edificació, obligant a pujar la cota de la planta baixa a 1,00 m, evitant d'aquesta manera el risc d’inundabilitat.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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 PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

Pel que fa a la realització del 30% de sostre per habitatge protegit, no resulta necessària aquesta obligació, ja que no hi ha increment de
sostre residencial respecta al planejament vigent. 

L'execució d'aquest polígon dependrà totalment del desenvolupament del sector SUD-04, ja que és aquest sector que haurà d'urbanitzar i
definir les cotes i les rasants del nou carrer, garantint-se d'aquesta manera els serveis urbans necessaris i les rasants definitives, que ens
ajudaran a definir posteriorment les alçades reguladores de les edificacions.

Aquest PAU es realitza exclusivament per determinar una nova ordenació per tal de protegir els elements arquitectònics que es disposen en
el Catàleg de Patrimoni com son Can Agell i Ca l'Esquilet. Aquesta nova ordenació d’habitatges alineats i aparellats allibera la finca on es
disposen els dos habitatges protegits i el seu entorn de possibles parcel.lacions. 

La delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió i la urbanització de tot el sistema viari inclòs en el polígon.

El Polígon es delimita sobre un àmbit amb aprofitaments ja reconeguts pel planejament anterior a la vigència del nou POUM.

SUNC

PAU-43 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT









Pla d’Ordenació Urbanística Municipal Palau-solità i Plegamans,  novembre 2014

I. FITXA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-44. SERRA BARONA



(m²sòl) (Ha)

8.067,00 0,81

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 902,25 11,18%
Total xarxa viària 902,25 11,18%

(m²sòl) (%)

902,25 11,18%

(m²sòl) (%)

8. Zona de serveis i activitats (Clau 8)

8b1 Oficines / Tecnològic (centres productius d'investigació) 7.164,75 88,82%
Total zona cases aïllades 7.164,75 88,82%

(m²sòl) (%)

7.164,75 88,82%

(m²st/m²sòl) (m²st)

8b1 Oficines / Tecnològic (centres productius d'investigació) 1,00 7.164,75

(m²st)

7.164,75

0,89

Exempt del compliment d'aquesta obligació. Delimitació del PAU només a efectes de la seva urbanització

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

TOTAL SÒL DESTINAT A ZONES

SUCSERRA BARONA

PAU-44

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

SÒL URBÀ CONSOLIDAT

SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL DESTINAT A SISTEMES



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest PAU, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col.lectors; i amb caràcter general, la xarxa d’aigües pluvials
haurà d’incorporar les obres i les instal.lacions necessàries que permeti 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.
La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de
comunicar i traslladar 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. 

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

Aquest PAU es considera Sòl Urbà Consolidat (SUC)
Així, la delimitació d’aquest polígon només és a efectes de realitzar efectivament la cessió i urbanització de la vialitat. 

5. GESTIÓ URBANÍSTICA

El sistema d’actuació serà el de reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica

El termini d'execució serà en el Primer sexenni.

La vialitat determinada en el PAU 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 i la Instrucció Tècnica Complementària SP113. 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 PAU limítrofa 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.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PAU 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. 

SERRA BARONA SUC

PAU-44 SÒL URBÀ CONSOLIDAT






