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ÍNDEX DE LES FITXES GRÀFIQUES I NORMATIVA DELS ÀMBI TS URBANÍSTICS

__________________________________________________________________________________

I. POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA (PAU )
PAU- 01 La Pineda

PAU- 02 Sant Roc

PAU- 03 Montjuïc

PAU- 04 La Cooperativa

PAU- 05 Serra de Can Riera

PAU- 06 Els Pins

PAU- 07 Tenda Nova

PAU- 08 Can Parera

PAU- 09 El Castell

PAU- 10 Els Turons

PAU- 11 Montjuïc Nord

PAU- 12 Can Falguera Nord

PAU- 13 Can Puigoriol

PAU- 14 Avda. Folch i Torres

PAU- 15 Can Maiol Sud

PAU- 16 Can Figueres

PAU- 17 Plegamans Sud

PAU- 18 Illes Balears

PAU- 19 Camí de Can Clapés

PAU- 20 Puighebreuada

PAU- 21 Sant Josep Oriol

PAU- 22 Sant Joan

PAU- 23 Can Burguès

PAU- 24 Can Planes

PAU- 25 Cal Pansa

PAU- 26 Dante

PAU- 27 Industria

PAU- 28 Horta del Rector

PAU- 29 La Marinada

PAU- 30 Avda. Catalunya

PAU- 31 Carolines - Salzes

PAU- 32 Carolines - Albes

PAU- 33 Carolines - Pollancres

PAU- 34 Ausias March

PAU- 35 Pedra Llarga

PAU- 36 Camí de Can Llonch

PAU- 37 Avda. Ebre

PAU- 38 Puigmal

PAU- 39 Llibertat

PAU- 40 Colom

PAU- 41 Industrial Can Parera

PAU- 42 Catalunya – Castell

PAU- 43 Can Agell

II. PLANS DE MILLORA URBANA (PMU)

PMU- 01  Can Pavana

PMU- 02  La Pujada

PMU- 03  Serra de Plegamans

PMU- 04  Carrer del Sol

PMU- 05  Camí de Can Padró

PMU- 06  Font de Sant Josep

PMU- 07  Camí Reial

PMU- 08  Can Cortès

PMU- 09  Avda. Navarra

PMU- 10  Cal Viejo

PMU- 11  Barri de Can Parera

III. SOLS URBANITZABLES DELIMITATS (SUD)

SUD- 01  Forn del Vidre

SUD- 02  Pla del Molí

SUD- 03  Camí de Sentmenat

SUD- 08  Bosc de Can Padró - Riera de Caldes

SUD- 05  Can Maiol Nord

SUD- 06  Avda. Camí Reial

SUD- 07  Can Boter

SUD- 08  El Pedró

SUD- 09  Can Valls 

SUD- 10  Industrial Llevant

IV. SOLS URBANITZABLES NO DELIMITATS (SUND)

SUND- 01  Can Cladelles

V. PLANS ESPECIAL URBANÍSTICS (PEU)

PEU- 01  Industrial Riera de Caldes

VI. PLANS ESPECIALS DE PATRIMONI (PEP)

PEP- 01  La Sagrera

PEP- 02  Nucli històric Comanda Templera
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II. PLANS DE MILLORA URBANA (PMU)
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II. FITXA DEL PLA DE MILLORA URBANA
PMU-01. CAN PAVANA



(m²sòl) (Ha)

21.195,00 2,12

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 3.603,15 17,00%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 1.907,55 9,00%

Superfície mínima de xarxa viària 5.510,70 26,00%

V. Espais lliures i zones verdes

V4. Parc urbà 3.603,15 17,00%
Superfície mínima d'espais lliures i zones verdes 3. 603,15 17,00%

(m²sòl) (%)

9.113,85 43,00%
Els sistemes vinculants, encara que a reajustar en el PMU, quedaran determinats en 
la fitxa gràfica
El PMU haurà de respectar el % global de sòl destinat a cada sistema urbanístic, de 
manera que les subclaus tenen caràcter només indicatiu

(m²sòl) (%)

4. Zona de blocs plurifamiliars aïllats (Clau 4)

4s. Blocs plurifamiliars d’ús mixt en ordenació volumètrica flexible 12.081,15 57,00%
(blocs plurifamiliars a definir en el PMU)

Superfície màxima de blocs plurifamiliars aïllats 12 .081,15 57,00%

(m²sòl) (%)

12.081,15 57,00%
Zones d'aprofitament privat a definir en el PMU.

(m²st/m²sòl) (m²st)

4s. Blocs plurifamiliars d’ús mixt en ordenació volumètrica flexible

(blocs plurifamiliars a definir en el PMU) 12.500,00

(m²st)

12.500,00

0,59

(%)

10%

(%)

30%

(hab/ha)

65,11

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

138

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

HABITATGE PROTEGIT
El 30 % d'habitatge de protecció oficial es determinarà en el Pla de Millora Urbana

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

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE

1. SUPERFÍCIE

TOTAL SÒL MÍNIM DESTINAT A SISTEMES

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUNCCAN PAVANA

PMU-01

SÒL DESTINAT A ZONES

EDIFICABILITAT BRUTA 

TOTAL SÒL MÀXIM DESTINAT A ZONES



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

Determinacions de les mesures de prevenció del risc d'inundació

CAN PAVANA SUNC
PMU-01 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

Tot i així, l’ordenació que es planteja en aquest PMU determina una gran franja de zona verda en front de la riera de Caldes, que
evidentment podrà absorbir les diferències de cota i evitar qualsevol problema d’inundabilitat. 

La delimitació d’aquest Pla de millora urbana 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 el polígon en que 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), a definir en el Pla de Millora Urbana. 

GESTIÓ URBANÍSTICA

El PMU haurà de preveure la corresponent compensació d’aprofitaments dels dos polígons en el Projecte de reparcel.lació, en la modalitat
de compensació bàsica.

En caràcter general, aquest PMU 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. 
També en caràcter general, la vialitat determinada en el Pla de Millora Urbana 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 caràcter general, es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de
justificar.
El Pla de Millora Urbana i el Projecte d’urbanització determinaran la xarxa necessaria en aquest PMU, 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.

Tot i que l’ACA determina certs problemes d’inundabilitat en aquest PMU; assolint en episodis de 500 anys, en l'àmbit del Bosc de Can
Pavana, uns valors de calat de la làmina d’aigua d’entre 0,25 i 1,30 m; i per l'àmbit del Camí de Can Pavana entre 0,09 i 0,40 m d’alçada
sobre el nivell actual dels terrenys; cal entendre que aquest polígon no és inundable si tenim en compte que en el seu dia es va realitzar la
canalització i l’endegament de la riera mitjançant un mur de contenció, segons el projecte aprovat definitivament per resolució de la Junta
d’Aigües (actualment l’ACA) de 17 de juliol de 1997. 

El PMU ha de justificar que s’ajusta a les mesures de previsió de risc d’inundació i, per tant, ha de preveure un seguit d’actuacions de
consolidació i tractament dels marges de la riera de Caldes, amb la consolidació d'un espai elevat i enjardinat que faci de barrera i de
protecció a la zona residencial. L’alçada d’aquesta barrera, talús, mur de contenció,..., tal com determina l'informe de l'ACA, haurà de tenir
un mínim de 1,50 m; tot i que, les mesures s’acabaran de concretar en el Pla de Millora Urbana, i es definiran i executaran en la realització
del Projecte d’Urbanització.

El document del POUM contempla en la fitxa econòmica del polígon un pressupost estimatiu en el qual es tenen en compte i s'inclouen les
diferents actuacions que es contemplen en el nou desenvolupament.

Realització d'un Pla de Millora Urbana del conjunt de Can Pavana i la gestió de dos polígons.

L’existència d’una activitat a traslladar justifica que el futur PMU haurà de delimitar dos polígons d’actuació que diferenciïn l’àmbit on es
troba l’activitat, a executar en primer lloc (Primer sexenni); i l’àmbit dels habitatges unifamiliars, a executar posteriorment (Tercer sexenni) i
condicionat a aquest últim a l’execució del carrer principal del SUD-02.

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. 
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II. FITXA DEL PLA DE MILLORA URBANA
PMU-02. LA PUJADA



(m²sòl) (Ha)

8.135,00 0,81

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 3.091,30 38,0%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 976,20 12,0%

Superfície mínima de xarxa viària 4.067,50 50,0%

V. Espais lliures i zones verdes

V6. Espai de configuració viària 406,75 5,0%
Superfície mínima d'espais lliures i zones verdes 406,75 5,0%

(m²sòl) (%)

4.474,25 55,0%
Els sistemes vinculants, encara que a reajustar en el PMU, quedaran determinats 
en la fitxa gràfica
El PMU haurà de respectar el % global de sòl destinat a cada sistema urbanístic, de 
manera que les subclaus tenen caràcter només indicatiu

(m²sòl) (%)

4. Zona de blocs plurifamiliars aïllats (Clau 4)

4s. Blocs plurifamiliars d’ús mixt en ordenació volumètrica flexible 3.660,75 45,0%
(blocs plurifamiliars a definir en el PMU)

Superfície màxima de blocs plurifamiliars aïllats 3.660,75 45,0%

(m²sòl) (%)

3.660,75 45,0%
Zones d'aprofitament privat a definir en el PMU.

(m²st/m²sòl) (m²st)

4s. Blocs plurifamiliars d’ús mixt en ordenació volumètrica flexible 3.900,00

(blocs plurifamiliars a definir en el PMU)
(m²st)

3.900,00

Sostre mínim d'ús no residencial (comercial / terci ari / serveis / … (20%) 780,00
Sostre màxim residencial 3.120,00

0,48

(hab/ha)

41,79

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

34

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

HABITATGE PROTEGIT

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

El 30 % d'habitatge de protecció oficial, a definir en el Pla de Millora Urbana, serà sobre 
el sostre de nova implantació

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

SUNCLA PUJADA

PMU-02 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

1. SUPERFÍCIES

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

TOTAL SÒL MÀXIM DESTINAT A ZONES

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

EDIFICABILITAT BRUTA 

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL MÍNIM DESTINAT A SISTEMES



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 infraestructures 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, 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. 

La rotonda d'intersecció de la B-143 amb l'Av. Josep Mª Folch i Torras, inclosa en aquest PMU-11. La Pujada, resulta molt necessària per la
mobilitat del municipi, donant accessibilitat des de la carretera a dos barris importants com son Els Turons i Can Falguera; per tant, es
concretarà en el planejament derivat i es definirà 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 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 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.

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

El PMU-02. La Pujada 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 la carretera (Av. de Catalunya) s'han d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent; i per tant, el
planejament derivat, els projectes d'urbanització, el disseny de tots els elements viaris de connexió a l'Av. de Catalunya es farà d'acord amb la
instrucció de traçat de carreteres 3.1-IC i amb la instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la Generalitat de Catalunya; sense perjudici
que la vialitat de l'Av. Catalunya pugui perdre el seu caràcter de via interurbana i es determinin de forma expressa altres criteris de tractament,
traçat, geometria, etc., de la via com a urbana.

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.

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Pla de Millora Urbana i el Projecte d’urbanització determinaran la xarxa necessaria en aquest PMU, 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 la xarxa viària de caràcter territorial 

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Amb caràcter general, aquest PMU haurà de complir amb la normativa sectorial d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb
el Decret 241/1994; garantint una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la norma UNE 23500 Sistemes
d'abastament d'aigua contra incendis; i complint que aquesta xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica
Complementària SP-120. Els hidrants estaran a una distància màxima de 100,00 m de qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a una
distància màxima entre ells de 200,00 m, i es disposaran de manera que donin compliment a aquestes distancies als sols urbans de l’entorn i
supleixin les mancances actuals de la xarxa. 
La vialitat determinada en el Pla de Millora Urbana 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

Per altra banda, en el perímetre del PMU 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.

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% sobre el nou aprofitament reconegut pel POUM, a determinar

en el Projecte de reparcel.lació; així com també la realització del 30% d'habitatge de protecció oficial sobre el sostre de nova implantació, a

definir en el Pla de Millora Urbana, en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat).

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà en el Segon sexenni. 

LA PUJADA SUNC

PMU-02 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT
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II. FITXA DEL PLA DE MILLORA URBANA
PMU-03. SERRA DE PLEGAMANS



(m²sòl) (Ha)

24.778,00 2,48

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 4.212,26 17,0%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 1.734,46 7,0%

Superfície mínima de xarxa viària 5.946,72 24,0%

V. Espais lliures i zones verdes

V2. Jardí urbà 2.973,36 12,0%
V5. Parc agrícola-forestal 1.982,24 8,0%

Superfície mínima d'espais lliures i zones verdes 4.955,60 20,0%

E. Equipament

E5. Equipament esportiu 2.477,80 10,0%
Superfície mínima d'equipament esportiu 2.477,80 10,0%

(m²sòl) (%)

13.380,12 54,0%
Els sistemes vinculants, encara que a reajustar en el PMU, quedaran determinats en 
la fitxa gràfica.

El PMU haurà de respectar el % global de sòl destinat a cada sistema urbanístic, de 
manera que les subclaus tenen caràcter només indicatiu

(m²sòl) (%)

5. Zona de cases agrupades (Clau 5)

5s. Cases en conjunts en filera o aparellades en ordenació volumètrica flexible 11.397,88 46%
(cases agrupades en filera o aparellades a definir en el PMU)

Superfície màxima de zona de cases agrupades 11.397,88 46%

(m²sòl) (%)

11.397,88 46%
Zones d'aprofitament privat a definir en el PMU.

(m²st/m²sòl) (m²st)

5s. Cases en conjunts en filera o aparellades en ordenació volumètrica flexible 5.100
(cases agrupades en filera o aparellades a definir en el PMU)

(m²st)

5.100

0,21

(%)

10%

(%)

30%

(hab/ha)

13,72

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

34

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

HABITATGE PROTEGIT

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

El 30 % d'habitatge de protecció oficial es determinarà en el Pla de Millora Urbana

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

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

TOTAL SÒL MÀXIM DESTINAT A ZONES

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

EDIFICABILITAT BRUTA 

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUNCSERRA DE PLEGAMANS

PMU-03

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL DESTINAT A ZONES

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

TOTAL SÒL MÍNIM DESTINAT A SISTEMES



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

Per altra banda, en el perímetre del PMU 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.

SERRA DE PLEGAMANS SUNC
PMU-03 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

La delimitació d’aquest Pla de millora urbana 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 el polígon en que 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 de protecció oficial respecta al sostre total d'habitatge del
polígon, en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), a definir en el Pla de Millora Urbana. 

El termini d'execució serà el Tercer sexenni, però condicionat a l'execució del Camí de la Serra (SUD-05. Can Maiol Nord).

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El PMU-03. Serra de Plegamans queda afectat per la xarxa bàsica C-59.
La nova proposta d'ordenació que es plantejarà en el Pla de Millora Urbana haurà de guardar la distància i s'haurà d'adequar 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.

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 

Atenent la disposició de zones residencials pròximes a la carretera C-59, i per tal de minorar l'impacte visual que pugui generar aquesta
implantació residencial des de la variant, serà obligatori de realitzar una franja de 10,00 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 també els impactes derivats de l'efecte vora i també faci de barrera
acústica.

Aquest PMU 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. 

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.

Amb caràcter general, es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de
justificar.
El Pla de Millora Urbana i el Projecte d’urbanització determinaran la xarxa necessaria en aquest PMU, en funció de la connexió i de les
preexistències.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

La vialitat determinada en el Pla de Millora Urbana i en el Projecte d’Urbanització també 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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II. FITXA DEL PLA DE MILLORA URBANA
PMU-04. CARRER DEL SOL



(m²sòl) (Ha)

9.106,00 0,91

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 2.003,32 22,0%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 910,60 10,0%

Superfície mínima de xarxa viària 2.913,92 32,0%

V. Espais lliures i zones verdes

V2. Jardí urbà 2.549,68 28,0%
Superfície mínima d'espais lliures i zones verdes 2.549,68 28,0%

(m²sòl) (%)

5.463,60 60,0%
Els sistemes vinculants, encara que a reajustar en el PMU, quedaran determinats en 
la fitxa gràfica
El PMU haurà de respectar el % global de sòl destinat a cada sistema urbanístic, de 
manera que les subclaus tenen caràcter només indicatiu

(m²sòl) (%)

1. Zona de casc antic (Clau 1)

1 a. Casc antic Barri de Dalt 995,00 10,9%
(zona de casc antic vinculant a reajustar en el PMU)

Superfície màxima de zona de casc antic 995,00 10,9%

4. Zona de blocs plurifamiliars aïllats (Clau 4)

4s. Blocs plurifamiliars d’ús mixt en ordenació volumètrica flexible 2.647,40 29,1%
(blocs plurifamiliars a definir en el PMU)

Superfície màxima de zona de blocs plurifamiliars a ïllats 2.647,40 29,1%

(m²sòl) (%)

3.642,40 40,0%

(m²st/m²sòl) (m²st)

1 a. Casc antic Barri de Dalt 1.200

4s. Blocs plurifamiliars d’ús mixt en ordenació volumètrica flexible 3.200

(blocs plurifamiliars definits segons el PMU)
(m²st)

4.400

Sostre mínim d'ús no residencial (comercial / terci ari / serveis / … (10%) 440
Sostre màxim residencial 3.960

0,48

(%)

10%

(%)

30%

(hab/ha)

48,32

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

44

SÒL DESTINAT A ZONES

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

EDIFICABILITAT BRUTA 

El 30 % d'habitatge de protecció oficial es determinarà en el Pla de Millora Urbana

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

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

TOTAL SÒL MÀXIM DESTINAT A ZONES

HABITATGE PROTEGIT

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

TOTAL SÒL MÍNIM DESTINAT A SISTEMES

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

SUNCCARRER DEL SOL

PMU-04

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

La delimitació d’aquest Pla de millora urbana 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 el polígon en que
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 de protecció oficial respecta al sostre total d'habitatge del
polígon, en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), a definir en el Pla de Millora Urbana. 

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà el Segon sexenni.

CARRER DEL SOL SUNC

PMU-04 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

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.
En el cas d’aprofitar la xarxa de clavegueram existent, s’haura de justificar la seva solució particular i el seu bon estat de conservació, que
passarà pel compliment de les prescripcions de l’ACA.

Amb caràcter general, es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà
de justificar.
El Pla de Millora Urbana i el Projecte d’urbanització determinaran la xarxa necessaria en aquest PMU, 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.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PMU haurà de complir amb la normativa sectorial d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret
241/1994; garantint una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la norma UNE 23500 Sistemes
d'abastament d'aigua contra incendis; i complint que aquesta xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica
Complementària SP-120. Els hidrants estaran a una distància màxima de 100,00 m de qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a
una distància màxima entre ells de 200,00 m, i es disposaran de manera que donin compliment a aquestes distancies als sols urbans de
l’entorn i supleixin les mancances actuals de la xarxa. 
La vialitat determinada en el Pla de Millora Urbana i en el Projecte d’Urbanització també 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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II. FITXA DEL PLA DE MILLORA URBANA
PMU-05. CAMÍ DE CAN PADRÓ



(m²sòl) (Ha)

9.527,00 0,95

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 1.714,86 18,0%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 381,08 4,0%

Superfície mínima de xarxa viària 2.095,94 22,0%

V. Espais lliures i zones verdes

V5. Parc agrícola-forestal 4.287,15 45,0%
Superfície mínima d'espais lliures i zones verdes 4.287,15 45,0%

(m²sòl) (%)

6.383,09 67,0%
Els sistemes vinculants, encara que a reajustar en el PMU, quedaran determinats 
en la fitxa gràfica
El PMU haurà de respectar el % global de sòl destinat a cada sistema urbanístic, de 
manera que les subclaus tenen caràcter només indicatiu

(m²sòl) (%)

4. Zona de blocs plurifamiliars aïllats (Clau 4)

4s. Blocs plurifamiliars d’ús mixt en ordenació volumètrica flexible 3.143,91 33,0%
(blocs plurifamiliars a definir en el PMU)

Superfície màxima de zona de blocs plurifamiliars aïllats 3.143,91 33,0%

(m²sòl) (%)

3.143,91 33,0%
Zones d'aprofitament privat a definir en el PMU.

(m²st/m²sòl) (m²st)

4s. Blocs plurifamiliars d’ús mixt en ordenació volumètrica flexible 4.900

(blocs plurifamiliars a definir en el PMU)
(m²st)

4.900

Sostre mínim d'ús no residencial (comercial / terciari / serveis / … (30%) 1.470
Sostre màxim residencial 3.430

0,51

(%)

10%

(%)

30%

(hab/ha)

39,89

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

38

TOTAL SÒL MÀXIM DESTINAT A ZONES

HABITATGE PROTEGIT

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL MÍNIM DESTINAT A SISTEMES

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

EDIFICABILITAT BRUTA 

El 30 % d'habitatge de protecció oficial es determinarà en el Pla de Millora Urbana

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

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUNCCAMÍ DE CAN PADRÓ

PMU-05

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT



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, 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.

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 

El PMU-05. Camí de Can Padró 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.

El termini d'execució serà el Primer sexenni.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

CAMÍ DE CAN PADRÓ SUNC
PMU-05 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

La delimitació d’aquest Pla de millora urbana 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 el polígon en que 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 de protecció oficial respecta al sostre total d'habitatge del
polígon, en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), a definir en el Pla de Millora Urbana. 

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.
En el cas d’aprofitar la xarxa de clavegueram existent, s’haura de justificar la seva solució particular i el seu bon estat de conservació, que
passarà pel compliment de les prescripcions de l’ACA.

Aquest PMU haurà de complir amb la normativa sectorial d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret 241/1994;
garantint una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la norma UNE 23500 Sistemes d'abastament d'aigua
contra incendis; i complint que aquesta xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica Complementària SP-120.
Els hidrants estaran a una distància màxima de 100,00 m de qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a una distància màxima entre
ells de 200,00 m, i es disposaran de manera que donin compliment a aquestes distancies als sols urbans de l’entorn i supleixin les
mancances actuals de la xarxa. 
La vialitat determinada en el Pla de Millora Urbana i en el Projecte d’Urbanització també 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

Amb caràcter general, es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de
justificar.
El Pla de Millora Urbana i el Projecte d’urbanització determinaran la xarxa necessaria en aquest PMU, 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.
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II. FITXA DEL PLA DE MILLORA URBANA
PMU-06. FONT DE SANT JOSEP



(m²sòl) (Ha)

21.460,00 2,15

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 729,64 3,4%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 429,20 2,0%

Superfície mínima de xarxa viària 1.158,84 5,4%

V. Espais lliures i zones verdes

V5. Parc agrícola-forestal 4.935,80 23,0%
V6. Espai lliure de configuració viària 4.506,60 21,0%

Superfície mínima d'espais lliures i zones verdes 9.442,40 44,0%

T. Serveis tècnics i ambiental

T3. Servei tècnic de depuració i clavagueram 472,12 2,2%
Superfície mínima de serveis tècnics i ambientals 472,12 2,2%

(m²sòl) (%)

11.073,36 51,6%
Els sistemes vinculants, encara que a reajustar en el PMU, quedaran determinats 
en la fitxa gràfica
El PMU haurà de respectar el % global de sòl destinat a cada sistema urbanístic, de 
manera que les subclaus tenen caràcter només indicatiu

(m²sòl) (%)

5. Zona de cases agrupades (Clau 5)

5s. Cases en conjunts en filera o aparellades en ordenació volumètrica flexible 10.386,64 48,4%
(cases agrupades en filera o aparellades a definir en el PMU)

Superfície màxima de zona de cases agrupades 10.386,64 48,4%

(m²sòl) (%)

10.386,64 48,4%
Zones d'aprofitament privat a definir en el PMU.

(m²st/m²sòl) (m²st)

5s. Cases en conjunts en filera o aparellades en ordenació volumètrica flexible 6.200
(cases agrupades en filera o aparellades a definir en el PMU)

(m²st)

6.200

0,29

(hab/ha)

16,31

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

35

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

El 30 % d'habitatge de protecció oficial, a definir en el Pla de Millora Urbana, serà sobre 
el sostre de nova implantació

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

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

TOTAL SÒL MÀXIM DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL MÍNIM DESTINAT A SISTEMES

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

SÒL DESTINAT A ZONES

HABITATGE PROTEGIT

EDIFICABILITAT BRUTA 

SUNCFONT DE SANT JOSEP

PMU-06

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

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 les zones
verdes; la cessió 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, sobre el nou aprofitament
reconegut pel POUM, a definir en el Projecte de reparcel.lació; i la realització del 30% d'habitatge de protecció oficial, sobre el sostre
d'habitatge del polígon de nova implantació, en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), a definir en el Pla de Millora Urbana.
Aquestes dues obligacions del PMU es podrien realitzar econòmicament, degut a la impossibilitat de poder-se materialitzar, ja que l'ordenació
que es planteja és amb una única parcel.la.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

FONT DE SANT JOSEP SUNC
PMU-06 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

Amb caràcter general, es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de
justificar.
El Pla de Millora Urbana i el Projecte d’urbanització determinaran la xarxa necessaria en aquest PMU, 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.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis
Aquest PMU haurà de complir amb la normativa sectorial d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret 241/1994;
garantint una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la norma UNE 23500 Sistemes d'abastament d'aigua
contra incendis; i complint que aquesta xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica Complementària SP-120.
Els hidrants estaran a una distància màxima de 100,00 m de qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a una distància màxima entre ells
de 200,00 m, i es disposaran de manera que donin compliment a aquestes distancies als sols urbans de l’entorn i supleixin les mancances
actuals de la xarxa. 
La vialitat determinada en el Pla de Millora Urbana i en el Projecte d’Urbanització també 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 PMU 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

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà en el Primer sexenni.

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.
En el cas d’aprofitar la xarxa de clavegueram existent, s’haura de justificar la seva solució particular i el seu bon estat de conservació, que
passarà pel compliment de les prescripcions de l’ACA.

Com a càrregues que s'imputen en aquest PMU són: la urbanització del mig vial del carrer de Figueres que queda exclòs de l’àmbit
d’actuació, així com la part d’aquest mateix vial fins arribar a la intersecció entre el carrer Bellcaire i Camí de la Serra, per tal de donar
continuïtat a la xarxa viària; la cessió i urbanització del Torrent del Caganell com a zona verda integrada en el sòl urbà, la realització del mur
necessari per la contenció de terres, així com les obres necessàries per la configuració del carrer de Figueres; la cessió d’una franja de 25,00
m respecte a l’actual carretera, per permetre l’ampliació de la mateixa, i la plantació d’una massa vegetal i d’arbres, per tal de minimitzar
l’impacta de soroll i establir una barrera de separació per protegir els habitatges i donar una certa imatge des de la pròpia carretera; la
realització de la part corresponent de col.lector necessari per la Urbanització de Can Falguera i Els Turons, en el tram comprés entre el carrer
dels Torrents i la depuradora, així com la seva part corresponent en funció del percentatge d’habitatges d’aquest PMU respecta al total de
parcel.les que es connectaran a aquest col.lector.

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 

El PMU-06. Font de Sant Josep queda afectat per la xarxa bàsica C-59.
La nova proposta d'ordenació que es plantejarà en el Pla de Millora Urbana s’ajustarà 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, a una distància de 35,00 m, tal com es determina en els plànols i en la fitxa
corresponent, vindrà justificada per la necessitat d'ordenació del sostre adequadament, i només en aquesta circumstància, es pot admetre
aquesta reducció, tenint en compte que la proposta del POUM augmenta considerablement les distancies de l'edificació respecta a la C-59 en
relació al planejament vigent.
En conseqüència, la solució definitiva, consensuada amb la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre, que es concreta en
aquest PMU-06. Font de Sant Josep, es justifica per la falta d'espai en recol.locar l'ordenació i l'aprofitament que l'actual planejament
determina. 
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II. FITXA DEL PLA DE MILLORA URBANA
PMU-07. CAMÍ REIAL



(m²sòl) (Ha)

8.291,00 0,83

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 663,28 8,0%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 1.160,74 14,0%

Superfície mínima de xarxa viària 1.824,02 22,0%

V. Espais lliures i zones verdes

V2. Jardí urbà 1.824,02 22,0%
Superfície mínima d'espais lliures i zones verdes 1.824,02 22,0%

(m²sòl) (%)

3.648,04 44,0%
Els sistemes vinculants, encara que a reajustar en el PMU, quedaran determinats 
en la fitxa gràfica
El PMU haurà de respectar el % global de sòl destinat a cada sistema urbanístic, de 
manera que les subclaus tenen caràcter només indicatiu

(m²sòl) (%)

4. Zona de blocs plurifamiliars aïllats (Clau 4)

4s. Blocs plurifamiliars d’ús mixt en ordenació volumètrica flexible 4.642,96 56,0%
(blocs plurifamiliars a definir en el PMU)

Superfície màxima de la zona de blocs plurifamiliars aïllats 4.642,96 56,0%

(m²sòl) (%)

4.642,96 56,0%
Zones d'aprofitament privat a definir en el PMU.

(m²st/m²sòl) (m²st)

4s. Blocs plurifamiliars d’ús mixt en ordenació volumètrica flexible 5.900
(blocs plurifamiliars a definir en el PMU)

(m²st)

5.900

Sostre mínim d'ús no residencial (comercial / terciari / serveis / … (15%) 885
Sostre màxim residencial 5.015

0,71

(%)

10%

(%)

30%

(hab/ha)

67,54

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

56

SUNCCAMÍ REIAL

PMU-07

1. SUPERFÍCIES

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

TOTAL SÒL MÍNIM DESTINAT A SISTEMES

El 30 % d'habitatge de protecció oficial es determinarà en el Pla de Millora Urbana

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

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

HABITATGE PROTEGIT

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

EDIFICABILITAT BRUTA 

TOTAL SÒL MÀXIM DESTINAT A ZONES

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL DESTINAT A ZONES

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

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. 

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Pla de Millora Urbana i el Projecte d’urbanització determinaran la xarxa necessaria en aquest PMU, 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.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PMU haurà de complir amb la normativa sectorial d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret 241/1994;
garantint una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la norma UNE 23500 Sistemes d'abastament d'aigua
contra incendis; i complint que aquesta xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica Complementària SP-120.
Els hidrants estaran a una distància màxima de 100,00 m de qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a una distància màxima entre
ells de 200,00 m, i es disposaran de manera que donin compliment a aquestes distancies als sols urbans de l’entorn i supleixin les
mancances actuals de la xarxa. 
La vialitat determinada en el Pla de Millora Urbana i en el Projecte d’Urbanització també 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.

CAMÍ REIAL SUNC
PMU-07 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

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.
En el cas d’aprofitar una part de la xarxa de clavegueram existent, s’haura de justificar la seva solució particular i el seu bon
estat de conservació, que passarà pel compliment de les prescripcions de l’ACA.
Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 

El PMU-07. Camí Reial 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 delimitació d’aquest Pla de millora urbana 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 el polígon en que 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 de protecció oficial respecta al sostre total d'habitatge del
polígon, en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), a definir en el Pla de Millora Urbana. 

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.

El planejament derivat i els projectes d'urbanització que afectin a la B-143 hauran d'obtenir l'informe favorable vinculant del Servei Territorial
de Carreteres de Barcelona; sempre i quan la via no perdi el caràcter d'interurbana.
El planejament derivat dels àmbits confrontants amb carreteres i els corresponents projectes d'urbanització hauran d'acomplir la Llei 6/2002,
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica del medi nocturn.

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.
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II. FITXA DEL PLA DE MILLORA URBANA
PMU-08. CAN CORTÈS



(m²sòl) (Ha)

3.610,00 0,36

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 974,70 27,0%
Superfície mínima de xarxa viària 974,70 27,0%

V. Espais lliures i zones verdes

V2. Jardí urbà 1.010,80 28,0%
Superfície mínima d'espais lliures i zones verdes 1.010,80 28,0%

(m²sòl) (%)

1.985,50 55,0%
Els sistemes vinculants, encara que a reajustar en el PMU, quedaran determinats 
en la fitxa gràfica
El PMU haurà de respectar el % global de sòl destinat a cada sistema urbanístic, de 
manera que les subclaus tenen caràcter només indicatiu

(m²sòl) (%)

8. Zona de serveis i activitats (Clau 8)

8 a1. Residencial-hoteler / Hoteler / Restauració 1.624,50 45,0%
(zona a definir en el PMU-08. Can Cortés, en base a les determinacions del POUM)

Superfície màxima de zona de serveis i activitats 1.624,50 45,0%

(m²sòl) (%)

1.624,50 45,0%

(m²st/m²sòl) (m²st)

8 a1. Residencial-hoteler / Hoteler / Restauració 3.200

(zona a definir en el PMU-08. Can Cortés)
(m²st)

3.200

0,89

(%)

10%

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

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

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SUNCCAN CORTÈS
PMU-08

SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL MÍNIM DESTINAT A SISTEMES

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

TOTAL SÒL MÀXIM DESTINAT A ZONES

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

EDIFICABILITAT BRUTA 

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

La delimitació d’aquest Pla de millora urbana 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 el polígon en que
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.

5. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà el Tercer sexenni. 

CAN CORTÈS SUNC
PMU-08 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PMU haurà de complir amb la normativa sectorial d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret
241/1994; garantint una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la norma UNE 23500 Sistemes
d'abastament d'aigua contra incendis; i complint que aquesta xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica
Complementària SP-120. Els hidrants estaran a una distància màxima de 100,00 m de qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a
una distància màxima entre ells de 200,00 m, i es disposaran de manera que donin compliment a aquestes distancies als sols urbans de
l’entorn i supleixin les mancances actuals de la xarxa. 
La vialitat determinada en el Pla de Millora Urbana i en el Projecte d’Urbanització també 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 desenvolupament del PMU, en funció de l'ordenació, es determinarà que els espais no edificats puguin ser destinats a espais públics
de cessió o a espais lliures privats interiors de parcel•la que tindran caràcter públic, evitant d’aquesta manera els tancaments de les
parcel.les i donant continuïtat als sistemes urbans de l’entorn, amb la millora substancial dels accessos en la zona.

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.
En el cas d’aprofitar una part de la xarxa de clavegueram existent, s’haura de justificar la seva solució particular i el seu bon estat de
conservació, que passarà pel compliment de les prescripcions de l’ACA.

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 Pla de Millora Urbana i el Projecte d’urbanització determinaran la xarxa necessaria en aquest PMU, 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.







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

II. FITXA DEL PLA DE MILLORA URBANA
PMU-09. AVDA. NAVARRA



(m²sòl) (Ha)

29.535,00 2,95
Àmbit A 22.193,00

Àmbit B 1.671,00

Àmbit C 5.671,00

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 2.953,50 10,0%
Xa. Xarxa d'aparcament 886,05 3,0%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 2.658,15 9,0%

Superfície mínima de xarxa viària 6.497,70 22,0%

V. Espais lliures i zones verdes

V4. Parc urbà 2.362,80 8,0%
V. Espais lliures i zones verdes a definir en el PMU 4.430,25 15,0%

Superfície mínima d'espais lliures i zones verdes 6.793,05 23,0%

(m²sòl) (%)

13.290,75 45,0%
Els sistemes vinculants, encara que a reajustar en el PMU, quedaran determinats en 
la fitxa gràfica

El PMU haurà de respectar el % global de sòl destinat a cada sistema urbanístic, de 
manera que les subclaus tenen caràcter només indicatiu

(m²sòl) (%)

3. Zona d'illa tancada ordenada segons alineació a via l (Clau 3)

3 a. Illes tancades ordenades segons alineació a vial 1.683,50 5,7%
(zona vinculant a reajustar en el Pla de Millora Urbana)

Superfície màxima de la zona illa tancada segons al ineació a vial 1.683,50 5,7%

7. Zona d'activitats econòmiques industrial (Clau 7)

7 k. Indústria entre mitgeres (Riera de Caldes) 2.835,36 9,6%
(zona vinculant a reajustar en el Pla de Millora Urbana)

Superfície màxima de la zona d'activitats econòmiqu es 2.835,36 9,6%

4. Zona de blocs plurifamiliars aïllats (Clau 4)

4 s. Blocs plurifamiliars d'ús mixt definits en ordenació volumètrica flexible 11.725,40 39,7%
(blocs plurifamiliars a definir en el PMU)

Superfície màxima de la zona blocs plurifamiliars a ïllats 11.725,40 39,7%

(m²sòl) (%)

16.244,25 55,0%
Zones d'aprofitament privat a definir en el PMU.

(m²st/m²sòl) (m²st)

3 a. Illes tancades ordenades segons alineació a vial 4.400
(zona vinculant a reajustar en el Pla de Millora Urbana)

7 k. Indústria entre mitgeres (Riera de Caldes) 1.990
(zona vinculant a reajustar en el Pla de Millora Urbana)

4 s. Blocs plurifamiliars d'ús mixt definits en ordenació volumètrica flexible 18.800
(blocs plurifamiliars a definir en el PMU)

(m²st)

25.190

St. mínim ús no residencial (comercial / terciari /  serveis / …(25% residencial) 5.800
Sostre màxim residencial 17.400

Sostre màxim industrial 1.990

0,85

(hab/ha)

65,35

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

193

SÒL DESTINAT A ZONES

EDIFICABILITAT BRUTA 

El 30 % d'habitatge de protecció oficial, a definir en el Pla de Millora Urbana, serà sobre 
el sostre de nova implantació.

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

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

TOTAL SÒL MÀXIM DESTINAT A ZONES

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

TOTAL SÒL MÍNIM DESTINAT A SISTEMES

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

HABITATGE PROTEGIT

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT
SUNCAVDA. NAVARRA

PMU-09

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

AVDA. NAVARRA SUNC
PMU-09 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest PMU haurà de complir amb la normativa sectorial d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret
241/1994; garantint una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la norma UNE 23500 Sistemes
d'abastament d'aigua contra incendis; i complint que aquesta xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica
Complementària SP-120. Els hidrants estaran a una distància màxima de 100,00 m de qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a una
distància màxima entre ells de 200,00 m, i es disposaran de manera que donin compliment a aquestes distancies als sols urbans de
l’entorn i supleixin les mancances actuals de la xarxa. 
La vialitat determinada en el Pla de Millora Urbana i en el Projecte d’Urbanització també 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 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% sobre el nou aprofitament reconegut pel POUM,
a determinar en el Projecte de reparcel.lació; així com també la realització del 30% d'habitatge de protecció oficial sobre el sostre de nova
implantació, a definir en el Pla de Millora Urbana, en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat).

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de cooperació.

Realització en el Primer sexenni d'un Pla de Millora Urbana del conjunt de PMU-09. Av. Navarra i la gestió en polígons a definir en el
planejament derivat. Posteriorment, es realitzarà la Reparcel.lació dels polígons en la modalitat de cooperació.

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.
En el cas d’aprofitar una part de la xarxa de clavegueram existent, s’haura de justificar la seva solució particular i el seu bon estat de
conservació, que passarà pel compliment de les prescripcions de l’ACA.

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Pla de Millora Urbana i el Projecte d’urbanització determinaran la xarxa necessaria en aquest PMU, 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.

Determinacions de les mesures de prevenció del risc d'inundació

L’ordenació que es planteja, en l'àmbit C d'aquest PMU, preveu un vial peatonal perimetral al costat oest, amb una franja verda lineal que
es disposa entre aquest vial i la zona industrial. Aquesta franja lineal de zona verda en front de la riera de Caldes ajudarà a absorbir les
diferències de cota, necessàries per evitar qualsevol problema d’inundabilitat. 

Pel que fa ,en l'àmbit A, cal puntualitzar que sembla poc probable que aquesta urbanització sigui inundable en una part, ja que el Projecte
d’endegament de la Riera de Caldes en aquesta zona es va realitzar i aprovar definitivament per resolució de la Junta d’Aigües (actualment
l’ACA) el 17 de juliol de 1997.

Tot i així, l'informe de l'ACA determina que aquest polígon només és inundable en l’extrem nord, coincidint amb els sistemes generals
(vialitat i zones verdes); i per tant, el document del POUM proposa pujar la cota de la planta baixa de les edificacions respecte a la cota
rasant de l’actual carrer paral•lel a la riera (Avda. Navarra) a 1,00 m mínim.

Les mesures s’acabaran de concretar en el Pla de Millora Urbana i de definir en la redacció i execució del Projecte d’Urbanització.

Per tant, el PMU preveu un seguit d’actuacions de consolidació i tractament dels marges de la riera de Caldes, amb la realització de les
mesures necessàries per la previsió de riscos d'inundacions, amb la consolidació d'un espai elevat i enjardinat que faci de barrera i de
protecció a la zona industrial. Es pretén generar un talús vegetal o unes dunes que facin de contenció i que solucionin el problema. La cota
a pujar o l’alçada de qualsevol element constructiu (mur) o element natural (talús o dunes vegetals) serà de com a mínim 0,80 m. Les
mesures s’acabaran de concretar en el Pla parcial corresponent i de definir i executar en la redacció i execució del Projecte d’Urbanització.

L'àmbit de l'activitat industrial principal s'executarà en el Tercer sexenni i el resta del PMU en el Primer sexenni, de manera condicionada
pel Pla de Millora Urbana i per les determinacions del POUM.

El PMU haurà de preveure la corresponent compensació d’aprofitaments, que s'executaran en la modalitat de cooperació.

El polígon de l'activitat industrial principal s'executarà en posterioritat a la resta del PMU, en el Tercer sexenni, condicionat a l'execució de
la zona verda entre l'Av. Navarra i Montjuïc, accés i rotonda del c/Sant Oleguer amb el nou c/ del SUD-04. Bosc de Can Padró- Riera de
Caldes.

El resta del polígon es podrà executar en el Primer sexenni, amb les condicions establertes en el Pla de Millora Urbana, que passen per
poder traslladar certes activitats i poder executar l'àmbit B, en la seva totalitat; l'àmbit C, condicionat en una part a l'execució de la rotonda
de l'Av. del Camí Reial; i l'àmbit A, condicionat a l'execució de la zona verda entre l'Avda. Navarra i Montjuïc, accés i rotonda del c/Sant
Oleguer amb el nou c/ del SUD-04. Bosc de Can Padró- Riera de Caldes, i al trasllat de l'activitat principal industrial.  

L’existència d'activitats a traslladar amb unes necessitats i uns terminis diferents justifica que el PMU es realitzi en el Primer sexenni, i
delimiti els polígons d'actuació necessaris, diferenciant l'activitat principal industrial de la resta.













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

II. FITXA DEL PLA DE MILLORA URBANA
PMU-10. CAL VIEJO



(m²sòl) (Ha)

13.288,00 1,33

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 3.720,64 28,0%
Xr. Viari de trànsit restringit i prioritat invertida 1.727,44 13,0%

Superfície mínima de xarxa viària 5.448,08 41,0%

V. Espais lliures i zones verdes

V4. Parc urbà 1.993,20 15,0%
V6. Espais lliures de configuració viària 398,64 3,0%

Superfície mínima d'espais lliures i zones verdes 2.391,84 18,0%

(m²sòl) (%)

7.839,92 59,0%
Els sistemes vinculants, encara que a reajustar en el PMU, quedaran determinats 
en la fitxa gràfica
El PMU haurà de respectar el % global de sòl destinat a cada sistema urbanístic, 
de manera que les subclaus tenen caràcter només indicatiu

(m²sòl) (%)

4. Zona de blocs plurifamiliars aïllats (Clau 4)

4s. Blocs plurifamiliars d’ús mixt en ordenació volumètrica flexible 5.448,08 41,0%
(blocs plurifamiliars a definir en el PMU)

Superfície màxima de la zona de blocs plurifamiliar s aïllats 5.448,08 41,0%

(m²sòl) (%)

5.448,08 41,0%
Zones d'aprofitament privat a definir en el PMU.

(m²st/m²sòl) (m²st)

4s. Blocs plurifamiliars d’ús mixt en ordenació volumètrica flexible 6.400
(blocs plurifamiliars a definir en el PMU)

(m²st)

6.400

Sostre mínim d'ús no residencial (comercial / terci ari / serveis / … (30%) 1.920
Sostre màxim residencial 4.480

0,48

(%)

10%

(%)

30%

(hab/ha)

36,88

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

49

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

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

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

TOTAL SÒL MÀXIM DESTINAT A ZONES

HABITATGE PROTEGIT

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

SÒL DESTINAT A ZONES

TOTAL SÒL MÍNIM DESTINAT A SISTEMES

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SUNCCAL VIEJO

PMU-10

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET / SOSTRE EDIFICABLE

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

EDIFICABILITAT BRUTA 

El 30 % d'habitatge de protecció oficial es determinarà en el Pla de Millora Urbana



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

CAL VIEJO SUNC
PMU-10 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

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.
En el cas d’aprofitar una part de la xarxa de clavegueram existent, s’haura de justificar la seva solució particular i el seu bon estat de
conservació, que passarà pel compliment de les prescripcions de l’ACA.

La delimitació d’aquest Pla de millora urbana 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 el polígon en que 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 de protecció oficial respecta al sostre total d'habitatge del
polígon, en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), a definir en el Pla de Millora Urbana. 

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

El termini d'execució serà en el Primer sexenni.

Aquest PMU haurà de complir amb la normativa sectorial d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret 241/1994;
garantint una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la norma UNE 23500 Sistemes d'abastament d'aigua
contra incendis; i complint que aquesta xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica Complementària SP-120.
Els hidrants estaran a una distància màxima de 100,00 m de qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a una distància màxima entre ells
de 200,00 m, i es disposaran de manera que donin compliment a aquestes distancies als sols urbans de l’entorn i supleixin les mancances
actuals de la xarxa. 
La vialitat determinada en el Pla de Millora Urbana i en el Projecte d’Urbanització també 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

Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Pla de Millora Urbana i el Projecte d’urbanització determinaran la xarxa necessaria en aquest PMU, 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.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 

El PMU-10. Cal Viejo 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 sistemes de drenatge dels àmbits adjacents a les carreteres hauran de ser independents dels d'aquestes, i s'hauran de definir de manera
que no generin problemàtica sobre les mateixes.

Les actuacions que es plantegin en les zones de protecció de la carretera, incloses les infrastructures de subministrament, electricitat, aigua,
gas, clavegueram, telefonia i qualsevol altre servei, s'ajustaran amb caràcter general, en el planejament derivat i en els projectes
d'urbanització, als requeriments establerts a aquest efecte al Reglament general de carreteres, Decret 293/2003 de 18 de novembre, i a les
normatives tècniques aplicables en cada cas; sempre i quan la via no perdi el caràcter d'interurbana.

El planejament derivat i els projectes d'urbanització que afectin a la B-143 hauran d'obtenir l'informe favorable vinculant del Servei Territorial
de Carreteres de Barcelona; sempre i quan la via no perdi el caràcter d'interurbana.
El planejament derivat dels àmbits confrontants amb carreteres i els corresponents projectes d'urbanització hauran d'acomplir la Llei 6/2002,
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica del medi nocturn.

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. 

La rotonda de 40,00 m a la intersecció de la B-143 amb el c. d'Arquitecte Falguera i el c. Viver, inclosa en aquest PMU-10. Cal Viejo, resulta
necessària per la mobilitat del municipi, donant accessibilitat des de la carretera a una bona part del sòl urbà del municipi. Per tant, s'haurà de
concretar en el planejament derivat (Pla de Millora Urbana) i definir tècnicament (traçat i configuració) 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.

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 d'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.
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II. FITXA DEL PLA DE MILLORA URBANA
PMU-11. BARRI DE CAN PARERA



(m²sòl) (Ha)

10.792,00 1,08

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 2.374,24 22,0%
Superfície mínima de xarxa viària 2.374,24 22,0%

V. Espais lliures i zones verdes

V5. Parc agrícola-forestal 755,44 7,0%
V. Espai lliure o zona verda a definir en el PMU 1.402,96 13,0%

Superfície mínima d'espais lliures i zones verdes 2.1 58,40 20,0%

E. Equipaments

E. Equipament a definir en el PMU 539,60 5,00%
Superfície mínima d'equipaments 539,60 5,00%

(m²sòl) (%)

5.072,24 47,0%
Els sistemes vinculants, encara que a reajustar en el PMU, quedaran determinats 
en la fitxa gràfica
El PMU haurà de respectar el % global de sòl destinat a cada sistema urbanístic, 
de manera que les subclaus tenen caràcter només indicatiu

(m²sòl) (%)

5. Zona de cases agrupades (Clau 5)

4s / 5s

5.719,76 53,0%
Total zona cases agrupades o blocs plurifamiliars 5.71 9,76 53,0%

(m²sòl) (%)

5.719,76 53,0%
Zones d'aprofitament privat a definir en el PMU.

(m²st/m²sòl) (m²st)

4s / 5s 6.500

(m²st)

6.500

Sostre mínim d'ús no residencial (comercial / terciari  / serveis / … (5%) 325
Sostre màxim residencial 6.175

0,60

(%)

10%

(%)

30%

(hab/ha)

68,57

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES (unitats)

74

SUNCBARRI DE CAN PARERA

PMU-11

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

TOTAL SÒL MÍNIM DESTINAT A SISTEMES

TOTAL SÒL MÀXIM DESTINAT A ZONES

Cases agrupades o blocs plurifamiliars d'ús mixt en ordenació volumètrica flexible 
a definir en el Pla de Millora Urbana (PMU)

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM

EDIFICABILITAT BRUTA 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT BRUT/ SOSTRE EDIFICABLE

SÒL DESTINAT A ZONES

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

HABITATGE PROTEGIT

Cases agrupades o blocs plurifamiliars d'ús mixt en ordenació volumètrica flexible 
a definir en el Pla de Millora Urbana (PMU)

CESSIÓ DEL 10% D'APROFITAMENT

El 30 % d'habitatge de protecció oficial es determinarà en el Pla de Millora Urbana

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

El planejament derivat i el projecte d'urbanització que es realitzi en aquest PMU 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 PMU, 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. 

Amb caràcter general, la línia d'edificació s'estableix a 25,00 m respecta a la carretera C-155; no obstant, en aquest entorn immediat del PMU,
s'estableix un nou sistema viari, per tal de possibilitar el traçat de la interpolar i la implantació d'una nova rotonda de connexió entre aquesta via
i l'actual carretera, i de permetre l'accés al barri de Can Parera. 

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

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 i el carrer de la Noguera, 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.

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.

Aquest Pla de millora urbana 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.

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 

El PMU-11. Barri de Can Parera queda afectat per la xarxa comarcal C-155.

Aquest Pla de Millora Urbana acomplirà amb 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 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 PMU-13. Barri de Can Pavana; 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.

Aquest PMU haurà de complir amb la normativa sectorial d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret 241/1994;
garantint una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la norma UNE 23500 Sistemes d'abastament d'aigua
contra incendis; i complint que aquesta xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica Complementària SP-120.
Els hidrants estaran a una distància màxima de 100,00 m de qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a una distància màxima entre ells
de 200,00 m, i es disposaran de manera que donin compliment a aquestes distancies als sols urbans de l’entorn i supleixin les mancances
actuals de la xarxa. 
La vialitat determinada en el Pla de Millora Urbana i en el Projecte d’Urbanització també 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 protecció d’incendis

Per altra banda, en el perímetre del PMU 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.

El document del PMU definirà els paràmetres urbanístics i d'ordenació a seguir, que aniran en funció de l'accés definitiu al barri, determinat pel
Departament del Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en el moment que es faci el Projecte del traçat de la interpolar i l'accés
al barri; així com d'un estudi exhaustiu, de la viabilitat, de la conservació o no dels habitatges. La proposta que es planteja en el POUM,
possibilita la conservació o l'enderroc dels habitatges, en funció de la solució adoptada en el planejament derivat.

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 Pla de Millora Urbana i el Projecte d’urbanització determinaran la xarxa necessaria en aquest PMU, 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.

La delimitació d’aquest Pla de millora urbana 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 el polígon en que 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 de protecció oficial respecta al sostre total d'habitatge del polígon, en
qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), a definir en el Pla de Millora Urbana. 

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de cooperació.

El termini d'execució serà en el Tercer sexenni, condicionat a l'accés al barri mitjançant la nova carretera C-155 (Interpolar) i el
desenvolupament del barri de Can Perera (PAU-08. Can Parera).

BARRI DE CAN PARERA SUNC

PMU-11 SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT
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III. SOLS URBANITZABLES DELIMITATS (SUD)
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III. FITXA DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
SUD-01. FORN DEL VIDRE



FORN DEL VIDRE
SUD - 01

(m²sòl) (Ha)

113.235,00 11,32

(m²sòl) (%)

X - Xarxa viària 22.647,00 20,00%

16.985,25 15,00%

16.985,25 15,00%

T - Serveis tècnics i ambientals 0,00 0,00%

2.264,70 2,00%

58.882,20 52,00%
Els sistemes vinculants, encara que a reajustar en el Pla parcial, quedaran determinats en la fitxa gràfica

6 Cases aïllades

4s Blocs plurifamiliars d’ús mixt en ordenació volumètrica flexible

5s Cases agrupades en conjunts en filera o aparellades en ordenació volumètrica flexible

8a2  Zona residencial-hoteler, hoteler i restauració en transformació                                                                                                                                                                                              

(m²sòl) (%)
54.352,80 48,00%

(m²st/m²sòl) (%)
0,35 100%

0,315 90%
0,035 10%

(m²st) (%)

39.632,25 100%

35.669,03 90%
3.963,23 10%

(%)

10%
15%

(%)
30%

(hab/ha)

25,00

(unitats)

283

Sostre mínim d'ús no residencial (comercial / terciari / serveis / … amb un 10% del sostre total)

Sostre de nova implantació segons el document del P OUM

CESSIÓ D'APROFITAMENT MIG

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT BRUT

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

D - Habitatges dotacionals públics

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

HABITATGE PROTEGIT

Sostre reconegut pel planejament vigent

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

TOTAL SÒL MÀXIM DESTINAT A ZONES

V - Espais lliures i zones verdes

TOTAL SÒL MÍNIM DESTINAT A SISTEMES

E - Equipaments

Sostre residencial màxim

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

Coeficient d'edificabilitat brut d'ús residencial
Coeficient d'edificabilitat brut d'ús no residencial (comercial / terciari / serveis / ... )

SOSTRE EDIFICABLE

El Pla parcial concretarà el sostre existent, reconegut pel planejament vigent, i el sostre de nova implantació, segons el 
document del POUM.

El Pla parcial haurà de respectar el % global de sòl mínim destinat a cada sistema urbanístic.

Les zones d'aprofitament privat quedaran definides en el Pla parcial, en funció de les claus urbanístiques assenyalades 
en la fitxa

El 30 % d'habitatge de protecció oficial es determinarà en el Pla Parcial

El càlcul definitiu de la cessió del sòl corresponent al 10% o al 15% segons el cas, de l’aprofitament urbanístic del sector 
a l’administració actuant, gratuïtament i lliure de càrregues d’urbanització, es realitzarà en el Projecte de reparcel.lació, 
en funció del valor de les diferents tipologies edificatories 

SUD

SÒL URBANITZABLE



FORN DEL VIDRE
SUD - 01

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Segon sexenni, condicionat a l'obertura i urbanització de la rotonda d'accés al sector per l'Av. de Catalunya.

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

SISTEMA DE GESTIÓ

Els Serveis tècnics i ambiental seran els necessaris a definir en el Pla parcial.

Aquest sector haurà de complir amb la normativa sectorial d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret 241/1994; garantint una xarxa
d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la norma UNE 23500 Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis; i complint que aquesta xarxa
tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica Complementària SP-120. Els hidrants estaran a una distància màxima de 100,00 m de
qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a una distància màxima entre ells de 200,00 m, i es disposaran de manera que donin compliment a aquestes
distancies als sols urbans de l’entorn i supleixin les mancances actuals de la xarxa.

Atès el valor arquitectònic que presenta l’edificació del Forn del Vidre, inclosa en el Catàleg de Patrimoni, es determina la seva rehabilitació, que serà assumida per
la propietat de la zona corresponent. Es proposa una clau urbanística específica per aquest element (clau 8a2), per tal de possibilitar la seva rehabilitació. Els
paràmetres urbanístics determinats en la normativa d'aquest document per aquesta clau zona de serveis son vinculants, encara que posteriorment el Pla parcial els
podrà complementar.

Les reserves mínimes de sòl públic (cessions de zones verdes, equipaments, vials,...) quedaran determinades en la fitxa; i aquestes no podran ser menors a la
referència indicada pel que fa als percentatges, que podran variar només en funció de la utilització d’una nova base topogràfica molt més precisa.

El Pla parcial definirà l’ordenació i la zonificació definitives, tot i que tenen caràcter vinculant els sistemes previstos en la fitxa. Aquests sistemes podran ser objecte
de mers reajustaments, en funció de l’ordenació definitiva.

En l’ordenació dels equipaments es farà una reserva suficient perquè pugui donar lloc a un equipament educatiu IES, amb una superfície mínima de 11.000 m2sòl. 

Aquest SUD assumirà la cessió dels terrenys necessaris i el cost de la urbanització de la rotonda i la restitució de l'existent com a SNU, situada a la confluència de
l’Avda. Catalunya (C-59). Aquesta rotonda estarà supeditada a la configuració viària de connexió entre la B-143 i la C-59 amb el Quart Cinturó.

També es destinarà un equipament esportiu d’uns 4.000 m2sòl, lligat al gran parc de nova creació del Forn del Vidre- La Pineda.

La delimitació d’aquest sector 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% o el 15% segons el cas, de l’aprofitament urbanístic del polígon, que es determinarà en el Projecte de
reparcel.lació; i la realització del 30% d'habitatge protegit respecte al sostre total d'habitatge del polígon, en qualsevol dels seus règims (general, especial,
concertat), que es determinarà en el Pla parcial. 

TERMINIS D'EXECUCIÓ

La connexió a l’EDAR es farà mitjançant la realització d’un conveni. L’Ajuntament comunicarà a l’ACA la realització del projecte d’urbanització, assumint la promoció
els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament.
En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de sanejament actual, i per tant s’hagi de realitzar una altra depuradora, el promotor haurà d’assumir els
costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament a realitzar.

El planejament derivat dels àmbits confrontants amb carreteres i els corresponents projectes d'urbanització hauran d'acomplir la Llei 6/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica del medi nocturn.

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 

El SUD-01. Forn del Vidre queda afectat per la xarxa bàsica C-59 i la xarxa local B-143.
Aquest sector s’haurà d'ajustar 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 les carreteres, en aquest cas la nova rotonda que es planteja d'accés al barri de la Pineda i al sector del Forn del Vidre, s'han
d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent; i per tant, el planejament derivat, els projectes d'urbanització, el disseny de tots els elements viaris de
connexió a 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; sense perjudici que la vialitat de l'Av. Catalunya pugui perdre el seu caràcter de via interurbana i es determinin de forma expressa altres criteris de
tractament, traçat, geometria, etc., de la via com a urbana.
Els usos, en les zones adjacents a les carreteres, es determinaran segons el TRLC i el Reglament General de Carreteres. 

El sòl de les reserves per a infrastructures de mobilitat terrestre comprés en aquest sector, 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.
El Planejament derivat i els Projectes d'urbanització que es realitzin en aquest sector 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.

Encara que, l'ordenació d'aquest sector no queda afectat per les línies d'edificació, la incorporació d'una nova rotonda a la B-143, ens determinarà la línia
d'edificació a 25,00 m, 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 la carretera; sense perjudici que en els trams en
sòl urbà la via es tranformi en una cruïlla urbana. 
Aquesta nova rotonda a la B-143, que s'inclou en aquest SUD-01. Forn del Vidre només es podrà realitzar quan se suprimeixi l'existent, i restarà supeditada a la
configuració viària de connexió entre la B-143 i la C-59 amb el Quart Cinturó.

Es recomana que la xarxa de clavegueram sigui separativa i, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest SUD, en funció de la connexió i de les preexistències.

Tanmateix, aquest sector haurà de garantir el bon funcionament de la xarxa de clavegueram, tant en l’interior del sector, com en l’exterior; i per tant, haurà de
realitzar les connexions externes necessàries per la seva implantació, garantint la connexió a la xarxa, que anirà a càrrec de la propietat del nou àmbit.
El Pla parcial i principalment el Projecte d'urbanització concretaran la xarxa de clavegueram mitjançant els estudis corresponents, aportant els càlculs de la xarxa
necessaris i determinant els punts de connexió.

En el perímetre del sector limítrofa al sòl no urbanitzable es disposarà d'una franja de 25,00 m d'amplada separant la zona edificada del sòl no urbanitzable, lliure
d'arbustos o vegetació que pugui propagar un incendi.

S’hauran de prendre mesures en el Projecte d’urbanització de limitació en l’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 vialitat determinada en el Pla parcial i en el Projecte d’Urbanització ha de complir amb les condicions específiques de la Secció 5 del Document Bàsic de
Seguretat en cas d'Incendis del Reial Decret 314/2006.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

ALTRES CONSIDERACIONS

Aquest sector assumirà el cost de les obres del clavegueram corresponent més el col·lector fins arribar a la Riera de Caldes, a través del carrer de Badalona o
carrer de l’Hospitalet, per tal de donar continuïtat a la xarxa general i fer viable aquesta nova operació urbanística. El valor d'aquestes obres quedaran incloses en el
valor del Projecte d'urbanització. 
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III. FITXA DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
SUD-02. PLA DEL MOLÍ



PLA DEL MOLÍ
SUD - 02

(m²sòl) (Ha)

190.997,00 19,10

(m²sòl) (%)

X - Xarxa viària 40.109,37 21,00%

38.199,40 20,00%

26.739,58 14,00%

T - Serveis tècnics i ambientals 0,00 0,00%

0,00 0,00%

105.048,35 55,00%
Els sistemes vinculants, encara que a reajustar en el Pla parcial, quedaran determinats en la fitxa gràfica.

4s Blocs plurifamiliars d’ús mixt en ordenació volumètrica flexible

5s Cases agrupades en conjunts en filera o aparellades en ordenació volumètrica flexible

(m²sòl) (%)
85.948,65 45,00%

(m²st/m²sòl) (%)
0,45 100%

0,3375 75%
0,1125 25%

(m²st) (%)

85.948,65 100%

64.461,49 75%
21.487,16 25%

(%)
15%

(%)
30%

(hab/ha)

40,00

(unitats)

764NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

El Pla parcial haurà de respectar el % global de sòl mínim destinat a cada sistema urbanístic.

Les zones d'aprofitament privat quedaran definides en el Pla parcial, en funció de les claus urbanístiques assenyalades 
en la fitxa

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

Sostre mínim d'ús no residencial (comercial / terciari / serveis / … amb un 25% del sostre total)

Coeficient d'edificabilitat brut d'ús no residencial (comercial / terciari / serveis / ... )

Sostre residencial màxim

CESSIÓ DE L'APROFITAMENT

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

V - Espais lliures i zones verdes

E - Equipaments

D - Habitatges dotacionals públics

TOTAL SÒL MÍNIM DESTINAT A SISTEMES

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

HABITATGE PROTEGIT

Coeficient d'edificabilitat brut d'ús residencial

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

La cessió de sòl corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic del sector a l’administració actuant, gratuïtament i 
lliure de càrregues d’urbanització, es realitzarà en el Projecte de reparcel.lació, en funció del valor de les diferents 
tipologies edificatories 

El 30 % d'habitatge de protecció oficial es determinarà en el Pla Parcial

SOSTRE EDIFICABLE

SUD
SÒL URBANITZABLE

TOTAL SÒL MÀXIM DESTINAT A ZONES

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT BRUT



SUD - 02
PLA DEL MOLÍ

Es recomana que la xarxa de clavegueram sigui separativa i, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest SUD, en funció de la connexió i de les preexistències.

SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

Primer sexenni.

Una de les prioritats en aquest sector és poder realitzar també la gran avinguda o eix viàri, definida en els plànols de zonificació i ordenació.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

La vialitat determinada en el Pla parcial i en el Projecte d’Urbanització ha de complir amb les condicions específiques de la Secció 5 del Document Bàsic de
Seguretat en cas d'Incendis del Reial Decret 314/2006. 

Realització d'un gran complex esportiu, lligat als actuals equipaments, situats al Passeig de la Carrerada, amb la incorporació d’altres equipaments, amb una

superfície mínima de 12.000,00 m2sòl. 

La bassa i el rec es proposen dins d'una zona verda i per tant la seva rehabilitació quedarà inclosa dins de la urbanització propia del parc; no obstant, no és el cas
de l'edificació del Molí i de la nau, que es disposaran dins d'un sistema d'equipaments a cedir a l'Ajuntament, i que aquest haurà posteriorment de realitzar la seva
rehabilitació. Per tant, el cost de rehabilitar el Molí i la nau no estarà com a càrrega del sector a assumir per els propietaris, a diferència del rec i de la bassa que
serà un cost que assumiran tots els propietaris, ja que formarà part de la cessió urbanitzada de l'espai lliure o zona verda.

Aquest sector haurà de complir amb la normativa sectorial d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret 241/1994; garantint una xarxa
d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la norma UNE 23500 Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis; i complint que aquesta
xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica Complementària SP-120. 

La realització de l'ampliació de l'equipament de l'Escorxador, com a equipament cultural i social, amb una superfície de com a mínim 1.500 m2sòl.

Realització d'un equipament lligat al gran Parc central (Bosc de Can Pavana) que es podrà destinar en part a una possible ampliació de l’actual institut, com a

equipament docent, i a un nou equipament soci-cultural (sala polivalent, teatre de la vila, ...), amb una superfície mínima de 6.000 m2sòl.

Les diferents determinacions bàsiques i paràmetres urbanístics del sector s’expressen en la fitxa numèrica, que s’adjunta en les normes, en el document
B1.Fitxes gràfiques i normativa dels àmbits urbanístics, volum b, apartat III.

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.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Les reserves mínimes de sòl públic (cessions de zones verdes, equipaments, vials,...) quedaran determinades en la fitxa; i aquestes no podran ser menors a la
referència indicada pel que fa als percentatges, que podran variar només en funció de la utilització d’una nova base topogràfica molt més precisa.

El Pla parcial definirà l’ordenació i la zonificació definitives, tot i que tenen caràcter vinculant els sistemes previstos en la fitxa. Aquests sistemes podran ser
objecte de mers reajustaments, en funció de l’ordenació definitiva.

La delimitació d’aquest sector 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 15% de l’aprofitament urbanístic del polígon, que es determinarà en el Projecte de reparcel.lació; i la realització
del 30% d'habitatge protegit respecte al sostre total d'habitatge del polígon, en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), que es determinarà en el
Pla parcial. 

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de sanejament actual, i per tant s’hagi de realitzar una altra depuradora, el promotor haurà d’assumir
els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament a realitzar.

S’hauran de prendre mesures en el Projecte d’urbanització de limitació en l’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.

Tanmateix, aquest sector haurà de garantir el bon funcionament de la xarxa de clavegueram, tant en l’interior del sector, com en l’exterior; i per tant, haurà de
realitzar les connexions externes necessàries per la seva implantació, garantint la connexió a la xarxa, que anirà a càrrec de la propietat del nou àmbit.

El Pla parcial i principalment el Projecte d'urbanització concretaran la xarxa de clavegueram mitjançant els estudis corresponents, aportant els càlculs de la xarxa
necessaris i determinant els punts de connexió.

La connexió a l’EDAR es farà mitjançant la realització d’un conveni. L’Ajuntament comunicarà a l’ACA la realització del projecte d’urbanització, assumint la
promoció els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament.
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III. FITXA DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
SUD-03. CAMÍ DE SENTMENAT



CAMÍ DE SENTMENAT
SUD - 03

(m²sòl) (Ha)

69.887,00 6,99

(m²sòl) (%)

X - Xarxa viària 14.676,27 21,00%

11.880,79 17,00%

5.590,96 8,00%

T - Serveis tècnics i ambientals 0,00 0,00%

0,00 0,00%

32.148,02 46,00%
Els sistemes vinculants, encara que a reajustar en el Pla parcial, quedaran determinats en la fitxa gràfica

6 Cases aïllades

4s Blocs plurifamiliars d’ús mixt en ordenació volumètrica flexible

(m²sòl) (%)
37.738,98 54,00%

(m²st/m²sòl) (%)
0,35 100%

0,333 95%
0,018 5%

(m²st) (%)

24.460,45 100%

23.237,43 95%
1.223,02 5%

(%)

10%
15%

(%)
30%

(hab/ha)

20,00

(unitats)

140

SUD

SÒL URBANITZABLE

Les zones d'aprofitament privat quedaran definides en el Pla parcial, en funció de les claus urbanístiques assenyalades 
en la fitxa

Sostre residencial màxim

SOSTRE EDIFICABLE

CESSIÓ D'APROFITAMENT MIG

TOTAL SÒL MÀXIM DESTINAT A ZONES

Sostre mínim d'ús no residencial (comercial / terciari / serveis / … amb un 5% del sostre total)

El 30 % d'habitatge de protecció oficial es determinarà en el Pla Parcial

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

HABITATGE PROTEGIT

Sostre reconegut pel planejament vigent

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

Sostre de nova implantació segons el document del P OUM

El Pla parcial concretarà el sostre existent, reconegut pel planejament vigent, i el sostre de nova implantació, segons el 
document del POUM.
El càlcul definitiu de la cessió del sòl corresponent al 10% o al 15% segons el cas, de l’aprofitament urbanístic del sector 
a l’administració actuant, gratuïtament i lliure de càrregues d’urbanització, es realitzarà en el Projecte de reparcel.lació, 
en funció del valor de les diferents tipologies edificatories 

D - Habitatges dotacionals públics

TOTAL SÒL MÍNIM DESTINAT A SISTEMES

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

Coeficient d'edificabilitat brut d'ús no residencial (comercial / terciari / serveis / ... )

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT BRUT

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

Coeficient d'edificabilitat brut d'ús residencial

El Pla parcial haurà de respectar el % global de sòl mínim destinat a cada sistema urbanístic.

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

V - Espais lliures i zones verdes

E - Equipaments



Determinacions de les mesures de protecció dels cementiris

Aquest sector haurà de complir amb la normativa sectorial en relació als cementiris, per estar dins de la seva àrea d’influència, d’acord amb el que preveu el
Decret 297/1997 del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

La delimitació d’aquest sector 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% o el 15% segons el cas, de l’aprofitament urbanístic del polígon, que es determinarà en el Projecte de
reparcel.lació; i la realització del 30% d'habitatge protegit respecte al sostre total d'habitatge del polígon, en qualsevol dels seus règims (general, especial,
concertat), que es determinarà en el Pla parcial. 

Les reserves mínimes de sòl públic (cessions de zones verdes, equipaments, vials,...) quedaran determinades en la fitxa; i aquestes no podran ser menors a la
referència indicada pel que fa als percentatges, que podran variar només en funció de la utilització d’una nova base topogràfica molt més precisa.

En la zonificació i ordenació es planteja una reserva suficient perquè pugui donar lloc a un equipament cultural-social i mediambiental amb una superfície mínima

de 4.000 m2sòl, lligat a un espai lliure o zona verda, en l'actual àmbit de la bòvila (element inclòs en el Catàleg de Patrimoni).

El Pla parcial definirà l’ordenació i la zonificació definitives, tot i que tenen caràcter vinculant els sistemes previstos en la fitxa. Aquests sistemes podran ser
objecte de mers reajustaments, en funció de l’ordenació definitiva.

El Pla parcial i principalment el Projecte d'urbanització concretaran la xarxa de clavegueram mitjançant els estudis corresponents, aportant els càlculs de la xarxa
necessaris i determinant els punts de connexió.
La connexió a l’EDAR es farà mitjançant la realització d’un conveni. L’Ajuntament comunicarà a l’ACA la realització del projecte d’urbanització, assumint la
promoció els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament.
En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de sanejament actual, i per tant s’hagi de realitzar una altra depuradora, el promotor haurà d’assumir els
costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament a realitzar.

ALTRES CONSIDERACIONS

TERMINIS D'EXECUCIÓ

Tercer sexenni.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

SISTEMA DE GESTIÓ

CAMÍ DE SENTMENAT
SUD - 03

Els Serveis tècnics i ambiental seran els necessaris a definir en el Pla parcial.

En el perímetre del sector limítrofa al sòl no urbanitzable es disposarà d'una franja de 25,00 m d'amplada separant la zona edificada del sòl no urbanitzable, lliure
d'arbustos o vegetació que pugui propagar un incendi.

Aquest sector haurà de complir amb la normativa sectorial d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret 241/1994; garantint una xarxa
d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la norma UNE 23500 Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis; i complint que aquesta
xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica Complementària SP-120. Els hidrants estaran a una distància màxima de 100,00 m de
qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a una distància màxima entre ells de 200,00 m, i es disposaran de manera que donin compliment a aquestes
distancies als sols urbans de l’entorn i supleixin les mancances actuals de la xarxa.

Es recomana que la xarxa de clavegueram sigui separativa i, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest SUD, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures en el Projecte d’urbanització de limitació en l’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.
Tanmateix, aquest sector haurà de garantir el bon funcionament de la xarxa de clavegueram, tant en l’interior del sector, com en l’exterior; i per tant, haurà de
realitzar les connexions externes necessàries per la seva implantació, garantint la connexió a la xarxa, que anirà a càrrec de la propietat del nou àmbit.

La vialitat determinada en el Pla parcial i en el Projecte d’Urbanització ha de complir amb les condicions específiques de la Secció 5 del Document Bàsic de
Seguretat en cas d'Incendis del Reial Decret 314/2006.
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III. FITXA DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
SUD-04. BOSC DE CAN PADRÓ - RIERA DE CALDES



BOSC DE CAN PADRÓ-RIERA DE CALDES
SUD - 04

(m²sòl) (Ha)

98.363,00 9,84
Àmbit A 66.559,00

Àmbit B 27.555,00

Àmbit C 4.249,00

(m²sòl) (%)

X - Xarxa viària 10.819,93 11,00%

57.050,54 58,00%

4.918,15 5,00%

T - Serveis tècnics i ambientals 0,00 0,00%

0,00 0,00%

72.788,62 74,00%
Els sistemes vinculants, encara que a reajustar en el Pla parcial, quedaran determinats en la fitxa gràfica

4s Blocs plurifamiliars d’ús mixt en ordenació volumètrica flexible

(m²sòl) (%)
25.574,38 26,00%

(m²st/m²sòl) (%)
0,35 100%

0,263 75%
0,088 25%

(m²st) (%)

34.427,05 100%

25.820,29 75%
8.606,76 25%

(%)

10%
15%

(%)
30%

(hab/ha)

25,00

(unitats)

246

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

El Pla parcial haurà de respectar el % global de sòl mínim destinat a cada sistema urbanístic.

HABITATGE PROTEGIT

TOTAL SÒL MÀXIM DESTINAT A ZONES

Sostre mínim d'ús no residencial (comercial / terciari / serveis / … amb un 25% del sostre total)
Sostre residencial màxim

SOSTRE EDIFICABLE

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT BRUT

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

Sostre de nova implantació segons el document del P OUM

Coeficient d'edificabilitat brut d'ús no residencial (comercial / terciari / serveis / ... )

Sostre reconegut pel planejament vigent

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

D - Habitatges dotacionals públics

V - Espais lliures i zones verdes

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

E - Equipaments

Les zones d'aprofitament privat quedaran definides en el Pla parcial, en funció de les claus urbanístiques assenyalades 
en la fitxa

TOTAL SÒL MÍNIM DESTINAT A SISTEMES

Coeficient d'edificabilitat brut d'ús residencial

El Pla parcial concretarà el sostre existent, reconegut pel planejament vigent, i el sostre de nova implantació, segons el 
document del POUM.
El càlcul definitiu de la cessió del sòl corresponent al 10% o al 15% segons el cas, de l’aprofitament urbanístic del sector 
a l’administració actuant, gratuïtament i lliure de càrregues d’urbanització, es realitzarà en el Projecte de reparcel.lació, 
en funció del valor de les diferents tipologies edificatories 

CESSIÓ D'APROFITAMENT MIG

El 30 % d'habitatge de protecció oficial es determinarà en el Pla Parcial

SUD

SÒL URBANITZABLE

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES



Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

BOSC DE CAN PADRÓ-RIERA DE CALDES
SUD - 04

ALTRES CONSIDERACIONS

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

TERMINIS D'EXECUCIÓ

Segon sexenni, condicionat a la realització i urbanització de la rotonda de l'Av. Catalunya i Arquitecte Falguera. 

El planejament derivat i els projectes d'urbanització que afectin a la B-143 hauran d'obtenir l'informe favorable vinculant del Servei Territorial de Carreteres de
Barcelona; sempre i quan la via no perdi el caràcter d'interurbana.

En el perímetre del sector limítrofe al sòl no urbanitzable es disposarà d'una franja de 25,00 m d'amplada separant la zona edificada del sòl no urbanitzable,
lliure d'arbustos o vegetació que pugui propagar un incendi.

SISTEMA DE GESTIÓ

Els Serveis tècnics i ambiental seran els necessaris a definir en el Pla parcial.

Aquest sector haurà de complir amb la normativa sectorial en relació als cementiris, per estar dins de la seva àrea d’influència, d’acord amb el que preveu el
Decret 297/1997 del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria. 
En els plànols de normativa urbanística es determina la franja de protecció de 25,00 m i de 50,00 m, respecta a l'ampliació del cementiri, per habitatges
unifamiliars i plurifamiliars respectivament, segons el Decret 297/1997.

El planejament derivat dels àmbits confrontants amb carreteres i els corresponents projectes d'urbanització hauran d'acomplir la Llei 6/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica del medi nocturn.

Els sistemes de drenatge dels àmbits adjacents a les carreteres hauran de ser independents dels d'aquestes, i s'hauran de definir de manera que no generin
problemàtica sobre les mateixes.
Les actuacions que es plantegin en les zones de protecció de la carretera, incloses les infrastructures de subministrament, electricitat, aigua, gas, clavegueram,
telefonia i qualsevol altre servei, s'ajustaran amb caràcter general, en el planejament derivat i en els projectes d'urbanització, als requeriments establerts a
aquest efecte al Reglament general de carreteres, Decret 293/2003 de 18 de novembre, i a les normatives tècniques aplicables en cada cas; sempre i quan la
via no perdi el caràcter d'interurbana.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Es recomana que la xarxa de clavegueram sigui separativa i, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.

L'adquisició per cessió gratuïta del bosc de Can Padró com a parc urbà resulta l'objectiu fonamental d'aquest sector i a la vegada la seva integració en el sòl
urbà, tot donant-li uns valors naturals però a la vegada uns mínims d'urbanització, reduint al màxim l'ocupació de les zones privades tot concentrant

l'edificabilitat. L'adquisició per cessió del bosc de Can Padró serà d'una superfície mínima de 50.000 m2sòl.

La delimitació d’aquest sector 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% o el 15% segons el cas, 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), que es determinarà en el Pla parcial.

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 

Tanmateix, aquest sector haurà de garantir el bon funcionament de la xarxa de clavegueram, tant en l’interior del sector, com en l’exterior; i per tant, haurà de
realitzar les connexions externes necessàries per la seva implantació, garantint la connexió a la xarxa, que anirà a càrrec de la propietat del nou àmbit.
El Pla parcial i principalment el Projecte d'urbanització concretaran la xarxa de clavegueram mitjançant els estudis corresponents, aportant els càlculs de la
xarxa necessaris i determinant els punts de connexió.

La vialitat determinada en el Pla parcial i en el Projecte d’Urbanització ha de complir amb les condicions específiques de la Secció 5 del Document Bàsic de
Seguretat en cas d'Incendis del Reial Decret 314/2006. 

Les reserves mínimes de sòl públic (cessions de zones verdes, equipaments, vials,...) quedaran determinades en la fitxa; i aquestes no podran ser menors a la
referència indicada pel que fa als percentatges, que podran variar només en funció de la utilització d’una nova base topogràfica molt més precisa.

El Pla parcial definirà l’ordenació i la zonificació definitives, tot i que tenen caràcter vinculant els sistemes previstos en la fitxa. Aquests sistemes podran ser
objecte de mers reajustaments, en funció de l’ordenació definitiva.

Per altra banda, aquest SUD obtindrà la cessió d'un sistema d'equipaments al costat de l'actual camp de futbol, lliure d'edificacions, per tal de permetre
l'ampliació de la seva superfície i possibilitar una zona d'aparcaments, tal com s'utilitza en l'actualitat. La superfície d'aquesta ampliació serà de 4.249,00 m2sòl.
Aquest equipament no serà edificable, però estarà estrictament vinculat a l'equipament actual del camp de futbol (clau E5).

Aquest sector haurà de complir amb la normativa sectorial d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret 241/1994; garantint una
xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la norma UNE 23500 Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis; i complint que
aquesta xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica Complementària SP-120. 
Els hidrants estaran a una distància màxima de 100,00 m de qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a una distància màxima entre ells de 200,00 m, i es
disposaran de manera que donin compliment a aquestes distancies als sols urbans de l’entorn i supleixin les mancances actuals de la xarxa.

El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest SUD, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures en el Projecte d’urbanització de limitació en l’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.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

Determinacions de les mesures de protecció dels cementiris

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.

La connexió a l’EDAR es farà mitjançant la realització d’un conveni. L’Ajuntament comunicarà a l’ACA la realització del projecte d’urbanització, assumint la
promoció els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament.
En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de sanejament actual, i per tant s’hagi de realitzar una altra depuradora, el promotor haurà d’assumir
els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament a realitzar.

El SUD-04. Bosc de Can Padró-Riera de Caldes queda afectat per la xarxa local B-143 (antiga carretera), pel que fa a l'àmbit del Bosc de Can Padró.
El planejament derivat i els projectes d'urbanització s’adequaran a la legislació de carreteres vigent, Decret legislatiu 2/2009, de 25 agost, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei de carreteres, i el Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de Carreteres; sense perjudici que en els
trams en sòl urbà la via es tranformi en una cruïlla urbana. 

La vialitat i les connexions a la carretera (Av. de Catalunya) s'han d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent; i per tant, el Pla parcial, el Projecte
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.

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.
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. 

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.
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III. FITXA DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
SUD-05. CAN MAIOL NORD



(m²sòl) (Ha)

61.710,00 6,17

Superfície segons Pla parcial 61.845,00 m2

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 15.916,99 25,79%
Xr. Viari restringit (àrea de prioritat invertida) 997,76 1,62%

Total xarxa viària 16.914,75 27,41%

V. Espais lliures i zones verdes

V1. Plaça urbana 3.159,68 5,12%
V2. Jardí urbà 2.861,23 4,64%
V4. Parc urbà 8.594,33 13,93%
V6. Espai lliure de configuració viaria 1.400,63 2,27%

Total espais lliures i zones verdes 16.015,87 25,95%

E. Equipaments

E1/E2/E4/ Docent / Sanitari-assistencial /Cultural-social-religiós 6.178,34 10,01%
Total equipaments 6.178,34 10,01%

T. Serveis tècnics i ambientals

T2. Serveis Tècnics d'energia elèctrica 112,49 0,18%
Total serveis tècnics i ambientals 112,49 0,18%

(m²sòl) (%)

39.221,45 63,56%

(m²sòl) (%)

5. Cases agrupades

5a16 Cases en filera 5.343,68 8,66%

Total zona de cases agrupades 5.343,68 8,66%

4.  Blocs plurifamiliars aïllats amb volumetria especí fica 

4b1 Blocs en ordenació volumètrica precisa 17.144,87 27,78%

Total zona 17.144,87 27,78%

(m²sòl) (%)

22.488,55 36,44%

(m²st/m²sòl)

Coeficient d'edificabilitat bruta 0,48
Coeficient d'edificabilitat bruta complementària 0,02

0,50

(m²st)

Sostre residencial màxim 29.685,60
Sostre complementàri (comercial i altres) 1.236,90

30.922,50

(m²st/m²sòl)

5.008,00
Blocs en ordenació volumètrica precisa (4b1) 25.914,50

Total sostre màxim edificable 30.922,50

CESSIÓ D'APROFITAMENT MIG

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES (hab/ha)

50,00

(unitats) (%)

35,00 11,29%
Blocs en ordenació volumètrica precisa (4b1) 275,00 88,71%

310,00 100,00%

(unitats) (%)

Nombre habitatges lliures 216,00 70,00%
Habitatges de protecció pública (HPP) 62,00 20,00%
Habitatges de preu concertat (HPC) 32,00 10,00%

Nombre habitatges total destinat a algun tipus de protecció (30%) 94,00 30,00%
310,00 100,00%

TOTAL SÒL MÍNIM DESTINAT A SISTEMES

Cases en filera (5a16)

El càlcul de la cessió del sòl corresponent al % de l’aprofitament urbanístic del sector a l’administració actuant, 

gratuïtament i lliure de càrregues d’urbanització, queda determinat en el Pla parcial de Can Maiol Nord i es concreta i 

materialitza en el Projecte de reparcel.lació, en funció del valor de les diferents tipologies edificatories. 

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES / HABITATGE S PROTEGITS

4. CESSIÓ

Cases en filera (5a16)

SOSTRE EDIFICABLE SEGONS LES ZONES

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

Nombre màxim total habitatges

La densitat, el nombre màxim d'habitatges i el nombre d'habitatges de protecció queda determinat en el Pla parcial de 
Can Maiol Nord, i per tant, les dades assenyalades en aquest quadre son transcripció d'aquest pla parcial.

SUDCAN MAIOL NORD
SUD-05

1. SUPERFÍCIES

SÒL URBANITZABLE

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT SEGONS EL POUM

Transcripció del Pla Parcial Can Maiol Nord pel que fa als sistemes, amb nomenclatura de les claus i normativa 
adaptada en el document del POUM. 

Transcripció  del Pla Parcial Can Maiol Nord pel que fa a les zones d'aprofitament privat, amb la nomenclatura de les 
claus adaptada en el document del POUM i normativa subjecta al Pla parcial. L’adaptació de les claus urbanístiques no 
ha de suposar en cap cas una reducció dels aprofitaments fixats al Pla parcial, sinó que significa una mera 
homogeneització de les mateixes per fer-les coherents amb el contingut del POUM.

Coeficient d'edificabilitat total

3. EDIFICABILITAT/SOSTRE

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT BRUT 

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES PER TIPUS 

Nombre màxim total habitatges

Els aprofitaments per a cada zona privada son els fixats pel Pla parcial de Can Maiol Nord.

SÒL DESTINAT A ZONES

Transcripció  del Pla Parcial Can Maiol Nord pel que fa a les zones d'aprofitament privat, amb la nomenclatura de les 
claus adaptada en el document del POUM i normativa subjecta al Pla parcial.

Total sostre màxim edificable

TOTAL SÒL MÀXIM DESTINAT A ZONES

SOSTRE EDIFICABLE



SISTEMA DE GESTIÓ

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

En l'actualitat ja ha estat aprovat definitivament el Projecte de reparcel.lació (06/06/2014)

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

Determinacions i mesures davant dels riscos naturals (falla)

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 

El Projecte d'urbanització s’adequarà 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; sense perjudici que en els trams en sòl urbà la via es tranformi en una cruïlla urbana. 
La vialitat i les connexions a la carretera (Av. de Catalunya) s'han d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent; i per tant, el Projecte 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.

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.
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 Pla parcial i principalment el Projecte d'urbanització concretaran la xarxa de clavegueram mitjançant els estudis corresponents, aportant els càlculs de la xarxa necessaris i determinant els punts de
connexió.

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 Projecte d’Urbanització ha de complir amb les condicions específiques de la Secció 5 del Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendis del Reial Decret 314/2006. 

Tot i així, les determinacions pel que fa a la protecció d’incendis i la xarxa d’hidrants estan definides en el Pla parcial, i en el Projecte d'urbanització s'acabaran de concretar. 

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

Aquest sector té el Pla parcial aprovat definitivament; i per tant, moltes de les determinacions pel que fa a la xarxa de clavegueran ja vindran definides en aquest document; tot i que, tret d'allò establert en el
Pla parcial, en caràcter general el Projecte d'urbanització haurà de seguir amb les següents determinacions.

Es recomana que la xarxa de clavegueram sigui separativa i, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.

El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest SUD, en funció de la connexió i de les preexistències.

L’article 9 del Decret Legislatiu 1/2010 estableix com a directriu de planejament que l’administració vetlli per la seguretat i el benestar de les persones, preservant-les davant dels riscs naturals; i per tant, el
document del POUM, concreta la línia de falla gràficament en els plànols de normativa urbanística.
Aquesta línia de falla, que s’estableix gràficament en els plànols de normativa, determina una franja de preservació de les edificacions, en funció de l'àrea de risc geològic segons el dictàmen de l'IGC.
Tant la línia de falla, com aquesta franja de preservació afecta al SUD-05. Can Maiol; i per tant, amb caràcter general en el desenvolupament d’aquest sector s’hauran de complir les prescripcions i
determinacions de la Secció primera del Capítol 7 d’aquestes normes, que fa referència a aquest trencament del terreny.
No obstant, aquest és un sector amb el Pla parcial aprovat definitivament, i per tant les determinacions i prescripcions pel que fa a la falla, estaran contemplades en aquest document, on s'ha realitzat un
estudi exhaustiu d'aquesta fractura de terreny.

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 general no s'admetran rotondes partides i interseccions en creu, a no ser que es justifiquin per la configuració de la trama urbana o perque la solució tècnica sigui més viable; sempre i quan la via no perdi 
el caràcter de interurbana, cosa que llavors es podran adoptar altres solucions més urbanes.

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

Les actuacions que es plantegin en les zones de protecció de la carretera, incloses les infrastructures de subministrament, electricitat, aigua, gas, clavegueram, telefonia i qualsevol altre servei, s'ajustaran
amb caràcter general, en el planejament derivat i en els projectes d'urbanització, als requeriments establerts a aquest efecte al Reglament general de carreteres, Decret 293/2003 de 18 de novembre, i a les
normatives tècniques aplicables en cada cas; sempre i quan la via no perdi el caràcter d'interurbana.

El planejament derivat dels àmbits confrontants amb carreteres i els corresponents projectes d'urbanització hauran d'acomplir la Llei 6/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica del
medi nocturn.
El planejament derivat i els projectes d'urbanització que afectin a la B-143 hauran d'obtenir l'informe favorable vinculant del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona; sempre i quan la via no perdi el
caràcter d'interurbana.

Un dels objectius d'aquest sector és adquirir per cessió l’immoble on ubicar un equipament docent per a una guarderia, i realitzar la seva construcció, segons s’estableix en el conveni urbanístic, o la
construcció d’un altre equipament amb unes característiques i un valor similar. 

El document del POUM realitza la transcripció del Pla Parcial Can Maiol Nord, tant dels sistemes generals de cessió, com de les zones d'aprofitament privat.

Pel que fa als sistemes (vials, zones verdes i equipaments), el document del POUM determina una nova nomenclatura i una nova normativa adaptada en aquest; no obstant, pel que fa a les zones, també es
realitza una nova nomenclatura adaptada a aquest document, però la normativa queda subjecta al Pla parcial.
L’adaptació de les claus urbanístiques no suposa en cap cas una reducció dels aprofitaments fixats al Pla parcial, sinó que significa una mera homogeneització de les mateixes per fer-les coherents amb el
contingut del POUM.

La connexió a l’EDAR es realitza mitjançant un conveni. L’Ajuntament comunicarà a l’ACA la realització del projecte d’urbanització, assumint la promoció els costos econòmics de la seva part proporcional
d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament.

Aquest sector té el Pla parcial aprovat definitivament; per tant, el Projecte d'urbanització d'aquest sector haurà de complir amb la normativa sectorial d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord
amb el Decret 241/1994; garantint una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la norma UNE 23500 Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis; i complint que aquesta
xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica Complementària SP-120. 

S’hauran de prendre mesures en el Projecte d’urbanització de limitació en l’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.

Tanmateix, aquest sector haurà de garantir el bon funcionament de la xarxa de clavegueram, tant en l’interior del sector, com en l’exterior; i per tant, haurà de realitzar les connexions externes necessàries
per la seva implantació, garantint la connexió a la xarxa, que anirà a càrrec de la propietat del nou àmbit.

En definitiva, totes les obligacions a realitzar en aquest sector han estat concretades en el Pla parcial corresponent, així com també en el Projecte de reparcel.lació.

El SUD-05. Can Maiol Nord queda afectat per la xarxa local B-143 (antiga carretera).

En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de sanejament actual, i per tant s’hagi de realitzar una altra depuradora, el promotor haurà d’assumir els costos econòmics de la seva part
proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament a realitzar.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

La determinació del 30 % d'habitatge protegit respecta al sostre total d'habitatge del sector, queda determinat en el Pla parcial de Can Maiol Nord i en el seu Projecte de reparcel.lació corresponent; i per
tant, les dades que s'acompanyen a continuació son una transcripció d'aquest document.

La determinació de les cessions a l’administració actuant del sòl d’aprofitament, gratuïtament i lliure de càrregues d’urbanització, dins el sector de sòl urbanitzable en que estiguin compresos els terrenys, ha
estat determinada en el Projecte de reparcel.lació.

Primer sexenni.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Aquest polígon es delimita a efectes de finalitzar el procés d'urbanització de tots aquells sistemes necessaris, tant interns com externs, per fer viable el desenvolupament residencial; i aconseguir totes les
càrregues internes i externes del sector, tal com es defineix en el propi Pla parcial d’aquest sector, en el conveni urbanístic d’aquest subscrit en data 11 de juny de 2008, i finalment en el projecte de
Reparcel.lació, aprovat definitivament el 6 de juny de 2014.

Les reserves de sòl públic corresponents (zones verdes, equipaments, vials) queden determinades en el Pla parcial urbanístic aprovat de Can Maiol Nord; i fixades i concretades en el Projecte de
reparcel.lació, també aprovat definitivament. En el cas de possibles diferències de superfície de les zones i dels sistemes concretades en aquestes fitxes, ocasionades per la utilització de bases
topogràfiques diferents, prima el Pla parcial i el Projecte de reparcel.lació que és el que ha utilitzat la base topogràfica més acurada, i el document que en definitiva ha desenvolupat el sector.

CAN MAIOL NORD
SUD-05
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III. FITXA DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
SUD-06. AVDA. CAMÍ REIAL



AVDA. CAMÍ REIAL
SUD - 06

(m²sòl) (Ha)

39.884,00 3,99

(m²sòl) (%)

X - Xarxa viària 13.161,72 33,00%

4.786,08 12,00%

1.994,20 5,00%

T - Serveis tècnics i ambientals 0,00 0,00%

598,26 1,50%

20.540,26 51,50%
Els sistemes vinculants, encara que a reajustar en el Pla parcial, quedaran determinats en la fitxa gràfica

4s Blocs plurifamiliars d’ús mixt en ordenació volumètrica flexible
(m²sòl) (%)

19.343,74 48,50%

(m²st/m²sòl) (%)
0,38 100%

0,3230 85%
0,0570 15%

(m²st) (%)

15.155,92 100%

12.882,53 85%
2.273,39 15%

(%)

10%
15%

(%)
30%

(hab/ha)

35,00

(unitats)

140

SUD

SÒL URBANITZABLE

TOTAL SÒL MÍNIM DESTINAT A SISTEMES

Coeficient d'edificabilitat brut d'ús no residencial (comercial / terciari / serveis / ... )

El Pla parcial concretarà el sostre existent, reconegut pel planejament vigent, i el sostre de nova implantació, segons el 
document del POUM.

CESSIÓ D'APROFITAMENT MIG

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

El Pla parcial haurà de respectar el % global de sòl mínim destinat a cada sistema urbanístic.

Les zones d'aprofitament privat quedaran definides en el Pla parcial, en funció de les claus urbanístiques assenyalades 
en la fitxa

Sostre reconegut pel planejament vigent

Sostre de nova implantació segons el document del P OUM

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

Coeficient d'edificabilitat brut d'ús residencial

El càlcul definitiu de la cessió del sòl corresponent al 10% o al 15% segons el cas, de l’aprofitament urbanístic del 
sector a l’administració actuant, gratuïtament i lliure de càrregues d’urbanització, es realitzarà en el Projecte de 
reparcel.lació, en funció del valor de les diferents tipologies edificatories 

V - Espais lliures i zones verdes

TOTAL SÒL MÀXIM DESTINAT A ZONES

Sostre mínim d'ús no residencial (comercial / terciari / serveis / … amb un 15% del sostre total)

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT BRUT

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

Sostre residencial màxim

E - Equipaments

SOSTRE EDIFICABLE

D - Habitatges dotacionals públics

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

HABITATGE PROTEGIT

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

El 30 % d'habitatge de protecció oficial es determinarà en el Pla Parcial

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES



La connexió a l’EDAR es farà mitjançant la realització d’un conveni. L’Ajuntament comunicarà a l’ACA la realització del projecte d’urbanització, assumint la
promoció els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament.

En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de sanejament actual, i per tant s’hagi de realitzar una altra depuradora, el promotor haurà d’assumir
els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament a realitzar.

Per tant, aquest sector s'ha d'ajustar a les mesures de previsió de risc d’inundació determinades per l’ACA, definint la realització amb caràcter general de les
mesures necessàries per la previsió de riscos d'inundacions.

El POUM planteja l’adequació dels usos compatibilitzant-los d’acord amb el nivell de risc que s’ha identificat, plantejant també de realitzar les mesures de
protecció necessàries, que passaran per actuar directament en el marge de la Riera de Caldes.

L’ordenació que es planteja en aquest SUD preveu un vial perimetral al costat oest, de gran secció i dimensions, amb una franja verda que es disposa
linealment al llarg d’aquest i que fa de transició amb el sistema hidrològic de la riera.

Aquesta franja lineal de zona verda en front de la riera de Caldes ens ajudarà a absorbir les diferències de cota, i d’aquesta manera evitar qualsevol problema
d’inundabilitat. 
El POUM planteja per aquest sector un seguit d’actuacions de consolidació i tractament dels marges de la riera de Caldes, amb la realització de les mesures
necessàries per la previsió de riscos d'inundacions, amb la consolidació d'un espai elevat i enjardinat que faci de barrera i de protecció a la zona residencial
(dunes) o; fins i tot, de pujar la cota de rasant del carrer per tal de generar un talús vegetal que faci de contenció i que solucioni el problema; i de pujar la cota de
la planta baixa de les edificacions. La cota a pujar del carrer o d’alçada de qualsevol element constructiu (mur) o element natural (talús o dunes vegetals) serà de 
com a mínim 0,80 m. Tot i així, les mesures s’acabaran de concretar en el Pla parcial corresponent i de definir i executar en la redacció i execució del Projecte
d’Urbanització.

Determinacions de les mesures de prevenció del risc d'inundació

En les àrees inundables corresponents als períodes de retorn de 100 o 500 anys, s’han de complir les mesures de previsió de risc d’inundació d’acord amb les
determinacions establertes a l’article 6.3 i 6.4 RLU i, per tant, s’hauran de fer un seguit d’actuacions en el sector. Totes aquestes actuacions i solucions
concretes es determinaran el Pla parcial i en el Projecte d’Urbanització.

Els hidrants estaran a una distància màxima de 100,00 m de qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a una distància màxima entre ells de 200,00 m, i es
disposaran de manera que donin compliment a aquestes distancies als sols urbans de l’entorn i supleixin les mancances actuals de la xarxa.

La vialitat determinada en el Pla parcial i en el Projecte d’Urbanització ha de complir amb les condicions específiques de la Secció 5 del Document Bàsic de
Seguretat en cas d'Incendis del Reial Decret 314/2006. 

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

Es recomana que la xarxa de clavegueram sigui separativa i, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.

El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest SUD, en funció de la connexió i de les preexistències.

S’hauran de prendre mesures en el Projecte d’urbanització de limitació en l’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.

Tanmateix, aquest sector haurà de garantir el bon funcionament de la xarxa de clavegueram, tant en l’interior del sector, com en l’exterior; i per tant, haurà de
realitzar les connexions externes necessàries per la seva implantació, garantint la connexió a la xarxa, que anirà a càrrec de la propietat del nou àmbit.

El Pla parcial i principalment el Projecte d'urbanització concretaran la xarxa de clavegueram mitjançant els estudis corresponents, aportant els càlculs de la xarxa 
necessaris i determinant els punts de connexió.

Les reserves mínimes de sòl públic (cessions de zones verdes, equipaments, vials,...) quedaran determinades en la fitxa; i aquestes no podran ser menors a la
referència indicada pel que fa als percentatges, que podran variar només en funció de la utilització d’una nova base topogràfica molt més precisa.

El Pla parcial definirà l’ordenació i la zonificació definitives, tot i que tenen caràcter vinculant els sistemes previstos en la fitxa. Aquests sistemes podran ser
objecte de mers reajustaments, en funció de l’ordenació definitiva.

En el SUD-06. Av. Camí Reial es realitzarà la cessió d'un superfície mínima del 1,50 % del total del sector per a realitzar un sistema dotacional (clau D)
d'habitatges públics per a la gent gran, amb un mínim de 16 habitatges.

Els Serveis tècnics i ambiental seran els necessaris a definir en el Pla parcial.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest sector haurà de complir amb la normativa sectorial d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret 241/1994; garantint una
xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la norma UNE 23500 Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis; i complint que
aquesta xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica Complementària SP-120. 

La delimitació d’aquest sector 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% o el 15% segons el cas, de l’aprofitament urbanístic del polígon, que es determinarà en el Projecte de
reparcel.lació; i la realització del 30% d'habitatge protegit respecte al sostre total d'habitatge del polígon, en qualsevol dels seus règims (general, especial,
concertat), que es determinarà en el Pla parcial. 

TERMINIS D'EXECUCIÓ

Segon sexenni.

ALTRES CONSIDERACIONS

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

SISTEMA DE GESTIÓ

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

AVDA. CAMÍ REIAL
SUD - 06
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III. FITXA DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
SUD-07. CAN BOTER



CAN BOTER
SUD - 07

(m²sòl) (Ha)

23.630,00 2,36

(m²sòl) (%)

X - Xarxa viària 4.726,00 20,00%

4.253,40 18,00%

2.363,00 10,00%

T - Serveis tècnics i ambientals 0,00 0,00%

0,00 0,00%

11.342,40 48,00%
Els sistemes vinculants, encara que a reajustar en el Pla parcial, quedaran determinats en la fitxa gràfica

4s Blocs plurifamiliars d’ús mixt en ordenació volumètrica flexible

5s Cases agrupades en conjunts en filera o aparellades en ordenació volumètrica flexible
(m²sòl) (%)

12.287,60 52,00%

(m²st/m²sòl) (%)

0,25 100%

0,2375 95%
0,0125 5%

(m²st) (%)

5.907,50 100%

5.612,13 95%
295,38 5%

(%)

10%
15%

(%)

30%

(hab/ha)

30,00

(unitats)

71

Coeficient d'edificabilitat brut d'ús no residencial (comercial / terciari / serveis / ... )

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

Sostre reconegut pel planejament vigent

Sostre de nova implantació segons el document del P OUM

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT BRUT

TOTAL SÒL MÀXIM DESTINAT A ZONES

Sostre mínim d'ús no residencial (comercial / terciari / serveis / … amb un 5% del sostre total)
Sostre residencial màxim

SOSTRE EDIFICABLE

D - Habitatges dotacionals públics

V - Espais lliures i zones verdes

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

TOTAL SÒL MÍNIM DESTINAT A SISTEMES

E - Equipaments

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

HABITATGE PROTEGIT

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

Coeficient d'edificabilitat brut d'ús residencial

El Pla parcial concretarà el sostre existent, reconegut pel planejament vigent, i el sostre de nova implantació, segons el 
document del POUM.
El càlcul definitiu de la cessió del sòl corresponent al 10% o al 15% segons el cas, de l’aprofitament urbanístic del 
sector a l’administració actuant, gratuïtament i lliure de càrregues d’urbanització, es realitzarà en el Projecte de 
reparcel.lació, en funció del valor de les diferents tipologies edificatories 

CESSIÓ D'APROFITAMENT MIG

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

El 30 % d'habitatge de protecció oficial es determinarà en el Pla Parcial

El Pla parcial haurà de respectar el % global de sòl mínim destinat a cada sistema urbanístic.

Les zones d'aprofitament privat quedaran definides en el Pla parcial, en funció de les claus urbanístiques assenyalades 
en la fitxa

SUD

SÒL URBANITZABLE



SUD - 07

TERMINIS D'EXECUCIÓ

Segon sexenni.

ALTRES CONSIDERACIONS

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

SISTEMA DE GESTIÓ

CAN BOTER

En el perímetre del sector limítrofe al sòl no urbanitzable es disposarà d'una franja de 25,00 m d'amplada separant la zona edificada del sòl no urbanitzable, lliure
d'arbustos o vegetació que pugui propagar un incendi.

La delimitació d’aquest sector 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% o el 15% segons el cas, de l’aprofitament urbanístic del polígon, que es determinarà en el Projecte de
reparcel.lació; i la realització del 30% d'habitatge protegit respecte al sostre total d'habitatge del polígon, en qualsevol dels seus règims (general, especial,
concertat), que es determinarà en el Pla parcial. 

Les reserves mínimes de sòl públic (cessions de zones verdes, equipaments, vials,...) quedaran determinades en la fitxa; i aquestes no podran ser menors a la
referència indicada pel que fa als percentatges, que podran variar només en funció de la utilització d’una nova base topogràfica molt més precisa.

El Pla parcial definirà l’ordenació i la zonificació definitives, tot i que tenen caràcter vinculant els sistemes previstos en la fitxa. Aquests sistemes podran ser
objecte de mers reajustaments, en funció de l’ordenació definitiva.

Atenent la disposició de zones residencials pròximes a la carretera C-59, i per tal de minorar l'impacte visual que pugui generar aquesta implantació residencial
des de la variant, es determina un sistema de Parc agrícola-forestal (clau V5), conjuntament amb el SUD-08, amb l'obligatorietat de realitzar un tractament
adequat de vegetació arbustiva i de plantació d'arbres que permeti aconseguir una franja de vegetació que faci de transició i protecció, i esmorteeixi també els
impactes derivats de l'efecte vora i també faci de barrera acústica.

La realització d'una zona d'aparcament a l'aire lliure de com a mínim 500 m2sòl.

Els Serveis tècnics i ambiental seran els necessaris a definir en el Pla parcial.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest sector haurà de complir amb la normativa sectorial d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret 241/1994; garantint una
xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la norma UNE 23500 Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis; i complint que
aquesta xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica Complementària SP-120. 

Els hidrants estaran a una distància màxima de 100,00 m de qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a una distància màxima entre ells de 200,00 m, i es
disposaran de manera que donin compliment a aquestes distancies als sols urbans de l’entorn i supleixin les mancances actuals de la xarxa.

La vialitat determinada en el Pla parcial i en el Projecte d’Urbanització ha de complir amb les condicions específiques de la Secció 5 del Document Bàsic de
Seguretat en cas d'Incendis del Reial Decret 314/2006. 

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

Es recomana que la xarxa de clavegueram sigui separativa i, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.

El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest SUD, en funció de la connexió i de les preexistències.

S’hauran de prendre mesures en el Projecte d’urbanització de limitació en l’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.

Tanmateix, aquest sector haurà de garantir el bon funcionament de la xarxa de clavegueram, tant en l’interior del sector, com en l’exterior; i per tant, haurà de
realitzar les connexions externes necessàries per la seva implantació, garantint la connexió a la xarxa, que anirà a càrrec de la propietat del nou àmbit.

La connexió a l’EDAR es farà mitjançant la realització d’un conveni. L’Ajuntament comunicarà a l’ACA la realització del projecte d’urbanització, assumint la
promoció els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament.

En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de sanejament actual, i per tant s’hagi de realitzar una altra depuradora, el promotor haurà d’assumir
els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament a realitzar.

El Pla parcial i principalment el Projecte d'urbanització concretaran la xarxa de clavegueram mitjançant els estudis corresponents, aportant els càlculs de la xarxa
necessaris i determinant els punts de connexió.
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III. FITXA DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
SUD-08. EL PEDRÓ



EL PEDRÓ
SUD - 08

(m²sòl) (Ha)

45.501,00 4,55

(m²sòl) (%)

X - Xarxa viària 6.370,14 14,00%

12.740,28 28,00%

2.275,05 5,00%

T - Serveis tècnics i ambientals 0,00 0,00%

0,00 0,00%

21.385,47 47,00%
Els sistemes vinculants, encara que a reajustar en el Pla parcial, quedaran determinats en la fitxa gràfica

5s Cases agrupades en conjunts en filera o aparellades en ordenació volumètrica flexible

8a3 Residencial-hoteler / Hoteler / Habitatge                                                                                                                                                                                              

(m²sòl) (%)
24.115,53 53,00%

(m²st/m²sòl) (%)

0,25 100%

(m²st) (%)

11.375,25 100%

6.575,25 57,8%
4.800,00 42,2%

(%)

15%

(%)

30%

(hab/ha)

15,00

(unitats)

68

En el nombre d'habitatges màxim s'inclouen els habitatges que es poden fer a la zona 8a3

SUD

SÒL URBANITZABLE

Sostre residencial màxim

SOSTRE EDIFICABLE

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT BRUT

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

TOTAL SÒL MÀXIM DESTINAT A ZONES

Sostre mínim zona residencial-hoteler, hoteler, habitatge i restauració en transformació

El 30 % d'habitatge de protecció oficial es determinarà en el Pla Parcial

D - Habitatges dotacionals públics

V - Espais lliures i zones verdes

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

E - Equipaments

TOTAL SÒL MÍNIM DESTINAT A SISTEMES

El Pla parcial haurà de respectar el % global de sòl mínim destinat a cada sistema urbanístic.

Les zones d'aprofitament privat quedaran definides en el Pla parcial, en funció de les claus urbanístiques assenyalades 
en la fitxa

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

CESSIÓ DE L'APROFITAMENT

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

La cessió de sòl corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic del sector a l’administració actuant, gratuïtament i 
lliure de càrregues d’urbanització, es realitzarà en el Projecte de reparcel.lació, en funció del valor de les diferents 
tipologies edificatories 

HABITATGE PROTEGIT



Determinacions de les mesures de protecció dels cementiris

Aquest sector haurà de complir amb la normativa sectorial en relació als cementiris, per estar dins de la seva àrea d’influència, d’acord amb el que preveu el
Decret 297/1997 del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.

Es recomana que la xarxa de clavegueram sigui separativa i, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest SUD, en funció de la connexió i de les preexistències.
S’hauran de prendre mesures en el Projecte d’urbanització de limitació en l’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.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest sector haurà de complir amb la normativa sectorial d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret 241/1994; garantint una
xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la norma UNE 23500 Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis; i complint que
aquesta xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica Complementària SP-120. 

Els hidrants estaran a una distància màxima de 100,00 m de qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a una distància màxima entre ells de 200,00 m, i es
disposaran de manera que donin compliment a aquestes distancies als sols urbans de l’entorn i supleixin les mancances actuals de la xarxa.

La vialitat determinada en el Pla parcial i en el Projecte d’Urbanització ha de complir amb les condicions específiques de la Secció 5 del Document Bàsic de
Seguretat en cas d'Incendis del Reial Decret 314/2006. 

En el perímetre del sector limítrofe al sòl no urbanitzable es disposarà d'una franja de 25,00 m d'amplada separant la zona edificada del sòl no urbanitzable, lliure
d'arbustos o vegetació que pugui propagar un incendi.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

Tanmateix, aquest sector haurà de garantir el bon funcionament de la xarxa de clavegueram, tant en l’interior del sector, com en l’exterior; i per tant, haurà de
realitzar les connexions externes necessàries per la seva implantació, garantint la connexió a la xarxa, que anirà a càrrec de la propietat del nou àmbit.

El Pla parcial i principalment el Projecte d'urbanització concretaran la xarxa de clavegueram mitjançant els estudis corresponents, aportant els càlculs de la xarxa
necessaris i determinant els punts de connexió.

La connexió a l’EDAR es farà mitjançant la realització d’un conveni. L’Ajuntament comunicarà a l’ACA la realització del projecte d’urbanització, assumint la
promoció els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament.

En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de sanejament actual, i per tant s’hagi de realitzar una altra depuradora, el promotor haurà d’assumir
els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament a realitzar.

La delimitació d’aquest sector 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 15% de l’aprofitament urbanístic del polígon, que es determinarà en el Projecte de reparcel.lació; i la realització
del 30% d'habitatge protegit respecte al sostre total d'habitatge del polígon, en qualsevol dels seus règims (general, especial, concertat), que es determinarà en
el Pla parcial. 

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

SISTEMA DE GESTIÓ

Les reserves mínimes de sòl públic (cessions de zones verdes, equipaments, vials,...) quedaran determinades en la fitxa; i aquestes no podran ser menors a la
referència indicada pel que fa als percentatges, que podran variar només en funció de la utilització d’una nova base topogràfica molt més precisa.

El Pla parcial definirà l’ordenació i la zonificació definitives, tot i que tenen caràcter vinculant els sistemes previstos en la fitxa. Aquests sistemes podran ser
objecte de mers reajustaments, en funció de l’ordenació definitiva.

EL PEDRÓ
SUD - 08

Atenent la disposició de zones residencials pròximes a la carretera C-59, i per tal de minorar l'impacte visual que pugui generar aquesta implantació residencial
des de la variant, es determina un sistema de Parc agrícola-forestal (clau V5), conjuntament amb el SUD-07, amb l'obligatorietat de realitzar un tractament
adequat de vegetació arbustiva i de plantació d'arbres que permeti aconseguir una franja de vegetació que faci de transició i protecció, i esmorteeixi també els
impactes derivats de l'efecte vora i també faci de barrera acústica.

Aquest SUD pretén adquirir una part del bosc de la masia de Can Padró com a sistema públic, amb una superfície mínima de 7.000 m2sòl.

Atès el valor arquitectònic que presenta la Masia de Can Padró, inclosa en el Catàleg de Patrimoni, es determina una zona de serveis i activitats (clau 8a3), amb
una sèrie d’usos alternatius (habitatge, residencial-hoteler, hoteler, restauració,...) per facilitar el seu manteniment i la conservació, amb uns paràmetres
urbanístics determinats en la normativa que son de caràcter vinculant, encara que posteriorment el Pla parcial els podrà complementar. Aquesta clau urbanística
quedarà definida amb uns paràmetres urbanístics generals en aquesta normativa, i posteriorment el Pla parcial concretarà i definirà la zona.

Els Serveis tècnics i ambiental seran els necessaris a definir en el Pla parcial.

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

TERMINIS D'EXECUCIÓ

Segon sexenni.

ALTRES CONSIDERACIONS
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III. FITXA DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
SUD-09. CAN VALLS



(m²sòl) (Ha)

231.952,00 23,20
La superfície s'estableix en el Pla parcial de Can Valls

(m²sòl) (%)

X. Xarxa viària

X. Xarxa viària 29.847,08 12,87%
Xa. Aparcament 6.086,05 2,62%

Total xarxa viària 35.933,13 15,49%

V. Espais lliures i zones verdes

V4. Parc urbà 25.933,33 11,18%
V5. Parc agrícola-forestal 56.797,90 24,49%
V6. Espai lliure de configuració viaria 773,32 0,33%

Total espais lliures i zones verdes 83.504,55 36,00%

E. Equipaments

E11. Reserva d'equipament sense ús assignat 11.504,25 4,96%
Total equipaments 11.504,25 4,96%

(m²sòl) (%)

130.941,93 56,45%

(m²sòl) (%)

7. Activitats econòmiques industrials (Clau 7)

7b. Indústria aïllada en parcel·la gran 42.017,73 18,11%
7c. Indústria aïllada en parcel·la gran 15.740,33 6,79%
7i. Indústria-comercial aïllada en parcel·la mitjana-gran 29.374,08 12,66%
7l. Indústria entre mitjeres 13.877,93 5,98%

Total zona industrial 101.010,07 43,55%

(m²sòl) (%)

101.010,07 43,55%

(m²st/m²sòl)

0,68
0,533
1,263
0,85

(m²st)

28.572,06
Indústria aïllada en parcel·la gran 8.389,60

37.099,46
11.796,24

Total sostre màxim edificable 85.857,36

CESSIÓ D'APROFITAMENT MIG

SÒL DESTINAT A SISTEMES URBANÍSTICS

Transcripció  del Pla Parcial Can Valls pel que fa als sistemes, amb nomenclatura de les claus i normativa 
adaptada en el document del POUM. 

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT SEGONS EL POUM

SÒL URBANITZABLE

SÒL DESTINAT A ZONES

SOSTRE EDIFICABLE

SUDCAN VALLS
SUD-09

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

TOTAL SÒL MÍNIM DESTINAT A SISTEMES

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

Indústria aïllada en parcel·la gran

El càlcul de la cessió del sòl corresponent al % de l’aprofitament urbanístic del sector a l’administració actuant, 

gratuïtament i lliure de càrregues d’urbanització, queda determinat en el Pla parcial de Can Valls i es concreta i 

materialitza en el Projecte de reparcel.lació, en funció del valor de les diferents tipologies edificatories. 

4. CESSIÓ

Indústria entre mitjeres

Els aprofitaments per a cada zona privada son els fixats pel Pla parcial i el Projecte de reparcel.lació de Can Valls.

Indústria-comercial aïllada en parcel·la mitjana-gran

TOTAL SÒL MÀXIM DESTINAT A ZONES

Coeficient d'edificabilitat net d'ús indústria aïllada en parcel·la gran (7c)

Coeficient d'edificabilitat net d'ús indústria entre mitjeres (7l)

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT NET

Coeficient d'edificabilitat net d'ús indústria-comercial aïllada en parcel·la mitjana-gran (7i)

Transcripció  del Pla Parcial Can Valls pel que fa a les zones d'aprofitament privat, amb la nomenclatura de les 
claus i normativa adaptada en el document del POUM, per tal de unificar criteris. L’adaptació de les claus 
urbanístiques no suposa cap reducció dels aprofitaments fixats al Pla parcial, sinó que significa una mera 
homogeneització de les mateixes per fer-les coherents amb el contingut del POUM.

Coeficient d'edificabilitat net d'ús indústria aïllada en parcel·la gran (7b)



SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

ALTRES CONSIDERACIONS

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

En el perímetre del sector limítrofe al sòl no urbanitzable es disposarà d'una franja de 25,00 m d'amplada separant la zona edificada del sòl no urbanitzable, lliure d'arbustos o vegetació que pugui 
propagar un incendi.

Tot i així, les determinacions pel que fa a la protecció d’incendis i la xarxa d’hidrants estan definides en el Pla parcial, i en el Projecte d'urbanització s'acabaran de concretar. 

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.

El planejament derivat i els projectes d'urbanització que es realitzin en aquest sector que afectin a les carreteres hauran d'obtenir l'informe favorable vinculant del Servei Territorial de Carreteres de 
Barcelona.

Amb caràcter general, la línia d'edificació s'estableix a 25,00 m respecta a la carretera C-155; i per tant, totes les edificacions guardaran com a mínim aquesta distància. Aquesta línia d'edificació es 
determinarà en funció de l'aresta exterior de la calçada, considerant que l'aresta exterior és el canto exterior de la part de la carretera destinada a circulació de vehicles.

Les determinacions i les mesures de prevenció del risc d'inundació en aquest sector es concreten en els estudis d'inundabilitat, que es varen realitzar per la redacció del Pla parcial de Can Valls i que, 
l'ACA ja va avaluar i informar, pel que fa al torrent de Can Oller en aquest àmbit (UDPH2005005721, UDPH2006004745 i UDPH2009002882).

El SUD-09. Can Valls queda afectat per la xarxa comarcal C-155.

El Pla parcial i el Projecte d'urbanització del SUD-11. Can Valls acompliran amb 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 nova via interpolar C-155, l'actual carretera de Sabadell-Granollers i la Ronda de Llevant de Polinyà-Sentmenat, s'han d'ajustat a les solucions reconsiderades 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.

El planejament derivat, els projectes 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. 

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.

El sòl de les reserves per a infrastructures de mobilitat terrestre, comprés en l'àmbit d'aquest sector i que sigui necessari per a la implantació de les mateixes, o extern a aquests sector i  que sigui 
necessari per donar accés a aquest, 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. 

Aquest sector té el Pla parcial aprovat definitivament; i per tant, moltes de les determinacions pel que fa a la xarxa de clavegueran ja vindran definides en aquest document; tot i que, tret d'allò establert en 
el Pla parcial, en caràcter general el Projecte d'urbanització haurà de seguir amb les determinacions establertes a continuació.

Es recomana que la xarxa de clavegueram sigui separativa i, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.

El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest SUD, en funció de la connexió i de les preexistències.

S’hauran de prendre mesures en el Projecte d’urbanització de limitació en l’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.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest sector té el Pla parcial i el Projecte de reparcel.lació aprovat definitivament; per tant, el Projecte d'urbanització d'aquest sector haurà de complir amb la normativa sectorial d'incendis vigent; 
disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret 241/1994; garantint una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la norma UNE 23500 Sistemes d'abastament d'aigua 
contra incendis; i complint que aquesta xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica Complementària SP-120.

Aquest sector es delimita a efectes de finalitzar el procés de gestió i urbanització, cedint a l’administració actuant el sòl d’aprofitament, gratuïtament i lliure de càrregues d’urbanització, dins el sector de sòl 
urbanitzable en que estiguin compresos els terrenys; i urbanitzar tots aquells sistemes necessaris, tant interns com externs, per fer viable el desenvolupament industrial i de serveis.

L’execució del polígon, fins avui, ha consistit en l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització, en data 15 de juny de 2012, així com del projecte de reparcel.lació, aprovat definitivament el 28 de febrer 
de 2013 i publicat al BOP el 20 de març de 2013.
Per tant, la delimitació del polígon es realitza a efectes de materialitzar les previsions dels projectes de reparcel.lació i urbanització, complint les seves previsions i les del Conveni urbanístic subscrit el 22 
d’abril de 2009, que s’acompanya i forma part del POUM.

Les reserves de sòl públic corresponents (zones verdes, equipaments, vials) queden determinades en el Pla parcial urbanístic aprovat de Can Valls; i fixades i concretades en el Projecte de reparcel.lació, 
també aprovat definitivament. En el cas de possibles diferències de superfície de les zones i dels sistemes concretades en aquestes fitxes, ocasionades per la utilització de bases topogràfiques diferents, 
prima el Pla parcial i el Projecte de reparcel.lació que és el que ha utilitzat la base topogràfica més acurada, i el document que en definitiva ha desenvolupat el sector.

En definitiva, totes les obligacions a realitzar en aquest sector han estat concretades en el Pla parcial corresponent, així com també en el Projecte de reparcel.lació i urbanització.

La determinació de les cessions a l’administració actuant del sòl d’aprofitament, gratuïtament i lliure de càrregues d’urbanització, dins el sector de sòl urbanitzable en que estiguin compresos els terrenys, 
ha estat determinada en el Projecte de reparcel.lació.

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.

Les determinacions bàsiques del sector s’expressen en la fitxa numèrica adjunta i corresponen a les del Pla Parcial, tot i que les claus urbanístiques i la normativa establerta és la del document del POUM.

El document del POUM realitza la transcripció del Pla Parcial Can Valls, tant dels sistemes generals de cessió, com de les zones d'aprofitament privat, amb la nomenclatura de les claus i normativa 
adaptada en el document del POUM, per tal de unificar criteris. L’adaptació de les claus urbanístiques no ha de suposar cap reducció dels aprofitaments fixats al Pla parcial, sinó que significa una mera 
homogeneització de les mateixes per fer-les coherents amb el contingut del POUM.

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 

Determinacions de les mesures de prevenció del risc d'inundació

Tanmateix, aquest sector haurà de garantir el bon funcionament de la xarxa de clavegueram, tant en l’interior del sector, com en l’exterior; i per tant, haurà de realitzar les connexions externes necessàries 
per la seva implantació, garantint la connexió a la xarxa, que anirà a càrrec de la propietat del nou àmbit.

El Pla parcial i principalment el Projecte d'urbanització concretaran la xarxa de clavegueram mitjançant els estudis corresponents, aportant els càlculs de la xarxa necessaris i determinant els punts de 
connexió.

La connexió a l’EDAR es realitza mitjançant un conveni. L’Ajuntament comunicarà a l’ACA la realització del projecte d’urbanització, assumint la promoció els costos econòmics de la seva part proporcional 
d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament.

En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de sanejament actual, i per tant s’hagi de realitzar una altra depuradora, el promotor haurà d’assumir els costos econòmics de la seva part 
proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament a realitzar.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

5. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

Primer sexenni.

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 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.

CAN VALLS
SUD-09











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

III. FITXA DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
SUD-10. INDUSTRIAL LLEVANT



INDUSTRIAL LLEVANT
SUD - 10

(m²sòl) (Ha)

243.417,00 24,34
Àmbit A 226.660,00

Àmbit B. Sistemes Generals d'Espais Lliures Públics inclosos en el PDU de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs 16.757,00

SUPERFÍCIE TOTAL DE L'ÀMBIT QUE COMPUTA A EFECTES D 'APROFITAMENT 226.660,00 22,67

(m²sòl) (%)

X - Xarxa viària 24.341,70 10,00%
SDX- Sistema Viari (PDU) 2.921,00 1,20%

43.815,06 18,00%

10.807,71 4,44%

12.170,85 5,00%
SDEb. Sistema d'Equipaments (PDU) 1.874,31 0,77%

95.930,64 39,41%
Els sistemes vinculants, encara que a reajustar en el Pla parcial, quedaran determinats en la fitxa gràfica

7s. Indústria en ordenació volumètrica flexible 
8s. Serveis i activitats en ordenació volumètrica flexible 

(m²sòl) (%)
147.486,36 60,59%

(m²st/m²sòl)

0,50

(m²st)

113.330,00

(%)

10%

SUD

SÒL URBANITZABLE

El càlcul definitiu de la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector a l’administració 

actuant, gratuïtament i lliure de càrregues d’urbanització, es realitzarà en el Projecte de reparcel.lació, en funció del 

valor de les diferents tipologies edificatories 

SUPERFÍCIE TOTAL DE L'ÀMBIT

1. SUPERFÍCIES

2. QUALIFICACIONS DEL SÒL

TOTAL SÒL MÀXIM DESTINAT A ZONES

El sostre podrà ser industrial, comercial, serveis,.. segons el que s'estableixi en el Pla parcial i en les consideracions 
d'aquestes normes.

SOSTRE EDIFICABLE

V - Espais lliures i zones verdes

E - Equipaments

TOTAL SÒL MÍNIM DESTINAT A SISTEMES

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT BRUT

3. EDIFICABILITAT / SOSTRE 

El Pla parcial haurà de respectar el % global de sòl mínim destinat a cada sistema urbanístic.

Les zones d'aprofitament quedaran definides en el Pla parcial, en funció de les claus urbanístiques assenyalades en la 
fitxa.

SDV4 - Sistema de Parcs Urbans (PDU)

4. CESSIÓ

CESSIÓ D'APROFITAMENT MIG



Aquest SUD també pretén obtenir la cessió urbanitzada dels sistemes generals d'espais lliures inclosos en el PDU de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs, que
s'inclouran només en el sector a efectes de la seva cessió i urbanització, per tal d'integrar-se en el sòl urbà i configurar-se com a porta d'entrada del sòl no
urbanitzable de Gallecs.

Aquesta disposició dels usos que es planteja pretén prioritzar la imatge del conjunt i principalment el tractament singular de les edificacions del front de l'Avda. de
Catalunya, aconseguint una imatge adequada a l'entrada del municipi, evitant un impacte visual desfavorable, i per aquest fet es planteja no realitzar activitats
industrials en el front de l’Av. de Catalunya, i potenciar les activitats de serveis i terciàries, per tal de reubicar les activitats 
La proposta d’ordenació que es plantegi ha prioritzar la imatge del conjunt i principalment el tractament singular de les edificacions del front de l’Avda. Catalunya,
l’ordenació d’aquestes i el tractament dels sistemes d’espais lliures i zones verdes, així com dels espais privats previsiblement de caràcter públic, que han de
donar una imatge singular de l’entrada del municipi.
Aquest fet determina que, en el front de l’Avda. de Catalunya, es pretengui en principi col•locar només usos de serveis, activitats, terciaris, comercials,..., i així
aconseguir la imatge desitjada per aquesta avinguda. No obstant, determinades empreses i indústries es podrien arribar també a implantar en aquest front de
vial si acomplissin les premisses i condicions estètiques desitjades.

Tot i que en general, l’ordenació i la zonificació que es determina en les fitxes gràfiques és indicativa, i per tant, no vinculant, tret dels sistemes que es concreten
a la fitxa, es determinen per aquest sector dues claus urbanístiques singulars, que quedaran definides en aquestes normes: Zona industrial d'edificació aïllada en
parcel·la gran amb volumetria flexible (Clau 7s) i Zona de serveis i activitats en edificació aïllada i parcel·la gran, amb volumetria flexible (Clau 8s). 

La disposició d’aquestes dues zones d'aprofitament privat totalment diferents, una ubicada en front de l'Avda. de Catalunya (zona d'activitats econòmiques de
serveis), i una altre a tocar a la C-59 (zona d'activitats econòmiques de caràcter industrial) son indicatives i no vinculants, però els usos que aquestes zones
suposen si que en resulten, en certa manera, predeterminats a l'hora de realitzar la proposta definitiva de zonificació i d'implantació de les activitats, si menys no,
condicionades per la idoneïtat de les instal.lacions en front de l’Av. Catalunya, en funció de la seva imatge estètica.

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.

En el perímetre del sector limítrofe al sòl no urbanitzable es disposarà d'una franja de 25,00 m d'amplada separant la zona edificada del sòl no urbanitzable, lliure
d'arbustos o vegetació que pugui propagar un incendi.

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

La vialitat determinada en el Pla parcial i en el Projecte d’Urbanització ha de complir amb les condicions específiques de la Secció 5 del Document Bàsic de
Seguretat en cas d'Incendis del Reial Decret 314/2006.

En el cas de tractar-se de zones d'ús industrial, les condicions seran les especificades al Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrial,
aprovat pel Reial Decret 2267/2004.

Atenent la disposició, dels sistemes generals d'espais lliures públics inclosos en el PDU de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs, al costat d'aquest sector, i per
tal de minorar l'impacte visual, acústic, paisatgístic,... que pugui generar aquesta implantació industrial/ terciaria a aquests espais de màxima protecció, es
determina un sistema de Parc agrícola-forestal (clau V5) de 25,00 m d'amplada, i a la vegada una franja amb l'obligatorietat de realitzar un tractament adequat
de vegetació arbustiva i de plantació d'arbres que permeti aconseguir una franja de vegetació que faci de transició i protecció, i esmorteeixi també els impactes
derivats de l'efecte vora i també faci de barrera acústica.

La proposta que es determina en aquest document, a banda de garantir una distància de 50,00 m de les noves edificacions en funció de la protecció de
carreteres, en el llindar del sector amb Gallecs, garanteix també:
- La cessió de 25,00 m com a espai públic, amb un tractament adequat de vegetació arbustiva i de plantació d'arbres, per tal d'aconseguir una franja de
vegetació que faci de transició i protecció per esmorteir els impactes derivats de l'efecte vora, atenent la seva adjacència a l'espai d'interès natural de Gallecs.
Aquesta franja de terreny podrà configurar-se en forma de barrera (dunes, p.e.) per tal de reduir l'impacte que pot ocasionar la zona industrial- comercial-
terciària a la zona de Gallecs, així com aïllar el nou àmbit Industrial de Llevant de la variant.
- L'espai fins arribar als 50,00 m de protecció de carreteres pel que fa a l'edificació, formarà part de la zona privada però amb el mateix tractament que l'anterior
franja i lliure d'edificacions, evitant en qualsevol cas l'ús que es fa amb caràcter general dels darreres de les naus dels polígons industrials.

Aquest sector també presenta un espai de protecció arqueològica com és l'Àrea de Protecció Arqueològica (APA), inclosa en el Catàleg de Patrimoni en la fitxa
8.19.

El Pla parcial que desenvolupi aquest sector haurà de realitzar un estudi d'impacte i d'integració paisatgística de les edificacions principalment aquelles que es
disposen en l’Av. de Catalunya. Aquest estudi determinarà les premisses i condicions estètiques de les activitats a instal•lar-se al sector, les que determinin la
idoneïtat o no de la seva instal•lació, i seran el propi estudi d'impacte i d'integració paisatgística i el planejament derivat els que acabin de definir les
implantacions.

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. 

Els Serveis tècnics i ambiental seran els necessaris a definir en el Pla parcial.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Aquest sector haurà de complir amb la normativa sectorial d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret 241/1994; garantint una
xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la norma UNE 23500 Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis; i complint que
aquesta xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica Complementària SP-120.

Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

SISTEMA DE GESTIÓ

5. GESTIÓ URBANÍSTICA

Primer sexenni.

ALTRES CONSIDERACIONS

INDUSTRIAL LLEVANT
SUD - 10

TERMINIS D'EXECUCIÓ

La delimitació d’aquest sector 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 serà el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector, en
compliment de la D.T.Tercera.2 de la Llei 3/2012, ja que s'ha tingut en compte que el sector SUD-12 Industrial Llevant es va delimitar com a urbanitzable amb
anterioritat al POUM, concretament en el PDU de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs. Aquesta cessió es determinarà en el Projecte de reparcel.lació. 

Les reserves mínimes de sòl públic (cessions de zones verdes, equipaments, vials,...) quedaran determinades en la fitxa; i aquestes no podran ser menors a la
referència indicada pel que fa als percentatges, que podran variar només en funció de la utilització d’una base topogràfica molt més precisa.

El sostre edificable anirà en funció només de la superfície total del sector que computa a efectes d'obtenir l'aprofitament, superfície obtinguda de la superfície
total del sector menys els sistemes generals d'espais lliures públics inclosos en el PDU de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs, que només s'inclouran en el
sector a efectes de la seva cessió i urbanització, per tal d'integrar-se en el sòl urbà i configurar-se com a porta d'entrada a Gallecs.

El Pla parcial definirà l’ordenació i la zonificació definitives, tot i que tenen caràcter vinculant els sistemes previstos en la fitxa. Aquests sistemes podran ser
objecte de mers reajustaments, en funció de l’ordenació definitiva.



La vialitat i les connexions amb les carreteres s'han d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent; i per tant, el planejament derivat, els projectes
d'urbanització, el disseny de tots els elements viaris de connexió a 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; 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.

Per tal d'assegurar la viabilitat d'un recorregut del tren-tramvia de Sabadell a Granollers, molt més integrador i menys agressiu en el polígon i en el municipi;
tenint en compte que el traçat que planteja el PTMB parteix el Parc de l'Hostal del Fum i el Polígon Industrial Riera de Caldes per la Via Augusta; s'ha realitzat un
corredor alternatiu al previst en el PTMB, ampliant-se la reserva de la Via interpolar de manera que es permeti el pas d'aquesta per la mitjana en el tram comprés
entre la riera de Caldes i la C-59, així com també a través del sòl no urbanitzable, vorejant la riera de Caldes fins arribar de nou a la reserva determinada pel
PTMB per enllaçar amb el tram de Polinyà.
La reserva és força compatible amb les zones industrials actuals del Polígon Riera de Caldes; no obstant, la concreció definitiva d'aquesta es realitzarà
mitjançant els instruments de desenvolupament i execució que puguin aprovar-se posteriorment per part de l'administració competent.
En els dos traçats de caràcter provisional de reserva ferroviària, s'ha delimitat una reserva mínima de 30,00 m d'amplada, centrada en l'eix del traçat i protegida
a cada banda per sengles línies d'edificació separades a 10 m dels límits de la reserva, tal com es concreta en els plànols de normativa i en la fitxa corresponent.

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.
El sòl de les reserves per a infrastructures de mobilitat terrestre comprés en aquest sector, 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.

El Planejament derivat i els Projectes d'urbanització que es realitzin en aquest sector i, per tant, que afectin a les carreteres C-59, C-155 i B-143, hauran d'obtenir
l'informe favorable vinculant del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona.

Amb caràcter general, la línia d'edificació s'estableix a 50,00 m respecta a la C-59 i a 25,00 m respecta a les carreteres C-155 i B-143. Aquesta distància de la
línia d'edificació es determina en funció de l'aresta exterior de la calçada, considerant que l'aresta exterior és el canto exterior de la part de la carretera destinada
a circulació de vehicles; sense perjudici que la vialitat de l'Av. Catalunya pugui perdre el seu caràcter de carretera i passi a ser una via urbana, determinant-se de
forma expressa altres criteris de tractament, traçat, geometria, etc.

La rotonda que es situa a la intersecció de la B-143 amb el c. Orfebreria i amb el c. Montseny, que queda inclosa en el SUD Industrial Llevant, té un encaix força
complicat, atès el pendent mig dels trams d'aquests carrers; i per tant, s'haurà de concretar en el planejament derivat (Pla parcial) i definir tècnicament (traçat i
configuració) 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 carretera i es determini com a carrer urbà amb unes
altres consideracions. Si en funció d'un anàlisi tècnic més profund resultés un problema realitzar aquesta nova rotonda, es deixaria la intersecció en T, actualment
existent.

Pel que fa a la intersecció entre la carretera B-143 i el carrer del Migdia en T, no és factible aquesta connexió pel que fa el trànsit rodat, degut a la gran pendent
que hi ha; per tant, aquest document contempla la continuïtat viària però només amb caràcter peatonal, és a dir, la qualificació del vial és de Xr (només d'accés
peatonal).

Determinacions de la reserva i protecció ferroviària  

El POUM incorpora, segons es grafia en el plànol de normativa urbanística i en la fitxa la previsió d'unes franges de protecció ferroviària, consensuades per
l'organisme de la Generalitat competent.
La reserva que transcorre pel polígon industrial Riera de Caldes per la Via Augusta, i travessa el SUD-10. Industrial LLevant, garanteix la viabilitat de la proposta
del PTMB, pel que fa a la protecció o reserva ferroviària, amb un traçat similar però compatible amb l'ordenació plantejada, de manera que la traça es situa
fonamentalment en sòls públics no edificables, garantint les mínimes afectacions possibles, atravessant aquest sector en paral.lel a la franja de protecció del
Jaciment de la Via Augusta.

La connexió a l’EDAR es farà mitjançant la realització d’un conveni. L’Ajuntament comunicarà a l’ACA la realització del projecte d’urbanització, assumint la
promoció els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament.

En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de sanejament actual, i per tant s’hagi de realitzar una altra depuradora, el promotor haurà d’assumir
els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament a realitzar.

Determinacions de la xarxa viària de caràcter territorial 

Els usos,  en les zones adjacents a les carreteres, es determinaran segons el TRLC i el Reglament General de Carreteres.

El SUD-10. Industrial LLevant queda afectat per la xarxa bàsica C-59, la xarxa comarcal C-155 i la xarxa local B-143.

El planejament derivat (Pla parcial) i els projectes d'urbanització s’adequaran a la legislació de carreteres vigent, Decret legislatiu 2/2009, de 25 agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de Carreteres; sense perjudici
que en els trams en sòl urbà la via es tranformi en una cruïlla urbana. 

Es recomana que la xarxa de clavegueram sigui separativa i, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar.

El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessaria en aquest SUD, en funció de la connexió i de les preexistències.

S’hauran de prendre mesures en el Projecte d’urbanització de limitació en l’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.

Tanmateix, aquest sector haurà de garantir el bon funcionament de la xarxa de clavegueram, tant en l’interior del sector, com en l’exterior; i per tant, haurà de
realitzar les connexions externes necessàries per la seva implantació, garantint la connexió a la xarxa, que anirà a càrrec de la propietat del nou àmbit.

El Pla parcial i principalment el Projecte d'urbanització concretaran la xarxa de clavegueram mitjançant els estudis corresponents, aportant els càlculs de la xarxa
necessaris i determinant els punts de connexió.
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IV. SOLS URBANITZABLES NO DELIMITATS (SUND)
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IV. FITXA DEL SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT
SUND-01. CAN CLADELLES



CAN CLADELLES
SUND - 01 SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT

(m²sòl) (Ha)

29.126,00 2,91
Àmbit A 24.957,00

Àmbit B 4.169,00

X - Xarxa viària La xarxa viària necessària 

V - Espais lliures i zones verdes min.10,00% + la zona verda que prové de La Sagrera

E - Equipaments min. 10,00% + l'equipament que prové de La Sagrera

T - Serveis tècnics i ambientals Els serveis tècnics/ambientals necessaris

(m²st/m²sòl)

0,35

(%)

15%

(%)

30%

(hab/ha)

35,00

SUND

HABITATGE PROTEGIT

3. EDIFICABILITAT

COEFICIENT D'EDIFICABILITAT BRUT

1. SUPERFÍCIES

2. SISTEMES MÍNIMS DE CESSIÓ 

SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

CESSIÓ D'APROFITAMENT

4. CESSIÓ / HABITATGE PROTEGIT

5. DENSITAT / NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES

DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES



Si resulta necessari es proposa de pujar les cotes de les rasants del carrer intern en funció dels calats de la làmina d'aigua, en base a l'estudi particular 
d'inundabilitat. Aquestes cotes quedaran definides en el Pla parcial i en el Projecte d’Urbanització.
No obstant, en aquest document es suggereix una cota del carrer principal que travessa el sector a uns 2,00 m de la cota actual del terreny, en la zona nord de 
l'àmbit, relligant de manera òptima les dues rotondes (c/Sant Oleguer-La Carrerada i el c/ Indústria).

El sistema d'actuació i la seva execució es determinarà i justificarà en el document de delimitació del sector (Programa d'actuació urbanística municipal o 
en el Pla parcial urbanístic de delimitació).

Per altra banda, es podran prendre mesures fora del sector, pel que fa a delimitar, consolidar i endagar els marges del Torrent de Can Duran, evitant de 
modificar el sistema hídric.
La definició tècnica es realitzarà en el Projecte d’urbanització, en funció dels estudis d'inundabilitat; evitant en tot cas, solucions agressives en el medi, de murs 
de contenció, elements estructurals artificials que facin de barrera, basses de laminació,...  

Finalment, es podran proposar altres solucions en la normativa del Pla parcial, que no generin cap tipus d'impacte visual, com pot èsser el plantejament de pujar 
la cota de les plantes baixes de les edificacions en base al calat de la làmina d'aigua. 

Totes aquestes mesures quedaran definides tècnicament en el Pla parcial i en el Projecte d'urbanització corresponent.

La connexió a l’EDAR es farà mitjançant la realització d’un conveni. L’Ajuntament comunicarà a l’ACA la realització del projecte d’urbanització, assumint la 
promoció els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament. En el cas que no sigui viable la 
connexió al sistema públic de sanejament actual, i per tant s’hagi de realitzar una altra depuradora, el promotor haurà d’assumir els costos econòmics de la seva 
part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament a realitzar.

Determinacions de les mesures de prevenció del risc d'inundació

En les àrees inundables corresponents als períodes de retorn de 100 o 500 anys, s’han de complir les mesures de previsió de risc d’inundació d’acord amb les 
determinacions establertes a l’article 6.3 i 6.4 RLU.

Realitzar un estudi particular d’inundabilitat en la delimitació d'aquest sòl urbanitzable, per concretar les actuacions tècniques a realitzar en el Pla Parcial i en el 
Projecte d’Urbanització.

La xarxa d’aigües pluvials haurà d’incorporar les obres i les instal•lacions necessàries que permetin retenir i evacuar adequadament cap a la depuradora 
d’aigües residuals les primeres aigües d’escorrentia de la xarxa de sanejament.

Es pretén conseguir una solució totalment permeable, materialitzant un vial sense generar cap barrera en el sòl no urbanitzable, deixant passar el sistema hídric, 
i configurant-se com un element per sobre d'aquests espais.
En tot cas, qualsevol proposta per garantir la compatibilitat del sector en front al risc d'inundabilitat haurà d'evitar una actuació directa al torrent, i no alterar la 
seva morfologia i funcionalitat hidràulica d'aquest curs fluvial i la seva funció connectora.

SISTEMA DE GESTIÓ

TERMINIS D'EXECUCIÓ

La delimitació del sector de Can Cladelles es realitzarà en funció d'un dels condicionants establerts en l'article d'aquestes normes que fa referència a les  
condicions de transformació del sòl urbanitzable no delimitat.

ALTRES CONSIDERACIONS

En el perímetre del sector limítrofe al sòl no urbanitzable es disposarà d'una franja de 25,00 m d'amplada separant la zona edificada del sòl no 
urbanitzable, lliure d'arbustos o vegetació que pugui propagar un incendi.

Determinacions de les mesures de protecció d’incendis

Les reserves mínimes de sòl públic (zones verdes, equipaments, vials) quedaran determinades en el document de delimitació del sòl o en el Pla parcial 
urbanístic corresponent, tot i que en aquesta fitxa es concreten uns mínims exigibles.

Es recomana que la xarxa de clavegueram sigui separativa i, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà de justificar. S’hauran de prendre mesures en el 
Projecte d’urbanització de limitació en l’aportació d’aigües de pluja als col•lectors.

En conseqüència, les cessions mínimes a realitzar en aquest SUND seran aquelles determinades segons els estandards urbanístics mínims en 
funció de la nova superfície de sòl urbanitzable i/o del sostre que aquest soporta, més les cessions actualment existents que provenent de La 
Sagrera.

Els sistemes en sòl urbà que provenen de La Sagrera, s'incorporaran  i es transformaran en el moment de la redacció del Pla parcial i de la gestió 
del Projecte de reparcel.lació, possibilitant major espai, per tal de realitzar una ordenació més ajustada i coherent en el territori, alliberant altres 
sols per a cessions millor col.locats i més necessaris.

Obtenir la cessió i la urbanització del vial que relliga de nord a sud els diferents barris de ponent i l'ampliació de l’equipament escolar de Can Cladelles.

Obtenir una sèrie de sistemes no edificables, que es disposaran entre el vial principal i el torrent de Can Duran, i que potenciaran el Parc de la Riera de Caldes. 
Part d'aquests espais es podran destinar a horts ecològics i/o urbans, en relació als espais agrícoles lligats al torrent de Can Duran.

SUND - 01

Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram

6. GESTIÓ URBANÍSTICA

La vialitat determinada en el Pla parcial i en el Projecte d’Urbanització ha de complir amb les condicions específiques de la Secció 5 del 
Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendis del Reial Decret 314/2006. 

Aquest sector haurà de complir amb la normativa sectorial d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord amb el Decret 241/1994; 
garantint una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la norma UNE 23500 Sistemes d'abastament d'aigua contra 
incendis; i complint que aquesta xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica Complementària SP-120. Els hidrants estaran a una distància màxima de 100,00 m de qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a una distància màxima entre ells de 
200,00 m, i es disposaran de manera que donin compliment a aquestes distancies als sols urbans de l’entorn i supleixin les mancances actuals de 
la xarxa.

CAN CLADELLES
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V. PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS (PEU)
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V. FITXA DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC
PEU-01. INDUSTRIAL RIERA DE CALDES
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VI. PLANS ESPECIALS DE PROTECCIÓ
DEL PATRIMONI (PEP)
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VI. FITXA DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMON I
PEP-01. LA SAGRERA
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VI. FITXA DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMON I
PEP-02. NUCLI HISTÒRIC COMANDA TEMPLERA






