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Pla de millora urbana Les Fonts Sud Codi: PMU-01 

1. Àmbit: 

a) Comprèn els terrenys situats entre la riera de Rubí i la carretera de Terrassa a Rubí, al sud del nucli de Les Fonts. 

Limiten a nord amb el passeig de la Riera i a sud amb sòl no urbanitzable. 

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 10.422 m². 

2. Objectius: 

a) Ordenar aquest buit urbà, reforçant el caràcter residencial d’aquesta part del barri de Les Fonts. 

b) Obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures que han de garantir la continuïtat del parc territorial al marge 

esquerra de la riera de Rubí. 

c) Obtenir les cessions de sòl destinades a equipaments. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 14,00% 

 Espais lliures 65,00% 

 Equipaments 2,00% 

 Serveis tècnics 1,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 82,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 18,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 18,00% 

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el mínim total i 

respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a espais lliures no podrà ser 

inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 

afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no 

participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir 

urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 

índex d’edificabilitat bruta total    0,65 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial. 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles. 

índex d’edificabilitat bruta principal   0,55 m²st/m²sl. 

índex d’edificabilitat bruta complementària   0,10 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     6.775 m²st. 

sostre edificable màxim principal (indicatiu)   5.732 m²st. 

sostre edificable màxim complementari (indicatiu)   1.042 m²st. 

El coeficient d’edificabilitat s’aplicarà sobre el sòl computable del sector descomptats aquells sòls de domini públic que, 

segons la legislació vigent, no generen aprofitament urbanístic. La precisió del sòl computable respecte la superfície 

total del sector de planejament, s’establirà en el planejament derivat corresponent. 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM el 

desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent 

al 45% del sostre residencial, un 25% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim 

general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves per a la 

construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals l’administració actuant i les 

persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció pública han d’iniciar i acabar l’edificació 

dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del TRLU. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 65 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a partir del criteri 

d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o 

“densitat social”, de la manera següent: 

 

Sostre edificable residencial (indicatiu) 5.732 m²st 
 

superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 3.153 m²st 55,00% 88 36 

habitatge protegit concertat 1.146 m²st 20,00% 82 14 

habitatge protegit general i/o especial 1.433 m²st 25,00% 80 18 

Total habitatges (indicatiu) 
    

68 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter indicatiu. El pla de millora urbana 

concretarà la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general. 

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter 

vinculant; cal que el pla de millora urbana els situï a enfront al carrer dels Horts, d’una banda, i enfront la riera de 

Rubí, per tal de formar part del parc territorial de la riera de Rubí.  

- Els sistemes d’equipaments i serveis tècnics que es grafien en els plànols d’ordenació d’aquest POUM tenen 

caràcter indicatiu. El pla de millora urbana concretarà la seva posició i dimensió. 

- El nombre de plantes màxim serà de 4p. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del qual es 

determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest POUM estableix per a les 

zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides en les seves Normes o altres més 

específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar i concretar, si s’escau mitjançant les subzones 

corresponents, la zona bàsica del sòl urbà següent: 

- Edificació en ordenació oberta, codi 4. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta i racional 

execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 

privada previstes en el TRLU. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu 

desenvolupament;  
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- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el cost global 

del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del sistema de sanejament: 

col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de tractament de la depuradora i l’emissari 

terrestre). En aquest sentit, caldrà subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, 

l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de 

sanejament amb les adequades condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

L’edificació residencial existent dins l’àmbit del pla de millora urbana es podrà mantenir i pot ser objecte de canvis de 

titularitat. Mentre no es tramiti el pla de millora urbana restarà en la condició d’ús disconforme, admetent-se, 

únicament, les obres previstes en l'article 108 del TRLU i en l'article 119 del RLU. 
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Pla de millora urbana Can Llobateres Codi: PMU-02 

1. Àmbit: 

a) Comprèn part dels terrenys situats dins l’àmbit de Can Llobateres, concretament tres subàmbits discontinus que 

inclouen les parcel·les no edificades que aboquen al torrent de la Betzuca en el seu extrem més septentrional, i les 

parcel·les no edificades ubicades al corredor verd del Vallès, a l’oest del carrer de Ponent. 

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 81.114 m². 

2. Objectius: 

a) Reduir la superfície de sòl edificat en l’àmbit de Can Llobateres, d’acord amb les directrius de l’Oficina Territorial 

d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (OTAA) “d’adoptar mesures per tal de limitar l’ocupació total del sòl 

pendent d’edificar mitjançant una intensificació d’habitatges o del trasllat a altres àmbits”. 

b) Obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures per tal d’ampliar i de preservar dos espais situats en la part nord 

del municipi de Sant Quirze que el Pla territorial Metropolità de Barcelona ha identificat com a amenaçats pels continus 

urbans: el connector ecològic transversal que uneix la serra prelitoral amb la litoral (la Via verda) i el corredor fluvial 

del torrent de la Betzuca.  

c) Ordenar la resta del sector en base a usos residencials d’una intensidad apropiada.  

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 8,00% 

 Espais lliures 31,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 39,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 61,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 61,00% 

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el mínim total i 

respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a espais lliures no podrà ser 

inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 

afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no 

participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir 

urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

D’aquesta cessió del 10% d’aprofitament urbanístic, es descomptarà el potencial aprofitament urbanístic que aquests 

sòls ja haguessin cedit en el seu dia en virtut de les obligacions que emanaven de l’anterior ordenació urbanística i que 

ara es modifiquen en el present POUM. El càlcul de les diferencies d’aprofitament, entre el que es preveu en aquest 

POUM i el materialitzat en el seu dia, es realitzarà amb el projecte de reparcel·lació corresponent. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 

índex d’edificabilitat bruta total    0,30 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial. 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles. 

índex d’edificabilitat bruta principal   0,30 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     24.334 m²st. 

El coeficient d’edificabilitat s’aplicarà sobre el sòl computable del sector descomptats aquells sòls de domini públic que, 

segons la legislació vigent, no generen aprofitament urbanístic. La precisió del sòl computable respecte la superfície 

total del sector de planejament, s’establirà en el planejament derivat corresponent. 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. En tant que l'aprofitament urbanístic d'aquest àmbit no es 

considera sostre residencial de nova implantació, no caldrà fer reserva per a la construcció d’habitatges de protecció 

pública. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 11 hbtg/ha; 88 habitatges en total (indicatiu). 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant. Malgrat això, el pla de 

millora urbana podrà ajustar la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general. 

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter 

vinculant; cal que el pla de millora urbana els situï en els dos subàmbits situats al nord est i nord oest per tal de 

format part del Parc dels Torrents i del connector verd, respectivament. 

- El nombre de plantes màxim serà de 2p. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del qual es 

determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest POUM estableix per a les 

zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides en les seves Normes o altres més 

específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar i concretar, si s’escau mitjançant les subzones 

corresponents, la zona bàsica del sòl urbà següent: 

- Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la gran 6c. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta i racional 

execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 

privada previstes en el TRLU. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

L’edificació residencial existent dins l’àmbit del pla de millora urbana es podrà mantenir i pot ser objecte de canvis de 

titularitat. Mentre no es tramiti el pla de millora urbana restarà en la condició d’ús disconforme, admetent-se, 

únicament, les obres previstes en l'article 108 del TRLU i en l'article 119 del RLU. 
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Pla de millora urbana Can Ponsic Codi: PMU-03 

1. Àmbit: 

a) Comprèn els terrenys de la finca de Can Ponsic situada entre el torrent de la Beztuca i l’avinguda Can Pallàs, a l’oest 

de l’escola Lola Anglada, i els terrenys de la finca d’Assís entre el torrent de la Betzuca i l’avinguda Can Pallàs que 

limiten a sud amb la zona residencial de Vallsuau-Can Feliu i a nord amb l’equipament públic on s’hi inclou la masia de 

Can Ponsic (terrenys actualment de conreu). 

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 192.899 m². 

2. Objectius: 

a) Consolidar l’àmbit sud de la finca de Can Ponsic per a usos assistencials i d’equipaments privats, possibilitant 

l’ampliació de la residència Assis, tant en capacitat com en serveis comuns, i la implantació d’altres establiments 

assistencials o sanitaris. 

b) Completar la façana nord est de l’avinguda de Can Pallàs mitjançant la implementació d’usos residencials 

plurifamiliars. 

c) Obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures per tal de garantir la continuïtat del Parc dels Torrents i del Parc 

territorial del Torrent de la Font del Pont. 

d) Garantir la continuïtat (permeabilitat) tant ecològica com visual des del sòl no urbanitzable de la serra de Galliners 

fins al torrent de la Font del Pont. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 10,00% 

 Espais lliures 25,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 35,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 8,00% 

 Dotacions privades 57,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 65,00% 

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el mínim total i 

respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a espais lliures no podrà ser 

inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 

afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no 

participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir 

urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

D’aquesta cessió del 10% d’aprofitament urbanístic es descomptarà el potencial aprofitament urbanístic que aquests sòls 

ja haguessin cedit en el seu dia en virtut de les obligacions que emanaven de l’anterior ordenació urbanística i que ara 

es modifiquen en el present POUM. El càlcul de les diferencies d’aprofitament, entre el que es preveu ara i el 

materialitzat en el seu dia, es realitzarà en el projecte de reparcel·lació corresponent. 

En el present sector, consta que la cessió en concepte d’aprofitament urbanístic de l’anterior planejament es realitzà en 

execució del conveni urbanístic subscrit en data 12 de gener de 2000 entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i 

l’Ordre dels Frares Menors Caputxins de Catalunya. En el referenciat conveni, l'Ordre deis Frares Caputxins s'obligava a 

cedir a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès una peça destinada a ús dotacional públic de 71.500 m². Aquesta cessió es 

formalitzà l’1 de març de 2002, mitjançant escriptura pública de cessió gratuïta atorgada davant la Notaria de Santa 

Perpetua de la Mogoda, Na Maria Paloma Zaldo Pérez, si bé no s'ha procedit a efectuar la inscripció registral de dita 

cessió, amb la corresponent segregació. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 

índex d’edificabilitat bruta total    0,18 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial i dotacions privades 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles 

índex d’edificabilitat bruta residencial   0,10 m²st/m²sl. 

índex d’edificabilitat bruta de dotacions   0,085 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     34.722 m²st. 

sostre edificable màxim residencial (indicatiu)   18.325 m²st. 

sostre edificable màxim de dotacions (indicatiu)   16.396 m²st. 

El coeficient d’edificabilitat s’aplicarà sobre el sòl computable del sector descomptats aquells sòls de domini públic que, 

segons la legislació vigent, no generen aprofitament urbanístic. La precisió del sòl computable respecte la superfície 

total del sector de planejament, s’establirà en el planejament derivat corresponent. 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM el 

desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent 

al 45% del sostre residencial, un 25% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim 

general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves per a la 

construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals l’administració actuant i les 

persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció pública han d’iniciar i acabar l’edificació 

dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del TRLU. Així mateix, tal i com ho preveuen els articles 68.2h 

i 83.2e del RLU, haurà de fixar els terminis obligatoris per al seu inici i per l’acabament de la construcció. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 11 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a partir del criteri 

d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o 

“densitat social”, de la manera següent: 

 
Sostre edificable residencial (indicatiu) 18.325 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 10.079 m²st 55,00% 90 112 

habitatge protegit concertat 3.665 m²st 20,00% 83 44 

habitatge protegit general i/o especial 4.581 m²st 25,00% 79 58 

Total habitatges (indicatiu)     214 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant. Malgrat això, el pla de 

millora urbana podrà ajustar la seva dimensió. 

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter 

vinculant; cal que el pla de millora urbana els situï al llarg dels torrents, per tal de formar part del Parc dels 

torrents.  

- La posició de la peça de sòl destinada a dotacions privades que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest 

POUM té caràcter vinculant, ja que recull les instal·lacions existents. En aquesta peça de sòl els únics usos admesos 

son l’assistencial i el sanitari. Als plànols d’ordenació detallada s’indica, a més, el gàlib del sòl edificable destinat 

a l’ampliació de la residència Assís i el gàlib que pot ser ocupada per la implantació d’altres establiments 

assistencials o sanitaris. Finalment, cal assenyalar que els usos de serveis privats permesos en aquest sector, 

restaran limitats a aquells que no comportin un ús intensiu del territori, i amb una limitació de la seva concurrència 
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pública, en coherència amb el tractament majoritari d’un espai i un entorn pròxim al sòl no urbanitzable i una 

dominància dels espais oberts al seu voltant. 

- El nombre màxim de plantes serà de 3 plantes.  

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del qual es 

determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest POUM estableix per a les 

zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides en les seves Normes o altres més 

específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar i concretar, si s’escau mitjançant les subzones 

corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Edificació en ordenació oberta, codi 4; i/o 

- Serveis privats, codi 8. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de les mateixes es determinen al títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta i racional 

execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 

privada previstes en el TRLU. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu 

desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el cost global 

del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del sistema de sanejament: 

col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de tractament de la depuradora i l’emissari 

terrestre). En aquest sentit, caldrà subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, 

l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de 

sanejament amb les adequades condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Mentre no es tramiti el pla de millora urbana la residència Assís i les dues edificacions residencials existents dins l’àmbit 

restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les obres previstes en l'article 108 del TRLU i en 

l'article 119 del RLU. 
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Pla de millora urbana Avinguda d’Ègara Codi: PMU-04 

1. Àmbit: 

a) Comprèn els terrenys de propietat municipal situats entre l’avinguda d’Egara, el carrer de la Noguera i el carrer 

Garraf. 

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 5.774 m². 

2. Objectius: 

a) Ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials que possibilitin la implementació d’habitatge 

cooperatiu i garanteixin la implementació d’habitatge públic. 

b) Determinar els criteris d’urbanització dels espais lliures per tal de garantir una bona funcionalitat d’ús públic i una 

bona integració amb les edificacions residencials. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Espais lliures 64,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 64,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 36,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 36,00% 

El pla de millora urbana podrà destinar sòls de cessió a una altra finalitat de sistemes de sòl públic, mantenint com a 

mínim que el sòl destinat a espais lliures no podrà ser inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 

afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no 

participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir 

urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

No obstant l’anterior, cal tenir present que el sòl inclòs en el sector de planejament és 100% de propietat municipal i, 

per tant, aquest aprofitament de cessió a l’administració només s’aplicaria en el cas de venta onerosa de part o de la 

totalitat del sòl inclòs en el pla de millora urbana. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 

índex d’edificabilitat bruta total    0,95 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial. 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles. 

índex d’edificabilitat bruta principal   0,95 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     5.486 m²st. 

El coeficient d’edificabilitat s’aplicarà sobre el sòl computable del sector descomptats aquells sòls de domini públic que, 

segons la legislació vigent, no generen aprofitament urbanístic. La precisió del sòl computable respecte la superfície 

total del sector de planejament, s’establirà en el planejament derivat corresponent. 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM el 

desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent 

al 45% del sostre residencial, un 25% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim 

general, de règim especial, o d’ambdós règims. El sostre destinat a protecció pública s’ubicarà exclusivament a l’àmbit 

qualificat com a (4-hp*) en els plànols d’ordenació detallada. 

El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves per a la 

construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals l’administració actuant i les 

persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció pública han d’iniciar i acabar l’edificació 

dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del TRLU. Així mateix, tal i com ho preveuen els articles 68.2h 

i 83.2e del RLU, haurà de fixar els terminis obligatoris per al seu inici i per l’acabament de la construcció. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 113 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a partir del criteri 

d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o 

“densitat social”, de la manera següent: 

 
Sostre edificable residencial (indicatiu) 5.486 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 3.017 m²st 55,00% 89 34 

habitatge protegit concertat 1.097 m²st 20,00% 84 13 

habitatge protegit general i/o especial 1.371 m²st 25,00% 76 18 

Total habitatges (indicatiu)     65 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter 

indicatiu. 

- El nombre màxim de plantes serà de 5p en el front de l’avinguda d’Ègara i de 2p en el front del carrer del Garraf. 

- S’admetrà l’habitatge cooperatiu tal i com es defineix en l’apartat 1.d) de l’article U3. Residencial de les Normes 

urbanístiques d’aquest POUM. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del qual es 

determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest POUM estableix per a les 

zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides en les seves Normes o altres més 

específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar i concretar, si s’escau mitjançant les subzones 

corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Edificació en ordenació oberta, codi 4; i/o 

- Edificació en filera amb volumetria definida, codi 5a. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM. 

El pla de millora identificarà els sòls qualificats d’habitatge cooperatiu incorporant el codi “hc” al codi alfanumèric que 

identifica la zona o subzona. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora urbana establirà un únic polígon d’actuació, als efectes de facilitar i garantir la seva execució. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu 

desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el cost global 

del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del sistema de sanejament: 

col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de tractament de la depuradora i l’emissari 

terrestre). En aquest sentit, caldrà subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, 

l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de 

sanejament amb les adequades condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 
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c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Mentre no es tramiti el pla de millora urbana la residència Assís i les dues edificacions residencials existents dins l’àmbit 

restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les obres previstes en l'article 108 del TRLU i en 

l'article 119 del RLU.  
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Pla de millora urbana Les Casetes Est Codi: PMU-05 

1. Àmbit: 

a) Comprèn els terrenys situats entre la ronda Araona i el complex esportiu Can Casablanques.  

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 2.954 m². 

2. Objectius: 

a) Ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials d’acord amb els criteris d'ordenació establers en la 

Memòria d’aquest POUM i en coherència amb els teixits urbans existents.  

b) Garantir la cessió i urbanització del vial d’accés des del passeig de Les Casetes. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 17,00% 

 Espais lliures 13,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 30,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 70,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 70,00% 

  

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el mínim total i 

respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a espais lliures no podrà ser 

inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 

afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no 

participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir 

urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 

índex d’edificabilitat bruta total    0,76 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial. 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     2.245 m²st. 

El coeficient d’edificabilitat s’aplicarà sobre el sòl computable del sector descomptats aquells sòls de domini públic que, 

segons la legislació vigent, no generen aprofitament urbanístic. La precisió del sòl computable respecte la superfície 

total del sector de planejament, s’establirà en el planejament derivat corresponent. 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM el 

desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent 

al 45% del sostre residencial, un 25% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim 

general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves per a la 

construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals l’administració actuant i les 

persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció pública han d’iniciar i acabar l’edificació 

dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del TRLU. Així mateix, tal i com ho preveuen els articles 68.2h 

i 83.2e del RLU, haurà de fixar els terminis obligatoris per al seu inici i per l’acabament de la construcció. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 78 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a partir del criteri 

d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o 

“densitat social”, de la manera següent: 

 
Sostre edificable residencial (indicatiu) 2.234 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 1.235 m²st 55,00% 137 5 

habitatge protegit concertat 449 m²st 20,00% 70 6 

habitatge protegit general i/o especial 561 m²st 25,00% 70 8 

Total habitatges (indicatiu)     23 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant. Malgrat això, el pla de 

millora urbana podrà ajustar la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general. 

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter 

vinculant. 

- El nombre màxim de plantes serà de 3p. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del qual es 

determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest POUM estableix per a les 

zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides en les seves Normes o altres més 

específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar i concretar, si s’escau mitjançant les subzones 

corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Edificació en ordenació oberta, codi 4; i/o 

- Edificació en fronts o filera, codi 5. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora urbana establirà un únic polígon d’actuació, als efectes de facilitar i garantir la seva execució. El 

sistema d’actuació serà el de compensació. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu 

desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el cost global 

del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del sistema de sanejament: 

col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de tractament de la depuradora i l’emissari 

terrestre). En aquest sentit, caldrà subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, 

l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de 

sanejament amb les adequades condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Mentre no es tramiti el pla de millora urbana l’edificació residencial existent dins l’àmbit restarà en la condició d’ús 

disconforme, admetent-se, únicament, les obres previstes en l'article 108 del TRLU i en l'article 119 del RLU.  
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Pla de millora urbana Sotavia Codi: PMU-06 

1. Àmbit: 

a) Comprèn els terrenys de la urbanització de Sotavia, al sud-est del terme municipal de Sant Quirze del Vallès i 

separada de la urbanització de Castelltort per la via del ferrocarril. 

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 47.827 m². 

2. Objectius: 

a) Completar el teixit d’aquesta àrea urbana consolidada per edificacions residencials aïllades que ocupen la pràctica 

totalitat de les parcel·les incloses en l’àmbit.  

b) Determinar l’estructura viària necessària per garantir una accessibilitat adequada a les edificacions residencials 

existents i proposades. 

c) Obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures, per tal que la urbanització pugui gaudir d’un mínim espai 

comunitari per a l’esbarjo dels veïns. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 18,00% 

 Espais lliures 10,00% 

 Equipaments  

 SISTEMES PÚBLICS mínims 28,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 72,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 72,00% 

  

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el mínim total i 

respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a espais lliures no podrà ser 

inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 

afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no 

participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir 

urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 

índex d’edificabilitat bruta total    0,22 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial. 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     10.522 m²st. 

dels quals 3.964 m2 són existents. 

El coeficient d’edificabilitat s’aplicarà sobre el sòl computable del sector descomptats aquells sòls de domini públic que, 

segons la legislació vigent, no generen aprofitament urbanístic. La precisió del sòl computable respecte la superfície 

total del sector de planejament, s’establirà en el planejament derivat corresponent. 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. En tant que l'aprofitament urbanístic d'aquest àmbit no es 

considera sostre residencial de nova implantació, no caldrà fer reserva per a la construcció d’habitatges de protecció 

pública. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 7 hbtg/ha; 33 habitatges en total (indicatiu). 

El pla de millora urbana establirà el sostre i el volum d’habitatges totals diferenciant entre els existents (23 habitatges) i 

els potencials. 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant. Malgrat això, el pla de 

millora urbana podrà ajustar la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general. 

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter 

vinculant; cal que el pla de millora urbana els situï al l’est, per tal de formar part dels espais lliures territorials del 

torrent que aboca al riu Sec. 

- El nombre màxim de plantes serà de 3p. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del qual es 

determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest POUM estableix per a les 

zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides en les seves Normes o altres més 

específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar i concretar, si s’escau mitjançant les subzones 

corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la gran, codi 6c. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta i racional 

execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 

privada previstes en el TRLU. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització pendents del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu 

desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el cost global 

del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del sistema de sanejament: 

col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de tractament de la depuradora i l’emissari 

terrestre). En aquest sentit, caldrà subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, 

l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de 

sanejament amb les adequades condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del pla de millora urbanística estaran a les disposicions generals 

establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Pla de millora urbana Los Rosales Nou Codi: PMU-07 

1. Àmbit: 

a) Comprèn els terrenys hortícoles situats al nord, est i al sud del barri de Los Rosales, entre la carretera C-1413, la via 

del ferrocarril i la finca de Ca n’Arús. 

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 26.821 m². 

2. Objectius: 

a) Ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials d’acord amb els criteris d'ordenació establers en la 

Memòria d’aquest POUM i en coherència amb els teixits urbans existents. 

b) Obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures que complementaran el Parc dels torrents, en el seu tram final 

abans d’esdevenir el riu Sec. 

c) Garantir la cessió d’una peça de sòl de gran superfície destinada a la implementació d’equipaments esportius. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 18,00% 

 Espais lliures 15,00% 

 Equipaments 39,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 72,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 28,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 28,00% 

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el mínim total i 

respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a espais lliures no podrà ser 

inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 

afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no 

participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir 

urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 

índex d’edificabilitat bruta total    0,45 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial. 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     12.070 m²st. 

El coeficient d’edificabilitat s’aplicarà sobre el sòl computable del sector descomptats aquells sòls de domini públic que, 

segons la legislació vigent, no generen aprofitament urbanístic. La precisió del sòl computable respecte la superfície 

total del sector de planejament, s’establirà en el planejament derivat corresponent. 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM el 

desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent 

al 45% del sostre residencial, un 25% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim 

general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves per a la 

construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals l’administració actuant i les 

persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció pública han d’iniciar i acabar l’edificació 

dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del TRLU. Així mateix, tal i com ho preveuen els articles 68.2h 

i 83.2e del RLU, haurà de fixar els terminis obligatoris per al seu inici i per l’acabament de la construcció. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 53 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a partir del criteri 

d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o 

“densitat social”, de la manera següent: 

 
Sostre edificable residencial (indicatiu) 12.070 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 6.638 m²st 55,00% 90 74 

habitatge protegit concertat 2.414 m²st 20,00% 83 29 

habitatge protegit general i/o especial 3.017 m²st 25,00% 79 38 

Total habitatges (indicatiu)     141 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter indicatiu. El pla de millora urbana 

concretarà la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general.  

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter 

vinculant; cal que el pla de millora urbana garanteixi els espais lliures al voltant del torrent de la Betzuca. 

- La posició de la peça de sòl destinada a equipaments que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té 

caràcter indicatiu. 

- El nombre màxim de plantes serà de 3p. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del qual es 

determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest POUM estableix per a les 

zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides en les seves Normes o altres més 

específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar i concretar, si s’escau mitjançant les subzones 

corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Edificació en ordenació oberta en volumetria definida, codi 4a. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de les mateixes es determinen al títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta i racional 

execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 

privada previstes en el TRLU. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu 

desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el cost global 

del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del sistema de sanejament: 

col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de tractament de la depuradora i l’emissari 

terrestre). En aquest sentit, caldrà subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, 

l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de 

sanejament amb les adequades condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 
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c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del pla de millora urbanística estaran a les disposicions generals 

establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.  
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Pla de millora urbana Mas Duran oest Codi: PMU-10 

1. Àmbit: 

a) Comprèn les tres peces de sòl dels terrenys del sector de Mas Duran situades entre el Parc de les Morisques i 

l’avinguda dels Països Catalans, i la peça de sòl situada entre la ronda Arraona, el carrer de Bellaterra i el carrer de 

Sabadell.  

b) La superfície del sector discontinuo, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 11.612 m². 

2. Objectius: 

a) Reordenar aquest àmbit per tal d’assolir unes tipologies edificatòries pròpies d’un entorn urbà de centralitat.  

b) Obtenir la cessió del la peça de sòl de la ronda Arraona, utilitzada actualment com a aparcament, per tal de destinar-

la a espais lliures. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 12,00% 

 Espais lliures 14,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 26,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 74,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 74,00% 

  

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el mínim total i 

respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a espais lliures no podrà ser 

inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 

afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no 

participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir 

urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

D’aquesta cessió del 10% d’aprofitament urbanístic es descomptarà el potencial aprofitament urbanístic que aquests sòls 

ja haguessin cedit en el seu dia en virtut de les obligacions que emanaven de l’anterior ordenació urbanística i que ara 

es modifiquen en el present POUM. El càlcul de les diferencies d’aprofitament, entre el que es preveu ara i el 

materialitzat en el seu dia, es realitzarà en el projecte de reparcel·lació corresponent. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 

índex d’edificabilitat bruta total    0,80 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial. 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     9.290 m²st. 

El coeficient d’edificabilitat s’aplicarà sobre el sòl computable del sector descomptats aquells sòls de domini públic que, 

segons la legislació vigent, no generen aprofitament urbanístic. La precisió del sòl computable respecte la superfície 

total del sector de planejament, s’establirà en el planejament derivat corresponent. 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM el 

desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent 

al 45% del sostre residencial, un 25% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim 

general, de règim especial, o d’ambdós règims. Aquests percentatges d’habitatge públic s’aplicaran sobre el sostre 

afegit respecte les previsions de sostre del Pla parcial “Mas Duran”, en tant que aquest sector ja va fer les reserves 

oportunes. 

El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves per a la 

construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals l’administració actuant i les 

persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció pública han d’iniciar i acabar l’edificació 

dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del TRLU. Així mateix, tal i com ho preveuen els articles 68.2h 

i 83.2e del RLU, haurà de fixar els terminis obligatoris per al seu inici i per l’acabament de la construcció. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 92 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a partir del criteri 

d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o 

“densitat social”, de la manera següent: 

 
Sostre edificable residencial 

(indicatiu) 
9.290 m²st *sobre st de 

nova 
implantació 

superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 8.114 m²st 55,00% 90 91 

habitatge protegit concertat 523 m²st 20,00% 74 7 

habitatge protegit general i/o especial 653 m²st 25,00% 72 9 

Total habitatges (indicatiu)     107 

*HPO sobre sostre de nova implantació (2.613 m2 st). 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant Malgrat això, el pla de 

millora urbana podrà ajustar la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general. 

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter 

vinculant; cal que el pla de millora urbana els situï en la peça de sòl situada entre la ronda Arraona, el carrer de 

Bellaterra i el carrer de Sabadell. 

- El nombre màxim de plantes és de 4p. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del qual es 

determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest POUM estableix per a les 

zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides en les seves Normes o altres més 

específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar i concretar, si s’escau mitjançant les subzones 

corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Edificació en ordenació oberta, codi 4. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta i racional 

execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 

privada previstes en el TRLU. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 
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Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del pla de millora urbana estaran a les disposicions generals establertes 

en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Pla de millora urbana Mas Duran sud Codi: PMU-11 

1. Àmbit: 

a) Comprèn les dues peces de sòl dels terrenys del sector de Mas Duran situades entre el Parc de les Morisques i 

l’avinguda dels Països Catalans, i la peça de sòl situada entre la ronda Arraona, el carrer de Bellaterra i el carrer de 

Sabadell.  

b) La superfície del sector discontinuo, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 8.229 m². 

2. Objectius: 

a) Ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials i terciaris, consolidant un àrea de centralitat al sud 

del municipi, d’acord amb els criteris d'ordenació establers en la Memòria d’aquest POUM. 

b) Obtenir les cessions de sòl destinat a equipament públic que permetin consolidar aquesta àrea de centralitat. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari  

 Espais lliures  

 Equipaments 24,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 24,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 76,00% 

 Terciari i dotacions privades  

 SÒL PRIVAT màxim 76,00% 

  

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el mínim total i 

respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a espais lliures no podrà ser 

inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 

afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no 

participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir 

urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

D’aquesta cessió del 10% d’aprofitament urbanístic es descomptarà el potencial aprofitament urbanístic que aquests sòls 

ja haguessin cedit en el seu dia en virtut de les obligacions que emanaven de l’anterior ordenació urbanística i que ara 

es modifiquen en el present POUM. El càlcul de les diferencies d’aprofitament, entre el que es preveu ara i el 

materialitzat en el seu dia, es realitzarà en el projecte de reparcel·lació corresponent. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 

índex d’edificabilitat bruta total    1,61 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial. 

usos complementaris     terciari. 

índex d’edificabilitat bruta principal   1,25 m²st/m²sl. 

índex d’edificabilitat bruta complementària   0,36 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     13.249 m²st. 

sostre edificable màxim principal (indicatiu)   10.286 m²st. 

sostre edificable màxim complementari (indicatiu)   2.962 m²st. 

El coeficient d’edificabilitat s’aplicarà sobre el sòl computable del sector descomptats aquells sòls de domini públic que, 

segons la legislació vigent, no generen aprofitament urbanístic. La precisió del sòl computable respecte la superfície 

total del sector de planejament, s’establirà en el planejament derivat corresponent. 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM el 

desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent 

al 45% del sostre residencial, un 25% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim 

general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves per a la 

construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals l’administració actuant i les 

persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció pública han d’iniciar i acabar l’edificació 

dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del TRLU. Així mateix, tal i com ho preveuen els articles 68.2h 

i 83.2e del RLU, haurà de fixar els terminis obligatoris per al seu inici i per l’acabament de la construcció. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 147 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a partir del criteri 

d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o 

“densitat social”, de la manera següent: 

 
Sostre edificable residencial 

(indicatiu) 
10.286 m²st *sobre st de 

nova 
implantació 

superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 5.657 m²st 55,00% 90 63 

habitatge protegit concertat 2.057 m²st 20,00% 82 25 

habitatge protegit general i/o especial 2.572 m²st 25,00% 72 33 

Total habitatges (indicatiu)     121 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La posició de la peça de sòl destinada a equipaments que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té 

caràcter vinculant. Cal que el pla de millora urbana els situï en una única peça a ponent de l’àmbit. 

- El nombre màxim de plantes serà de 5p. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del qual es 

determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest POUM estableix per a les 

zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides en les seves Normes o altres més 

específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar i concretar, si s’escau mitjançant les subzones 

corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Edificació en ordenació oberta, codi 4; i/o 

- Serveis privats, codi 8. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta i racional 

execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 

privada previstes en el TRLU. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització necessaris per a la seva integració en l’entorn. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni. 
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5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del pla de millora urbana estaran a les disposicions generals establertes 

en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.  
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Pla de millora urbana Can Corbera Codi: PMU-12 

1. Àmbit: 

a) Comprèn els terrenys situats a l’extrem sud-oest del municipi, confrontant amb el terme municipal de Rubí, entre la 

riera de Rubí i la carretera de Rubí a Terrassa.  

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 46.067 m². 

2. Objectius: 

a) Ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos productius, en coherència amb els usos existents en aquest àmbit 

del municipi de Sant Quirze del Vallès i en continuïtat amb altres àmbits d’activitat econòmica dels municipis de Rubí i 

Terrassa. 

b) Obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures, tot incorporant una franja verda al voltant de la llera de la riera 

i a la zona del torrent de Can Corbera. 

d) Garantir una bona accessibilitat rodada i circular a l’àmbit, prolongant la vialitat existent per tal de permetre la 

connexió viària cap a l’estació depuradora, a l’oest de la riera de Rubí. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 26,00% 

 Espais lliures 23,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 49,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Activitats industrials 51,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 51,00% 

  

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el mínim total i 

respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a espais lliures no podrà ser 

inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 

afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no 

participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir 

urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

D’aquesta cessió del 10% d’aprofitament urbanístic es descomptarà el potencial aprofitament urbanístic que aquests sòls 

ja haguessin cedit en el seu dia en virtut de les obligacions que emanaven de l’anterior ordenació urbanística i que ara 

es modifiquen en el present POUM. El càlcul de les diferencies d’aprofitament, entre el que es preveu ara i el 

materialitzat en el seu dia, es realitzarà en el projecte de reparcel·lació corresponent. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 

índex d’edificabilitat bruta total    0,51 m²st/m²sl. 

ús principal      industrial 

sostre edificable màxim (indicatiu)     23.494 m²st. 

El coeficient d’edificabilitat s’aplicarà sobre el sòl computable del sector descomptats aquells sòls de domini públic que, 

segons la legislació vigent, no generen aprofitament urbanístic. La precisió del sòl computable respecte la superfície 

total del sector de planejament, s’establirà en el planejament derivat corresponent. 

d) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter indicatiu. El pla de millora urbana 

concretarà la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general.  

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter 

vinculant; cal que el pla de millora urbana els situï, en part, a ponent, per tal de formar part del Parc territorial de 

la riera de Rubí. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del qual es 

determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest POUM estableix per a les 

zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides en les seves Normes o altres més 

específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar i concretar, si s’escau mitjançant les subzones 

corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Activitats industrials, codi 7. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta i racional 

execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 

privada previstes en el TRLU. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures;  

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu 

desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el cost global 

del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del sistema de sanejament: 

col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de tractament de la depuradora i l’emissari 

terrestre). En aquest sentit, caldrà subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, 

l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de 

sanejament amb les adequades condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni. 

d) Caldrà que el pla de millora urbana que ha de desenvolupar aquest sector es tramiti en coordinació amb l’ordenació 

prevista en el pla de millora urbana PMU 5.1 La Riera del municipi de Rubí, per tal de fer compatible l’ordenació 

d’aquests dos sectors situats en continuïtat. 

e) Caldrà sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, específicament a l’Agència 

Catalana de l’Aigua i a la Direcció General de Protecció Civil. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els usos existents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de titularitat. Mentre no es tramiti el pla de millora 

urbana els usos actuals restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les mínimes obres de reforma 

que per aplicació de la legislació sectorial siguin obligatòries pel manteniment de l’activitat. No s’admetran obres de 

millora, així com ampliacions de l’activitat que facin augmentar el valor de la potencial indemnització en el moment de 

l’execució del planejament. No obstant l’anterior, s’admetran obres i activitats sempre i quan es faci constar en el 

registre de la propietat l’acceptació expressa, per part del titular del sòl, l’edificació i/o l’activitat, de la renúncia a 

l’increment de valor que tals actuacions puguin comportar. 
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Pla de millora urbana Estació Codi: PMU-13 

1. Àmbit: 

a) Comprèn els terrenys situats al voltant de l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Sant Quirze del Vallès i de la 

seva àrea d’aparcament.  

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 19.856 m². 

2. Objectius: 

a) Dinamitzar i dotar de centralitat urbana l’àrea de l’estació.  

b) Millorar la relació entre el centre urbà i l’àrea comercial, millorant i ampliant la connexió per a vianants existent a 

través de les vies de ferrocarril. 

c) Reestructurar els usos existents. 

d) Obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari (aparcament) 19,00% 

 Espais lliures 56,00% 

 Equipaments – Serveis tècnics 2,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 77,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial-terciari 23,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 23,00% 

  

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el mínim total i 

respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a espais lliures no podrà ser 

inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 

afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no 

participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir 

urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 

índex d’edificabilitat bruta total    0,80 m²st/m²sl. 

ús principal      terciari - residencial. 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles. 

índex d’edificabilitat bruta principal   0,60 m²st/m²sl (terciari). 

índex d’edificabilitat bruta complementària   0,20 m²st/m²sl (residencial). 

sostre edificable màxim (indicatiu)     15.885 m²st. 

sostre edificable terciari màxim (indicatiu)    11.914 m²st. 

sostre edificable residencial màxim (indicatiu)   3.971 m²st.  

El coeficient d’edificabilitat s’aplicarà sobre el sòl computable del sector descomptats aquells sòls de domini públic que, 

segons la legislació vigent, no generen aprofitament urbanístic. La precisió del sòl computable respecte la superfície 

total del sector de planejament, s’establirà en el planejament derivat corresponent. 

c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM el 

desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent 

al 45% del sostre residencial, un 25% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim 

general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves per a la 

construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals l’administració actuant i les 

persones propietàries adjudicatàries del sòl destinat a habitatge de protecció pública han d’iniciar i acabar l’edificació 

dels esmentats habitatges, tal i com recull l’article 65.2g del TRLU. Així mateix, tal i com ho preveuen els articles 68.2h 

i 83.2e del RLU, haurà de fixar els terminis obligatoris per al seu inici i per l’acabament de la construcció. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 24 hbtg/ha. 

El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a partir del criteri 

d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o 

“densitat social”, de la manera següent: 

 
Sostre edificable residencial (indicatiu) 3.971 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 2.184 m²st 55,00% 87 25 

habitatge protegit concertat 794 m²st 20,00% 79 10 

habitatge protegit general i/o especial 993 m²st 25,00% 76 13 

Total habitatges (indicatiu)     48 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- Es mantindrà el nombre de places d’aparcament d’ús públic que hi ha en l’actualitat, situant-les en superfície 

amb espai arbrat, en soterrani o en altres situacions. 

- L’ordenació del pla de millora urbana haurà de garantir el manteniment del nombre de places d’aparcament 

actual en superfície, en plantes soterrani o altres situacions.  

- La peça de sòl identificada com a viari en els plànols d’ordenació d’aquest POUM està destinada a aparcament i té 

caràcter vinculant. Malgrat això, el pla de millora urbana podrà variar la seva posició i dimensió, respectant 

l’estructura general.  

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter 

vinculant. Cal que el pla de millora urbana els situï al nord de l’àmbit, per afavorir les connexions per a vianants en 

l’àmbit de la plaça de l’Estació. 

- El nombre màxim de plantes serà de 5p. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del qual es 

determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest POUM estableix per a les 

zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides en les seves Normes o altres més 

específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar i concretar, si s’escau mitjançant les subzones 

corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Edificació en ordenació oberta, codi 4; i/o 

– Serveis privats, codi 8. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta i racional 

execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 

privada previstes en el TRLU. 
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b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- fer-se càrrec del 18% del cost de construcció de la plataforma per al cobriment de les vies del ferrocarril entre 

aquest sector i el PMU-14 Can Canals Nord, que haurà d’assumir el restant d’aquestes les despeses.  

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu 

desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el cost global 

del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del sistema de sanejament: 

col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de tractament de la depuradora i l’emissari 

terrestre). En aquest sentit, caldrà subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, 

l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de 

sanejament amb les adequades condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

La resta d’usos existents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de titularitat. Mentre no es tramiti el pla de 

millora urbana els usos actuals restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les mínimes obres de 

reforma que, per aplicació de la legislació sectorial, siguin obligatòries pel manteniment de l’activitat. Per a ells no 

s’admetran obres de millora, així com ampliacions de l’activitat que facin augmentar el valor de la potencial 

indemnització en el moment de l’execució del planejament. No obstant l’anterior, s’admetran obres i activitats sempre i 

quan es faci constar en el registre de la propietat l’acceptació expressa, per part del titular del sòl, l’edificació i/o 

l’activitat, de la renúncia a l’increment de valor que tals actuacions puguin comportar. 
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Pla de millora urbana Can Canals Nord Codi: PMU-14 

1. Àmbit: 

a) Comprèn els sòls urbans situats entre l’estació de ferrocarril de Sant Quirze, el barri del Poble Sec i l’autopista C-58, 

que inclouen la parcel·la única amb divisió horitzontal en la que s’ubiquen actualment el centre comercial Alcampo, 

Toys’R’Us, Norauto i Bricomart. 

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 90.444 m². Dins l’àmbit s’inclouen 

12.843 m² de sòls de titularitat pública no computables com a finques aportades. 

2. Objectius: 

a) Desenvolupar i ordenar aquest sector en base a la implementació d’usos terciaris, en coherència amb la seva posició 

de centralitat urbana i accessibilitat en transport públic. 

b) Completar l’edificabilitat en aquest àmbit, incorporant la definició de l’ordenació volumètrica, buscant la millor 

relació amb les noves àrees de centralitat urbana de l’Estació i de Mas Duran. 

c) Garantir una bona accessibilitat per a vianants dins l’àmbit, així com una bona relació amb l’àrea de l’estació i el 

centre urbà de Sant Quirze del Vallès, mitjançant el cobriment parcial de les vies de ferrocarril. 

d) Reestructurar l’accessibilitat i les circulacions rodades dins l’àmbit.  

e) Reordenar i optimitzar l’àrea d’aparcament, potenciant el caràcter de node de mobilitat d’aquest àmbit. 

f) Definir l’ordenació de la façana de les activitats terciàries i del gran espai lliure actualment ocupat per una gran 

superfície d’aparcament, millorant la qualitat urbana de les noves arquitectures i d’aquest espais lliure que conformen 

el paisatge urbà i una de les façanes més importants del municipi de Sant Quirze del Vallès amb front a la C-58. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 14,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 14,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Terciari i dotacions privades 86,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 86,00% 

  

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic, amb alguna altra finalitat 

diferent a l’establerta en aquest POUM mantenint però, el mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta 

fitxa. 

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de dotació. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir la 

cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no participarà en les 

càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com 

estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 

índex d’edificabilitat bruta total    1,00 m²st/m²sl. 

ús principal      terciari i dotacions privades 

sostre edificable màxim (indicatiu)     77.601 m²st. 

El coeficient d’edificabilitat s’aplicarà sobre el sòl computable del sector descomptats aquells sòls de domini públic que, 

segons la legislació vigent, no generen aprofitament urbanístic. La precisió del sòl computable respecte la superfície 

total del sector de planejament, s’establirà en el planejament derivat corresponent. 

d) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

El pla de millora haurà de definir les noves condicions d’aquest espai amb criteris de qualitat arquitectònica i 

paisatgística, incorporant una millora de la seva accessibilitat tant per vianants com rodada, millorant la circulació 

interior d’aquest gran conjunt comercial, diversificant l’actual oferta excessivament centrada en el comerç “low 

cost” cap altres usos lúdics, d’oci, restauració , terciari etc...., ordenat l’espai lliure amb criteris de qualitat i 

integració paisatgística disposant una significativa presència de vegetació arbòria en el seu interior i convertint en 

definitiva aquesta espai, en un lloc central i de referència del municipi de Sant Quirze del Vallès. Aquesta actuació, 

juntament amb l’actuació colindant de l’Estació, han de fer d’aquest territori una àrea de centralitat significativa 

en el projecte urbà de Sant Quirze del Vallès, tot aprofitant l’alta accessibilitat que li confereix l’estació dels 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya situada a peu del mateix sector, una condició que avala encara més la 

importància d’aquest espai en el conjunt de la regió metropolitana de Barcelona. 

Pel que fa a l’ordenació de l’àmbit, el pla de millora urbana haurà d’ajustar-se a les següents condicions 

- Es mantindrà el nombre de places d’aparcament d’ús públic que hi ha en l’actualitat, situant-les en superfície 

amb espai arbrat, en soterrani o en altres situacions. El caràcter del nou aparcament ha d’ordenar-se com un 

aparcament-paisatge verd, enlloc d’una immensa explanada d’asfalt, de forma que la imatge exterior tingui les 

característiques d’un espai amb arbrat i vegetació, i no la d’una campa d’aparcaments. 

- Respecte la vialitat cal considerar l’assenyalada en els plànols d’informació com indicativa i haurà de ser 

precisada en el document del pla de millora urbana. El pla de millora urbana concretarà la seva posició i dimensió, 

respectant l’estructura general assenyalada en el POUM. 

- Respecte l’ordenació volumètrica, el pla de millora urbana ordenarà l’edificació concentrant-la principalment en 

dos grans conjunts arquitectònics, d’acord amb les següents condicions: 

• El primer conjunt, definirà l’ampliació volumètrica de la façana nord de l’actual volum edificatori del centre 

comercial Alcampo, tenint en compte la futura accessibilitat per a vianants derivada del cobriment parcial de 

les línies de ferrocarril, que facilitarà la relació amb les noves àrees de centralitat de l’Estació i de Mas Duran 

i amb el centre tradicional de la vila. 

La zona estarà subjecta a ordenació volumètrica especifica destinada a usos comercials-terciaris, amb una 

alçada reguladora màxima de 2p. Aquesta façana nord del centre comercial es convertirà en la façana 

principal des del nou accés que comunicarà amb la nova àrea de centralitat de l’estació i, per tant, caldrà que 

la seva composició resolgui correctament la seva ordenació. 

• El segon conjunt, situat al nord de l’actual instal·lació de la benzinera existent, resoldrà i reestructurarà les 

circulacions, tant de vianants com de mobilitat rodada, i reorganitzarà l’àrea d’aparcaments, preveient la 

potencial construcció d’un edifici d’aparcaments obert que pugui encabir els aparcaments en superfície amb 

servitud d’ús públic actualment existents. La seva alçada respectarà les servituds aeronàutiques vigents. 

Aquest edifici podrà ser substituït per un aparcament soterrat. La determinació del POUM és alliberar el 

màxim nombre possible de places d’aparcament en superfície alliberar aquest espai i dotar-lo d’una major 

presència de la vegetació i concentrar l’oferta de l’aparcament en el subsòl o en un potencial edifici nou 

d’aparcament en vertical que optimitzi el sòl destinat a aquesta funció. 

L’objectiu d’aquest conjunt és aconseguir un espai d’ús obert al públic entre les edificacions terciàries, 

actualment ocupat pels vehicles, amb una nova urbanització adient a aquest espai de centralitat urbana. El 

disseny del nou espai serà prou flexible per acollir simultàniament la circulació de vehicles i vianants, millorar 

la socialització dels espais lliures a l’entorn de les edificacions terciàries, en contacte directe amb les seves 

plantes baixes, i com a continuïtat amb la futura connexió amb les noves àrees de centralitat de l’Estació i de 

Mas Duran i amb el centre tradicional de la vila de Sant Quirze, mitjançant la plataforma de cobriment parcial 

de les vies. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del qual es 

determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest POUM estableix per a les 

zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides en les seves Normes o altres més 

específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar i concretar, si s’escau mitjançant les subzones 

corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Activitats industrials, codi 7; i/o 

- Serveis privats, codi 8. 
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Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta i racional 

execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa 

privada previstes en el TRLU. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen, a més de les obligacions 

establertes al punt 4 d’aquesta fitxa, els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del 

RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- fer-se càrrec de la totalitat de les despeses d’urbanització de la rotonda d’accés de la porta Alcampo per a la 

reordenació de la mobilitat d’aquesta entrada al poble i connexions amb la C.58; 

- fer-se càrrec de la part proporcional del cost del 82% del cost de construcció de la plataforma per al cobriment de 

les vies del ferrocarril entre aquest sector i el PMU-13 Àrea de l’Estació, que haurà d’assumir la resta d’aquestes 

despeses.  

- fer-se càrrec de la totalitat de les despeses d’urbanització de l’espai lliure privat amb servitud d’ús públic, 

reconvertint l’actual aparcament sense perdre el nombre de places. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els usos existents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de titularitat. Mentre no es tramiti el pla de millora 

urbana els usos actuals restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les mínimes obres de reforma 

que per aplicació de la legislació sectorial siguin obligatòries pel manteniment de l’activitat. No s’admetran obres de 

millora, així com ampliacions de l’activitat que facin augmentar el valor de la potencial indemnització en el moment de 

l’execució del planejament. No obstant l’anterior, s’admetran obres i activitats sempre i quan es faci constar en el 

registre de la propietat l’acceptació expressa, per part del titular del sòl, l’edificació i/o l’activitat, de la renúncia a 

l’increment de valor que tals actuacions puguin comportar. 
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Pla de millora urbana Can Canals Est Codi: PMU-15 

1. Àmbit: 

a) Comprèn els terrenys situats a l’oest de la carretera C-58, entre el barri de Poble Sec i el riu Sec (torrent de la 

Betzuca).  

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 151.703 m².  

2. Objectius: 

b) Garantir una circulació adequada al voltant de les parcel·les industrials, incorporant les previsions de la variant C-

1413; 

c) Garantir un nou accés a Can Canals des de Sabadell sud (Porta Aeroport), que permeti la descongestió de la porta 

Alcampo; 

d) Obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures que formaran part del parc territorial del riu Sec. 

e) Consolidar i millorar la façana d’activitats econòmiques amb front a la C-58. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 19,00% 

 Espais lliures 27,00% 

 Equipaments 5,00% 

 Serveis tècnics 1,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 52,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Activitats econòmiques 48,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 48,00% 

  

El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el mínim total i 

respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a espais lliures no podrà ser 

inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa. 

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 

afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no 

participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir 

urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 

índex d’edificabilitat bruta total    0,61 m²st/m²sl. 

ús principal      industrial 

sostre edificable màxim (indicatiu)     92.539 m²st. 

El coeficient d’edificabilitat s’aplicarà sobre el sòl computable del sector descomptats aquells sòls de domini públic que, 

segons la legislació vigent, no generen aprofitament urbanístic. La precisió del sòl computable respecte la superfície 

total del sector de planejament, s’establirà en el planejament derivat corresponent. 

c) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant. El pla de millora urbana 

concretarà la seva alineació i rasants.  

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter 

vinculant; cal que el pla de millora urbana els situï a ponent de les parcel·les industrials, per tal de formar part del 

Parc dels torrents. 

f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del qual es 

determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest POUM estableix per a les 

zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin les definides en les seves Normes o altres més 

específiques. En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar i concretar, si s’escau mitjançant les subzones 

corresponents, les zones bàsiques del sòl urbà següents: 

- Activitats industrials, codi 7. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de les mateixes es determinen al títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla de millora podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta i racional execució 

per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa privada 

previstes en el TRLU. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures; 

- fer-se càrrec de la totalitat dels costos d’urbanització del pont de connexió del Can Canals Est amb els polígons C 

i D pel carrer Illa de Buda. 

- fer-se càrrec del 22% dels costos d’urbanització del vial de connexió de Can Canals amb Sabadell i de l’ampliació 

de la rotonda existent. 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu 

desenvolupament;  

- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el cost global 

del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del sistema de sanejament: 

col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de tractament de la depuradora i l’emissari 

terrestre). En aquest sentit, caldrà subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, 

l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de 

sanejament amb les adequades condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els usos existents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de titularitat. Mentre no es tramiti el pla de millora 

urbana els usos actuals restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les mínimes obres de reforma 

que per aplicació de la legislació sectorial siguin obligatòries pel manteniment de l’activitat. No s’admetran obres de 

millora, així com ampliacions de l’activitat que facin augmentar el valor de la potencial indemnització en el moment de 

l’execució del planejament. No obstant l’anterior, s’admetran obres i activitats sempre i quan es faci constar en el 

registre de la propietat l’acceptació expressa, per part del titular del sòl, l’edificació i/o l’activitat, de la renúncia a 

l’increment de valor que tals actuacions puguin comportar. 
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Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (a) Codi: PAU-01a 

1. Àmbit: 

a) Inclou els sòls de les dues parcel·les situades entre el carrer de Baix Riera i el carrer Mossèn Parramon, que aboquen a 

la riera de Rubí. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 449 m².  

2. Objectius: 

a) Ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials. 

b) Garantir la cessió d’una peça de sòl destinada a espais lliures per tal que formi part del Parc territorial de la riera de 

Rubí. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies 

i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

 

Sòl públic. Sistemes: 120 26,85% 

Viari, codi X 
  

Ferroviari, codi F 
  

Parcs i jardins urbans, codi V 120 26,85% 

Parcs territorials codi P 
  

Sistema hidrogràfic, codi H 

  
Equipaments comunitaris, codi E 

  
Serveis tècnics i ambientals, codi T 

  
Habitatge dotacional, codi D 

  
   

Sòl Privat. Zones: 328 73,09% 

Nucli antic, codi 1   

Edificació en ordenació contínua, codi 3 328 73,09% 

Edificació en ordenació oberta, codi 4 
  

Edificació en filera, codi 5 
  

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 
  

Indústria agrupada, codi 7b 
  

Indústria aïllada, codi 7c 
  

Terciari i dotacions privades, codi 8 
  

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 

afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no 

participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir 

urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: Tal i com es justifica en la Memòria social d’aquest POUM, la 

tipologia del teixit residencial que es preveu en aquest àmbit desaconsella que es reservi sòl destinat a acollir habitatges 

de protecció oficial. El sòl corresponent al sostre residencial de nova implantació es localitzarà en altres àmbits o 

sectors delimitats pel POUM. 

c) Sostre edificable màxim: 984 m²st. Es considera tot ell sostre residencial de nova implantació en tant que no hi ha cap 

edificació, segons cadastre. 

d) Nombre màxim d’habitatges (indicatiu): 9 habitatges. Es consideren tots ells com a nous habitatges potencials, en 

tant que no n’hi ha d’existents. 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Edificació en ordenació contínua, illes d’eixample, codi 3b. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM.  

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema d’espais lliures; 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del primer sexenni.  

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 

establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.  



ANNEX NORMATIU 2. FITXES NORMATIVES DELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. DOCUMENT PER A L’APROVACIÓ INICIAL. FEBRER 2019 28 

Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (b) Codi: PAU-01b 

1. Àmbit: 

a) Inclou els sòls de la parcel·la edificada situada entre el carrer de Baix Riera i la riera de Rubí, sota la connexió del 

carrer Mossèn Parramon. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 277 m².  

2. Objectius: 

a) Ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials. 

b) Garantir la cessió d’una peça de sòl destinada a espais lliures per tal que formi part del Parc territorial de la riera de 

Rubí. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies 

i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

 

Sòl públic. Sistemes: 74 26,69% 

Viari, codi X   

Ferroviari, codi F 
  

Parcs i jardins urbans, codi V   

Parcs territorials codi P 74 26,69% 

Sistema hidrogràfic, codi H 

  
Equipaments comunitaris, codi E 

  
Serveis tècnics i ambientals, codi T 

  
Habitatge dotacional, codi D 

  
   

Sòl Privat. Zones: 203 73,27% 

Nucli antic, codi 1   

Edificació en ordenació contínua, codi 3 203 73,27% 

Edificació en ordenació oberta, codi 4 
  

Edificació en filera, codi 5 
  

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 
  

Indústria agrupada, codi 7b 
  

Indústria aïllada, codi 7c 
  

Terciari i dotacions privades, codi 8 
  

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 

afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no 

participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir 

urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: Tal i com es justifica en la Memòria social d’aquest POUM, la 

tipologia del teixit residencial que es preveu en aquest àmbit desaconsella que es reservi sòl destinat a acollir habitatges 

de protecció oficial. El sòl corresponent al sostre residencial de nova implantació es localitzarà en altres àmbits o 

sectors delimitats pel POUM. 

c) Sostre edificable màxim: 608 m²st. Es considera sostre residencial de nova implantació 458 m²st, en tant que n´hi ha 

150 m²st existent, segons cadastre.  

d) Nombre màxim d’habitatges (indicatiu): 6 habitatges. Es consideren 5 nous habitatges potencials, establint una 

mitjana de 92 m2 de sostre per habitatge, en tant que n’hi ha 1 d’existent. 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Edificació en ordenació contínua, illes d’eixample, codi 3b. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM.  

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema d’espais lliures; 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni.  

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 

establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.  
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Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (c) Codi: PAU-01c 

1. Àmbit: 

a) Inclou els sòls situats entre el carrer de Baix Riera i la riera de Rubí, sota la connexió del carrer Mossèn Parramon. La 

seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 275 m².  

2. Objectius: 

a) Ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials. 

b) Garantir la cessió d’una peça de sòl destinada a espais lliures per tal que formi part del Parc territorial de la riera de 

Rubí. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies 

i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

 

Sòl públic. Sistemes: 89 32,36% 

Viari, codi X   

Ferroviari, codi F 
  

Parcs i jardins urbans, codi V 
 

 

Parcs territorials codi P 89 32,36% 

Sistema hidrogràfic, codi H 

  
Equipaments comunitaris, codi E 

  
Serveis tècnics i ambientals, codi T 

  
Habitatge dotacional, codi D 

  
   

Sòl Privat. Zones: 186 67,64% 

Nucli antic, codi 1 
  

Edificació en ordenació contínua, codi 3 186 67,64% 

Edificació en ordenació oberta, codi 4 
  

Edificació en filera, codi 5 
  

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 
  

Indústria agrupada, codi 7b 
  

Indústria aïllada, codi 7c 
  

Terciari i dotacions privades, codi 8 
  

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 

afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no 

participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir 

urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: Tal i com es justifica en la Memòria social d’aquest POUM, la 

tipologia del teixit residencial que es preveu en aquest àmbit desaconsella que es reservi sòl destinat a acollir habitatges 

de protecció oficial. El sòl corresponent al sostre residencial de nova implantació es localitzarà en altres àmbits o 

sectors delimitats pel POUM. 

c) Sostre edificable màxim: 559 m²st. Es considera tot ell sostre residencial de nova implantació en tant que no hi ha cap 

edificació, segons cadastre. 

d) Nombre màxim d’habitatges (indicatiu): 5 habitatges. Es consideren tots ells com a habitatges potencials, establint 

una mitjana de 112 m2 de sostre per habitatge, en tant que no n’hi ha d’existents. 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Edificació en ordenació contínua, illes d’eixample, codi 3b. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM.  

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema d’espais lliures; 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni.  

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 

establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (d) Codi: PAU-01d 

1. Àmbit: 

a) Inclou els sòls situats entre el carrer de Baix Riera i la riera de Rubí, sota la connexió del carrer Mossèn Parramon. La 

seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 174 m².  

2. Objectius: 

a) Ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials. 

b) Garantir la cessió d’una peça de sòl destinada a espais lliures per tal que formi part del Parc territorial de la riera de 

Rubí. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies 

i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

 

Sòl públic. Sistemes: 56 32,38% 

Viari, codi X   

Ferroviari, codi F 
  

Parcs i jardins urbans, codi V   

Parcs territorials codi P 56 32,38% 

Sistema hidrogràfic, codi H 

  
Equipaments comunitaris, codi E 

  
Serveis tècnics i ambientals, codi T 

  
Habitatge dotacional, codi D 

  
   

Sòl Privat. Zones: 118 67,56% 

Nucli antic, codi 1   

Edificació en ordenació contínua, codi 3 118 67,56% 

Edificació en ordenació oberta, codi 4 
  

Edificació en filera, codi 5 
  

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 
  

Indústria agrupada, codi 7b 
  

Indústria aïllada, codi 7c 
  

Terciari i dotacions privades, codi 8 
  

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 

afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no 

participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir 

urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: Tal i com es justifica en la Memòria social d’aquest POUM, la 

tipologia del teixit residencial que es preveu en aquest àmbit desaconsella que es reservi sòl destinat a acollir habitatges 

de protecció oficial. El sòl corresponent al sostre residencial de nova implantació es localitzarà en altres àmbits o 

sectors delimitats pel POUM. 

c) Sostre edificable màxim: 353 m²st. Es considera tot ell sostre residencial de nova implantació en tant que no hi ha cap 

edificació, segons cadastre. 

d) Nombre màxim d’habitatges (indicatiu): 3 habitatges. Es consideren tots ells com a habitatges potencials, establint 

una mitjana de 118 m2 de sostre per habitatge, en tant que no n’hi ha d’existents. 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Edificació en ordenació contínua, illes d’eixample, codi 3b. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM.  

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema d’espais lliures; 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni.  

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 

establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.  
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Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (e) Codi: PAU-01e 

1. Àmbit: 

a) Inclou els sòls situats entre el carrer de Baix Riera i la riera de Rubí, sota la connexió del carrer Mossèn Parramon. La 

seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 217 m².  

2. Objectius: 

a) Ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials. 

b) Garantir la cessió d’una peça de sòl destinada a espais lliures per tal que formi part del Parc territorial de la riera de 

Rubí. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies 

i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

 

Sòl públic. Sistemes: 70 32,13% 

Viari, codi X   

Ferroviari, codi F 
  

Parcs i jardins urbans, codi V   

Parcs territorials codi P 70 32,13% 

Sistema hidrogràfic, codi H 

  
Equipaments comunitaris, codi E 

  
Serveis tècnics i ambientals, codi T 

  
Habitatge dotacional, codi D 

  
   

Sòl Privat. Zones: 147 67,70% 

Nucli antic, codi 1   

Edificació en ordenació contínua, codi 3 147 67,70% 

Edificació en ordenació oberta, codi 4 
  

Edificació en filera, codi 5 
  

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 
  

Indústria agrupada, codi 7b 
  

Indústria aïllada, codi 7c 
  

Terciari i dotacions privades, codi 8 
  

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 

afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no 

participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir 

urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: Tal i com es justifica en la Memòria social d’aquest POUM, la 

tipologia del teixit residencial que es preveu en aquest àmbit desaconsella que es reservi sòl destinat a acollir habitatges 

de protecció oficial. El sòl corresponent al sostre residencial de nova implantació es localitzarà en altres àmbits o 

sectors delimitats pel POUM. 

c) Sostre edificable màxim: 442 m²st. Es considera sostre residencial de nova implantació 385 m²st, en tant que n´hi ha 

57 m²st existent, segons cadastre.  

d) Nombre màxim d’habitatges (indicatiu): 4 habitatges. Es consideren 3 habitatges com a habitatges potencials, 

establint una mitjana de 110 m2 de sostre per habitatge, en tant que n’hi ha un d’existent. 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Edificació en ordenació contínua, illes d’eixample, codi 3b. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM.  

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema d’espais lliures; 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni.  

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 

establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.   
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Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (f) Codi: PAU-01f 

1. Àmbit: 

a) Inclou els sòls situats entre el carrer de Baix Riera i la riera de Rubí, sota la connexió del carrer Mossèn Parramon. La 

seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 687 m².  

2. Objectius: 

a) Completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials. 

b) Garantir la cessió d’espais lliures per tal que formin part del parc territorial de la riera de Rubí i, alhora, esponjar el 

teixit residencial d’aquesta zona de Les Fonts, tal com es preveu en el planejament vigent. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies 

i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

 

Sòl públic. Sistemes: 468 68,17% 

Viari, codi X   

Ferroviari, codi F 
  

Parcs i jardins urbans, codi V   

Parcs territorials codi P 468 68,17% 

Sistema hidrogràfic, codi H 
  

Equipaments comunitaris, codi E   

Serveis tècnics i ambientals, codi T 
  

Habitatge dotacional, codi D 
  
   

Sòl Privat. Zones: 220 32,08% 

Nucli antic, codi 1 
  

Edificació en ordenació contínua, codi 3 220 32,08% 

Edificació en ordenació oberta, codi 4   

Edificació en filera, codi 5 
  

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 
  

Indústria agrupada, codi 7b 
  

Indústria aïllada, codi 7c 
  

Terciari i dotacions privades, codi 8 
  

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 

afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no 

participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir 

urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: Tal i com es justifica en la Memòria social d’aquest POUM, la 

tipologia del teixit residencial que es preveu en aquest àmbit desaconsella que es reservi sòl destinat a acollir habitatges 

de protecció oficial. El sòl corresponent al sostre residencial de nova implantació es localitzarà en altres àmbits o 

sectors delimitats pel POUM. 

El projecte de reparcel·lació haurà de concretar la localització del sòl que ha d’acollir aquests percentatges del sostre 

residencial destinat a habitatge protegit. 

c) Sostre edificable màxim: 661 m²st. Es considera tot ell sostre residencial de nova implantació en tant que no hi ha cap 

edificació, segons cadastre. 

d) Nombre màxim d’habitatges (indicatiu): 6 habitatges. Es consideren tots ells com a habitatges potencials, establint 

una mitjana de 110 m2 de sostre per habitatge, en tant que no n’hi ha d’existents. 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Edificació en ordenació contínua, illes d’eixample, codi 3b. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM.  

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos del sistema d’espais lliures; 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 

establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (g) Codi: PAU-01g 

1. Àmbit: 

a) Inclou els sòls situats entre el carrer de Baix Riera i la riera de Rubí, sota la connexió del carrer Mossèn Parramon. La 

seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 354 m².  

2. Objectius: 

a) Completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials. 

b) Garantir la cessió d’una peça de sòl destinada a espais lliures per tal que formi part del Parc territorial de la riera de 

Rubí. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies 

i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

 

Sòl públic. Sistemes: 125 35,37% 

Viari, codi X   

Ferroviari, codi F 
  

Parcs i jardins urbans, codi V   

Parcs territorials codi P 125 35,37% 

Sistema hidrogràfic, codi H 
  

Equipaments comunitaris, codi E   

Serveis tècnics i ambientals, codi T 
  

Habitatge dotacional, codi D 
  
   

Sòl Privat. Zones: 228 64,42% 

Nucli antic, codi 1 
  

Edificació en ordenació contínua, codi 3 228 64,42% 

Edificació en ordenació oberta, codi 4   

Edificació en filera, codi 5 
  

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 
  

Indústria agrupada, codi 7b 
  

Indústria aïllada, codi 7c 
  

Terciari i dotacions privades, codi 8 
  

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 

afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no 

participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir 

urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: Tal i com es justifica en la Memòria social d’aquest POUM, la 

tipologia del teixit residencial que es preveu en aquest àmbit desaconsella que es reservi sòl destinat a acollir habitatges 

de protecció oficial. El sòl corresponent al sostre residencial de nova implantació es localitzarà en altres àmbits o 

sectors delimitats pel POUM. 

c) Sostre edificable màxim: 530 m²st. Es considera sostre residencial de nova implantació 302 m²st, en tant que n´hi ha 

228 m²st existent, segons cadastre.  

d) Nombre màxim d’habitatges (indicatiu): 5 habitatges. Es consideren 3 nous habitatges potencials, establint una 

mitjana de 100 m2 de sostre per habitatge, en tant que n’hi ha 2 d’existents. 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Edificació en ordenació contínua, illes d’eixample, codi 3b 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM.  

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos del sistema d’espais lliures; 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 

establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (h) Codi: PAU-01h 

1. Àmbit: 

a) Inclou els sòls situats entre el carrer de Baix Riera i la riera de Rubí, sota la connexió del carrer Mossèn Parramon. La 

seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 192 m².  

2. Objectius: 

a) Completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials. 

b) Garantir la cessió d’una peça de sòl destinada a espais lliures per tal que formi part del Parc territorial de la riera de 

Rubí. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies 

i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

 

Sòl públic. Sistemes: 63 32,71% 

Viari, codi X   

Ferroviari, codi F 
  

Parcs i jardins urbans, codi V   

Parcs territorials codi P 63 32,71% 

Sistema hidrogràfic, codi H 
  

Equipaments comunitaris, codi E   

Serveis tècnics i ambientals, codi T 
  

Habitatge dotacional, codi D 
  
   

Sòl Privat. Zones: 129 67,29% 

Nucli antic, codi 1 
  

Edificació en ordenació contínua, codi 3 129 67,29% 

Edificació en ordenació oberta, codi 4   

Edificació en filera, codi 5 
  

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 
  

Indústria agrupada, codi 7b 
  

Indústria aïllada, codi 7c 
  

Terciari i dotacions privades, codi 8 
  

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 

afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no 

participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir 

urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: Tal i com es justifica en la Memòria social d’aquest POUM, la 

tipologia del teixit residencial que es preveu en aquest àmbit desaconsella que es reservi sòl destinat a acollir habitatges 

de protecció oficial. El sòl corresponent al sostre residencial de nova implantació es localitzarà en altres àmbits o 

sectors delimitats pel POUM. 

c) Sostre edificable màxim: 305 m²st. Es considera sostre residencial de nova implantació 147 m²st, en tant que n´hi ha 

158 m²st existent, segons cadastre.  

d) Nombre màxim d’habitatges (indicatiu): 3 habitatges. Es considera 2 nous habitatges potencial, establint una mitjana 

de 73 m2 de sostre per habitatge, en tant que n’hi ha 1 d’existent. 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Edificació en ordenació contínua, illes d’eixample, codi 3b. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM.  

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos del sistema d’espais lliures; 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 

establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.   
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Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (i) Codi: PAU-01i 

1. Àmbit: 

a) Inclou els sòls situats entre el carrer de Baix Riera (cruïlla amb el carrer Santa Rosa) i la riera de Rubí, sota la 

connexió del carrer Mossèn Parramon. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 172 m².  

2. Objectius: 

a) Completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials. 

b) Garantir la cessió d’una peça de sòl destinada a espais lliures per tal que formi part del Parc territorial de la riera de 

Rubí. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies 

i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

 

Sòl públic. Sistemes: 36 20,76% 

Viari, codi X   

Ferroviari, codi F 
  

Parcs i jardins urbans, codi V   

Parcs territorials codi P 36 20,76% 

Sistema hidrogràfic, codi H 
  

Equipaments comunitaris, codi E   

Serveis tècnics i ambientals, codi T 
  

Habitatge dotacional, codi D 
  
   

Sòl Privat. Zones: 136 79,24% 

Nucli antic, codi 1 
  

Edificació en ordenació contínua, codi 3 136 79,24% 

Edificació en ordenació oberta, codi 4   

Edificació en filera, codi 5 
  

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 
  

Indústria agrupada, codi 7b 
  

Indústria aïllada, codi 7c 
  

Terciari i dotacions privades, codi 8 
  

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 

afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no 

participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir 

urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: Tal i com es justifica en la Memòria social d’aquest POUM, la 

tipologia del teixit residencial que es preveu en aquest àmbit desaconsella que es reservi sòl destinat a acollir habitatges 

de protecció oficial. El sòl corresponent al sostre residencial de nova implantació es localitzarà en altres àmbits o 

sectors delimitats pel POUM. 

c) Sostre edificable màxim: 325 m²st. Es considera sostre residencial de nova implantació 152 m²st, en tant que n´hi ha 

173 m²st existent, segons cadastre.  

d) Nombre màxim d’habitatges (indicatiu): 2 habitatges. Es consideren 1 nos habitatge potencial, establint una mitjana 

de 100 m2 de sostre per habitatge, en tant que n’hi ha 1 d’existent. 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Edificació en ordenació contínua, illes d’eixample, codi 3b. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM.  

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos del sistema d’espais lliures; 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 

establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.   
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Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (j) Codi: PAU-01j 

1. Àmbit: 

a) Inclou els sòls situats entre el carrer de Baix Riera (cruïlla amb el carrer Santa Rosa) i la riera de Rubí, sota la 

connexió del carrer Mossèn Parramon. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 258 m².  

2. Objectius: 

a) Completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials. 

b) Garantir la cessió d’una peça de sòl destinada a espais lliures per tal que formi part del Parc territorial de la riera de 

Rubí. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies 

i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

 

Sòl públic. Sistemes: 47 18,28% 

Viari, codi X   

Ferroviari, codi F 
  

Parcs i jardins urbans, codi V   

Parcs territorials codi P 47 18,28% 

Sistema hidrogràfic, codi H 
  

Equipaments comunitaris, codi E   

Serveis tècnics i ambientals, codi T 
  

Habitatge dotacional, codi D 
  
   

Sòl Privat. Zones: 211 82,72% 

Nucli antic, codi 1 
  

Edificació en ordenació contínua, codi 3 211 81,72% 

Edificació en ordenació oberta, codi 4   

Edificació en filera, codi 5 
  

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 
  

Indústria agrupada, codi 7b 
  

Indústria aïllada, codi 7c 
  

Terciari i dotacions privades, codi 8 
  

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 

afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no 

participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir 

urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: Tal i com es justifica en la Memòria social d’aquest POUM, la 

tipologia del teixit residencial que es preveu en aquest àmbit desaconsella que es reservi sòl destinat a acollir habitatges 

de protecció oficial. El sòl corresponent al sostre residencial de nova implantació es localitzarà en altres àmbits o 

sectors delimitats pel POUM. 

c) Sostre edificable màxim: 507 m²st. Es considera tot ell sostre residencial de nova implantació en tant que no hi ha cap 

edificació, segons cadastre. 

d) Nombre màxim d’habitatges (indicatiu): 5 habitatges. Es consideren tots ells com a nous habitatges potencials, 

establint una mitjana de 100 m2 de sostre per habitatge, en tant que no n’hi ha d’existents. 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Edificació en ordenació contínua, illes d’eixample, codi 3b. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM.  

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos del sistema d’espais lliures. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni.  

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 

establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.  
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Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (k) Codi: PAU-01k 

1. Àmbit: 

a) Inclou els sòls situats entre el carrer Verge del Carme i Sant Ramon, fent front a la riera de Rubí. La seva ubicació 

exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 603 m². 

2. Objectius: 

a) Completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials. 

b) Garantir la cessió d’una peça de sòl destinada a espais lliures per tal que formi part del Parc territorial de la riera de 

Rubí. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies 

i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

 

Sòl públic. Sistemes: 215 35,60% 

Viari, codi X   

Ferroviari, codi F 
  

Parcs i jardins urbans, codi V   

Parcs territorials codi P 215 35,60% 

Sistema hidrogràfic, codi H 
  

Equipaments comunitaris, codi E   

Serveis tècnics i ambientals, codi T 
  

Habitatge dotacional, codi D 
  
   

Sòl Privat. Zones: 389 64,40% 

Nucli antic, codi 1 
  

Edificació en ordenació contínua, codi 3 389 64,40% 

Edificació en ordenació oberta, codi 4   

Edificació en filera, codi 5 
  

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 
  

Indústria agrupada, codi 7b 
  

Indústria aïllada, codi 7c 
  

Terciari i dotacions privades, codi 8 
  

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 

afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no 

participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir 

urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: Tal i com es justifica en la Memòria social d’aquest POUM, la 

tipologia del teixit residencial que es preveu en aquest àmbit desaconsella que es reservi sòl destinat a acollir habitatges 

de protecció oficial. El sòl corresponent al sostre residencial de nova implantació es localitzarà en altres àmbits o 

sectors delimitats pel POUM. 

c) Sostre edificable màxim: 815 m²st. Es considera sostre residencial de nova implantació 674 m²st, en tant que n´hi ha 

141 m²st existent, segons cadastre. 

d) Nombre màxim d’habitatges (indicatiu): 8 habitatges. Es consideren tots ells com a nous habitatges potencials, 

establint una mitjana de 100 m2 de sostre per habitatge, en tant que no n’hi ha d’existents. 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Edificació en ordenació contínua, illes d’eixample, codi 3b. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM.  

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos del sistema d’espais lliures. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni.  

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 

establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.  
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Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (a) Codi: PAU-02a 

1. Àmbit: 

a) Inclou els terrenys que fan front a l’actual carretera de Rubí a Terrassa, en cantonada amb el carrer Sant Quirze. La 

seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 464 m².  

2. Objectius: 

a) Consolidar un front residencial a la carretera de Rubí, en el context de la reconversió d’aquesta en travessera urbana. 

b) Executar una actuació aïllada de dotació que, sense comportar una reordenació general de l’àmbit, dóna lloc a 

l'augment de l’edificabilitat d’aquesta parcel·la. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta: 

Tot el sòl inclòs en aquesta unitat d’actuació de dotació està qualificat com a zona privada. El POUM no exigeix la 

correlativa exigència de majors reserves per a espais lliures ni per a equipaments prevista a l'article 100.4 del TRLU en 

tant que, tal i com es justifica en la memòria d’ordenació, el barri de les Fonts està suficientment dotat per a la 

població total prevista. 

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de dotació. Conseqüentment, els propietaris o propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament 

urbanístic de l’àmbit d’aquesta actuació aïllada de dotació. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM, a 

aquest polígon d’actuació urbanística li correspon reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl 

corresponent al 45% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció 

oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

c) Sostre edificable màxim: 1.391 m²st 

d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament 

s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 

“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 
Sostre edificable principal màxim 1.391 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 765 m²st 55,00% 85 9 

habitatge protegit concertat 278 m²st 25,00% 70 4 

habitatge protegit general i especial 348 m²st 20,00% 70 5 

Total habitatges     18 

 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Nucli antic. Barri de les Fonts, codi 1b-hp*. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM. El codi “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls inclosos en el polígon d’actuació 

urbanística en els que el projecte de gestió corresponent haurà de localitzar el percentatge de sostre destinat a 

habitatge protegit establert en el punt 3.b) d’aquesta fitxa normativa. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu 

desenvolupament;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els 

propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades 

condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 

establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (b) Codi: PAU-02b 

1. Àmbit: 

a) Inclou els terrenys que fan front a l’actual carretera de Rubí a Terrassa. La seva ubicació exacta s’especifica en els 

plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 1.105 m².  

2. Objectius: 

a) Consolidar un front residencial a la carretera de Rubí, en el context de la reconversió d’aquesta en travessera urbana. 

b) Executar una actuació aïllada de dotació que, sense comportar una reordenació general de l’àmbit, dóna lloc a 

l'augment del'edificabilitat d’aquesta parcel·la. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta: 

Tot el sòl inclòs en aquesta unitat d’actuació de dotació està qualificat com a zona privada. El POUM no exigeix la 

correlativa exigència de majors reserves per a espais lliures ni per a equipaments prevista a l'article 100.4 del TRLU en 

tant que, tal i com es justifica en la memòria d’ordenació, el barri de les Fonts està suficientment dotat per a la 

població total prevista. 

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de dotació. Conseqüentment, els propietaris o propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament 

urbanístic de l’àmbit d’aquesta actuació aïllada de dotació. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM, a 

aquest polígon d’actuació urbanística li correspon reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl 

corresponent al 45% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció 

oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

c) Sostre edificable màxim: 1.155 m²st. 

d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament 

s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 

“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 
Sostre edificable principal màxim 1.093 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 601 m²st 55,00% 86 7 

habitatge protegit concertat 219 m²st 25,00% 73 3 

habitatge protegit general i especial 273 m²st 20,00% 68 4 

Total habitatges     14 

 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Nucli antic. Barri de les Fonts, codi 1b-hp*. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM. El codi “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls inclosos en el polígon d’actuació 

urbanística en els que el projecte de gestió corresponent haurà de localitzar el percentatge de sostre destinat a 

habitatge protegit establert en el punt 3.b) d’aquesta fitxa normativa. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu 

desenvolupament;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els 

propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades 

condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 

establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (c) Codi: PAU-02c 

1. Àmbit: 

a) Inclou els terrenys que fan front a l’actual carretera de Rubí a Terrassa. La seva ubicació exacta s’especifica en els 

plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 937 m².  

2. Objectius: 

a) Consolidar un front residencial a la carretera de Rubí, en el context de la reconversió d’aquesta en travessera urbana. 

b) Executar una actuació aïllada de dotació que, sense comportar una reordenació general de l’àmbit, dóna lloc a 

l'augment de l’edificabilitat d’aquesta parcel·la. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta: 

Tot el sòl inclòs en aquesta unitat d’actuació de dotació està qualificat com a zona privada. El POUM no exigeix la 

correlativa exigència de majors reserves per a espais lliures ni per a equipaments prevista a l'article 100.4 del TRLU en 

tant que, tal i com es justifica en la memòria d’ordenació, el barri de les Fonts està suficientment dotat per a la 

població total prevista. 

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de dotació. Conseqüentment, els propietaris o propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament 

urbanístic de l’àmbit d’aquesta actuació aïllada de dotació. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM, a 

aquest polígon d’actuació urbanística li correspon reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl 

corresponent al 45% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció 

oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

c) Sostre edificable màxim: 1.203 m²st. 

d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament 

s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 

“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 
Sostre edificable principal màxim 1.203 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 662 m²st 55,00% 83 8 

habitatge protegit concertat 241 m²st 25,00% 80 3 

habitatge protegit general i especial 301 m²st 20,00% 75 4 

Total habitatges     15 

 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Nucli antic. Barri de les Fonts, codi 1b-hp*. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM. El codi “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls inclosos en el polígon d’actuació 

urbanística en els que el projecte de gestió corresponent haurà de localitzar el percentatge de sostre destinat a 

habitatge protegit establert en el punt 3.b) d’aquesta fitxa normativa. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu 

desenvolupament;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els 

propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades 

condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 

establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (d) Codi: PAU-02d 

1. Àmbit: 

a) Inclou els terrenys que fan front a l’actual carretera de Rubí a Terrassa. La seva ubicació exacta s’especifica en els 

plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 662 m².  

2. Objectius: 

a) Consolidar un front residencial a la carretera de Rubí, en el context de la reconversió d’aquesta en travessera urbana. 

b) Executar una actuació aïllada de dotació que, sense comportar una reordenació general de l’àmbit, dóna lloc a 

l'augment del'edificabilitat d’aquesta parcel·la. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta: 

Tot el sòl inclòs en aquesta unitat d’actuació de dotació està qualificat com a zona privada. El POUM no exigeix la 

correlativa exigència de majors reserves per a espais lliures ni per a equipaments prevista a l'article 100.4 del TRLU en 

tant que, tal i com es justifica en la memòria d’ordenació, el barri de les Fonts està suficientment dotat per a la 

població total prevista. 

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de dotació. Conseqüentment, els propietaris o propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament 

urbanístic de l’àmbit d’aquesta actuació aïllada de dotació. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM, a 

aquest polígon d’actuació urbanística li correspon reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl 

corresponent al 45% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció 

oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

c) Sostre edificable màxim: 480 m²st. 

d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament 

s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 

“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 
Sostre edificable principal màxim 480 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 264 m²st 55,00% 88 3 

habitatge protegit concertat 96 m²st 25,00% 60 2 

habitatge protegit general i especial 120 m²st 20,00% 48 2 

Total habitatges     7 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Nucli antic. Barri de les Fonts, codi 1b-hp*. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM. El codi “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls inclosos en el polígon d’actuació 

urbanística en els que el projecte de gestió corresponent haurà de localitzar el percentatge de sostre destinat a 

habitatge protegit establert en el punt 3.b) d’aquesta fitxa normativa. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu 

desenvolupament;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els 

propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades 

condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 

establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (e) Codi: PAU-02e 

1. Àmbit: 

a) Inclou els terrenys que fan front a l’actual carretera de Rubí a Terrassa, en cantonada amb el carrer de Sant Francesc 

Xavier. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 346 m².  

2. Objectius: 

a) Consolidar un front residencial a la carretera de Rubí, en el context de la reconversió d’aquesta en travessera urbana. 

b) Executar una actuació aïllada de dotació que, sense comportar una reordenació general de l’àmbit, dóna lloc a 

l'augment de l’edificabilitat d’aquesta parcel·la. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta: 

Tot el sòl inclòs en aquesta unitat d’actuació de dotació està qualificat com a zona privada. El POUM no exigeix la 

correlativa exigència de majors reserves per a espais lliures ni per a equipaments prevista a l'article 100.4 del TRLU en 

tant que, tal i com es justifica en la memòria d’ordenació, el barri de les Fonts està suficientment dotat per a la 

població total prevista. 

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de dotació. Conseqüentment, els propietaris o propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament 

urbanístic de l’àmbit d’aquesta actuació aïllada de dotació. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM, a 

aquest polígon d’actuació urbanística li correspon reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl 

corresponent al 45% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció 

oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

c) Sostre edificable màxim: 1.041 m²st. 

d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament 

s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 

“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 
Sostre edificable principal màxim 1.041 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 573 m²st 55,00% 82 7 

habitatge protegit concertat 208 m²st 25,00% 69 3 

habitatge protegit general i especial 260 m²st 20,00% 65 4 

Total habitatges     14 

 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Nucli antic. Barri de les Fonts, codi 1b-hp*. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM. El codi “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls inclosos en el polígon d’actuació 

urbanística en els que el projecte de gestió corresponent haurà de localitzar el percentatge de sostre destinat a 

habitatge protegit establert en el punt 3.b) d’aquesta fitxa normativa. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu 

desenvolupament;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els 

propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades 

condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 

establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (f) Codi: PAU-02f 

1. Àmbit: 

a) Inclou els terrenys que fan front a l’actual carretera de Rubí a Terrassa. La seva ubicació exacta s’especifica en els 

plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 382 m².  

2. Objectius: 

a) Consolidar un front residencial a la carretera de Rubí, en el context de la reconversió d’aquesta en travessera urbana. 

b) Executar una actuació aïllada de dotació que, sense comportar una reordenació general de l’àmbit, dona lloc a 

l'augment de l’edificabilitat d’aquesta parcel·la. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta: 

Tot el sòl inclòs en aquesta unitat d’actuació de dotació està qualificat com a zona privada. El POUM no exigeix la 

correlativa exigència de majors reserves per a espais lliures ni per a equipaments prevista a l'article 100.4 del TRLU en 

tant que, tal i com es justifica en la memòria d’ordenació, el barri de les Fonts està suficientment dotat per a la 

població total prevista. 

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de dotació. Conseqüentment, els propietaris o propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament 

urbanístic de l’àmbit d’aquesta actuació aïllada de dotació. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM, a 

aquest polígon d’actuació urbanística li correspon reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl 

corresponent al 45% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció 

oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

c) Sostre edificable màxim: 665 m²st. 

d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament 

s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 

“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 
Sostre edificable principal màxim 665 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 366 m²st 55,00% 73 5 

habitatge protegit concertat 133 m²st 25,00% 67 2 

habitatge protegit general i especial 166 m²st 20,00% 55 3 

Total habitatges     10 

 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Nucli antic. Barri de les Fonts, codi 1b-hp*. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM. El codi “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls inclosos en el polígon d’actuació 

urbanística en els que el projecte de gestió corresponent haurà de localitzar el percentatge de sostre destinat a 

habitatge protegit establert en el punt 3.b) d’aquesta fitxa normativa. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu 

desenvolupament;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els 

propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades 

condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 

establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (g) Codi: PAU-02g 

1. Àmbit: 

a) Inclou els terrenys que fan front a l’actual carretera de Rubí a Terrassa. La seva ubicació exacta s’especifica en els 

plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 177 m².  

2. Objectius: 

a) Consolidar un front residencial a la carretera de Rubí, en el context de la reconversió d’aquesta en travessera urbana. 

b) Executar una actuació aïllada de dotació que, sense comportar una reordenació general de l’àmbit, dóna lloc a 

l'augment de l’edificabilitat d’aquesta parcel·la. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta: 

Tot el sòl inclòs en aquesta unitat d’actuació de dotació està qualificat com a zona privada. El POUM no exigeix la 

correlativa exigència de majors reserves per a espais lliures ni per a equipaments prevista a l'article 100.4 del TRLU en 

tant que, tal i com es justifica en la memòria d’ordenació, el barri de les Fonts està suficientment dotat per a la 

població total prevista. 

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de dotació. Conseqüentment, els propietaris o propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament 

urbanístic de l’àmbit d’aquesta actuació aïllada de dotació. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM, a 

aquest polígon d’actuació urbanística li correspon reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl 

corresponent al 45% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció 

oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

c) Sostre edificable màxim: 227 m²st. 

d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament 

s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 

“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 
Sostre edificable principal màxim 227 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 125 m²st 55,00% 62 2 

habitatge protegit concertat 45 m²st 25,00% 57 1 

habitatge protegit general i especial 57 m²st 20,00% 45 1 

Total habitatges     4 

 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Nucli antic. Barri de les Fonts, codi 1b-hp*. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM. El codi “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls inclosos en el polígon d’actuació 

urbanística en els que el projecte de gestió corresponent haurà de localitzar el percentatge de sostre destinat a 

habitatge protegit establert en el punt 3.b) d’aquesta fitxa normativa. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu 

desenvolupament;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els 

propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades 

condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 

establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (h) Codi: PAU-02h 

1. Àmbit: 

a) Inclou els terrenys que fan front a l’actual carretera de Rubí a Terrassa,. La seva ubicació exacta s’especifica en els 

plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 223 m².  

2. Objectius: 

a) Consolidar un front residencial a la carretera de Rubí, en el context de la reconversió d’aquesta en travessera urbana. 

b) Executar una actuació aïllada de dotació que, sense comportar una reordenació general de l’àmbit, dóna lloc a 

l'augment de l’edificabilitat d’aquesta parcel·la. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta: 

Tot el sòl inclòs en aquesta unitat d’actuació de dotació està qualificat com a zona privada. El POUM no exigeix la 

correlativa exigència de majors reserves per a espais lliures ni per a equipaments prevista a l'article 100.4 del TRLU en 

tant que, tal i com es justifica en la memòria d’ordenació, el barri de les Fonts està suficientment dotat per a la 

població total prevista. 

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de dotació. Conseqüentment, els propietaris o propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament 

urbanístic de l’àmbit d’aquesta actuació aïllada de dotació. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM, a 

aquest polígon d’actuació urbanística li correspon reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl 

corresponent al 45% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció 

oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

c) Sostre edificable màxim: 405 m²st. 

d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament 

s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 

“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 
Sostre edificable principal màxim 405 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 223 m²st 55,00% 111 2 

habitatge protegit concertat 81 m²st 25,00% 81 1 

habitatge protegit general i especial 101 m²st 20,00% 51 2 

Total habitatges     5 

 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Nucli antic. Barri de les Fonts, codi 1b-hp*. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM. El codi “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls inclosos en el polígon d’actuació 

urbanística en els que el projecte de gestió corresponent haurà de localitzar el percentatge de sostre destinat a 

habitatge protegit establert en el punt 3.b) d’aquesta fitxa normativa. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu 

desenvolupament;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els 

propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades 

condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 

establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (i) Codi: PAU-02i 

1. Àmbit: 

a) Inclou els terrenys que fan front a l’actual carretera de Rubí a Terrassa. La seva ubicació exacta s’especifica en els 

plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 315 m².  

2. Objectius: 

a) Consolidar un front residencial a la carretera de Rubí, en el context de la reconversió d’aquesta en travessera urbana. 

b) Executar una actuació aïllada de dotació que, sense comportar una reordenació general de l’àmbit, dóna lloc a 

l'augment de l’edificabilitat d’aquesta parcel·la. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta: 

Tot el sòl inclòs en aquesta unitat d’actuació de dotació està qualificat com a zona privada. El POUM no exigeix la 

correlativa exigència de majors reserves per a espais lliures ni per a equipaments prevista a l'article 100.4 del TRLU en 

tant que, tal i com es justifica en la memòria d’ordenació, el barri de les Fonts està suficientment dotat per a la 

població total prevista. 

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de dotació. Conseqüentment, els propietaris o propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament 

urbanístic de l’àmbit d’aquesta actuació aïllada de dotació. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM, a 

aquest polígon d’actuació urbanística li correspon reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl 

corresponent al 45% del sostre residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció 

oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims. 

c) Sostre edificable màxim: 1.001 m²st. 

d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament 

s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de 

“densitat dinàmica” o “densitat social”, de la manera següent: 

 
Sostre edificable principal màxim 1.001 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 551 m²st 55,00% 79 7 

habitatge protegit concertat 200 m²st 25,00% 67 3 

habitatge protegit general i especial 250 m²st 20,00% 63 4 

Total habitatges     14 

 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Nucli antic. Barri de les Fonts, codi 1b-hp*. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM. El codi “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls inclosos en el polígon d’actuació 

urbanística en els que el projecte de gestió corresponent haurà de localitzar el percentatge de sostre destinat a 

habitatge protegit establert en el punt 3.b) d’aquesta fitxa normativa. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu 

desenvolupament;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els 

propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades 

condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 

establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística Poble Sec Codi: PAU-03 

1. Àmbit: 

a) Inclou els terrenys situats entre el barri de Poble Sec i l’àmbit de les previsions de la variant de la carretera C-1413a, 

entre dit barri i el polígon d’activitat econòmica de Can Canals Est. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols 

d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 2.172 m².  

2. Objectius: 

a) Completar i consolidar el teixit residencial que fa front a la variant de la carretera C-1413a. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies 

i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

 

Sòl públic. Sistemes: 1.781 81,99% 

Viari, codi X 375 17,28% 

Complement de vialitat, codi Xv 1.406 64,71% 

Ferroviari, codi F 
 
 

Parcs i jardins urbans, codi V   

Parcs territorials codi P   

Sistema hidrogràfic, codi H 
  

Equipaments comunitaris, codi E 
  

Serveis tècnics i ambientals, codi T 
  

Habitatge dotacional, codi D 
  

   
Sòl Privat. Zones: 391 18,01% 

Nucli antic, codi 1 
  

Edificació en ordenació contínua, codi 3 391 18,01% 

Edificació en ordenació oberta, codi 4 
  

Edificació en filera, codi 5 
  

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 
  

Indústria urbana, codi 7a   

Indústria agrupada, codi 7b   

Indústria aïllada, codi 7c   

Terciari i dotacions privades, codi 8 
  

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 

afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no 

participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir 

urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: Tal i com es justifica en la Memòria social d’aquest POUM, la 

tipologia del teixit residencial que es preveu en aquest àmbit desaconsella que es reservi sòl destinat a acollir habitatges 

de protecció oficial. El sòl corresponent al sostre residencial de nova implantació es localitzarà en altres àmbits o 

sectors delimitats pel POUM. 

c) Sostre edificable màxim: 929 m²st. 

d) Nombre màxim d’habitatges 9 habitatges. 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Edificació en ordenació contínua. Illes d’eixample, codi 3b. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa privada 

previstes en el TRLU, ja sigui per compensació o concertació.  

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari; 

- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu 

desenvolupament; i 

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els 

propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades 

condicions per a que pugui ser recepcionada per l’Ajuntament. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del primer sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 

establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística Castellet Codi: PAU-04 

1. Àmbit: 

a) El seu àmbit es correspon amb el del Pla parcial “El Castellet” en la seva versió refosa. Limita a sud amb la carretera 

C-1413a, a nord i nord-oest amb la urbanització de Vallès Parc i a est amb l’àmbit de Los Rosales. La seva ubicació 

exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 464.538 m².  

2. Objectius: 

a) Garantir l’execució de les obres dels projectes complementaris dels sistemes d’espais lliures aprovats per Junta de 

Govern local de desembre 2007. 

b) Garantir l’execució de les obres externes de connexió del sector mitjançant la nova rotonda sobre la carretera C-

1413a. 

a) Millorar la urbanització dels vials, espais lliures i les xarxes de serveis de l'àmbit. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies 

i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

 

Sòl públic. Sistemes: 252.530 54,36% 

Viari, codi X 45.162 9,72% 

Xarxa de carrers de prioritat invertida, clau Xv 13.810 2,97% 

Complement de vialitat, codi Xv 1.900 0,41% 

Espais lliures: Places i passeigs, clau Vj 21.430 4,61% 

Espais lliures: Parcs urbans, clau Vp 154.649 33,29% 

Espais lliures: Parc territorial, clau P   

Sistema hidrogràfic, clau H   

Ferroviari, codi F 
 
 

Equipaments comunitaris, codi E 15.579 3,35% 

Serveis tècnics i ambientals, codi T 
  

Habitatge dotacional, codi D 
  

   
Sòl Privat. Zones: 212.008 45,64% 

Nucli antic, codi 1 
  

Edificació en ordenació contínua, codi 3 
 

 

Edificació en ordenació oberta, codi 4 38.629 8,32% 

Edificació en filera, codi 5 84.619 18,22% 

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6 79.173 17,04% 

Indústria urbana, codi 7a   

Indústria agrupada, codi 7b   

Indústria aïllada, codi 7c   

Terciari i dotacions privades, codi 8 9.587 2,06% 

La quantificació de superfícies de zones i sistemes deriva de la transposició de les delimitacions gràfiques del Pla Parcial 

sobre cartografia vigent. 

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 

afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no 

participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir 

urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

D’aquesta cessió del 10% d’aprofitament urbanístic, es descomptarà el potencial aprofitament urbanístic que aquests 

sòls ja haguessin cedit en el seu dia en virtut de les obligacions que emanaven de l’anterior ordenació urbanística i que 

ara es modifiquen en el present POUM. El càlcul de les diferencies d’aprofitament, entre el que es preveu en aquest 

POUM i el materialitzat en el seu dia, es realitzarà amb el projecte de reparcel·lació corresponent. 

Amb la informació de que es disposa en el moment de la redacció del POUM, la cessió del aprofitament urbanístic 

corresponent ja va ser materialitzada en el seu dia i, per tant, no correspondria una major cessió d’aprofitament. No 

obstant l’anterior, en el corresponent projecte de reparcel·lació es confirmarà aquesta afirmació. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: En tant que el Projecte de compensació del Pla parcial “El 

Castellet” va ser aprovat definitivament per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès el 28 de 

maig de 2002, no es considera sostre de nova implantació d’aquest POUM, d’acord amb l’article 57.4.b) del TRLU. 

Malgrat això, s’ubicaran 20.435 m² destinats a habitatge protegit a les zones 4b6 (antiga Castellet 1), 4a2-hp (antiga 

Castellet 2 illa A) i 4a2-hp* (antiga Castellet 6), corresponents a l’adjudicació municipal del 10% de l’aprofitament 

urbanístic i a altres obligacions dels privats: 

 
Zona PPU 
 

Zona POUM 
 

Tipologia 
 

Nombre HPO 
 

Titularitat 
 

Sostre 
 

Castellet 1 4b6 Plurifamilar 46 Ajuntament 5.414 m² 
Castellet 1 4b6  6 Privats 700 m² 
Castellet 2a 4a2-hp Plurifamilar 64 Ajuntament 7.384 m² 
Castellet 2b 4a2-hp  24 Privats 2.802 m² 
Castellet 6 4a2-hp* Plurifamilar 27 18,61% 3.201 m² 
Castellet 6 4a2-hp*  8  934 m² 
      
TOTAL   175  20.435 m² 

 

c) Sostre edificable màxim: 159.990 m²st. 

d) Nombre màxim d’habitatges: 840 habitatges. El sòl corresponent a la cessió del 10% del sostre total del Pla parcial “El 

Castellet” es destinarà a la construcció d’habitatge de protecció pública: 

 
Sostre edificable residencial 150.195 m²st  superfície habitatges: habitatges: 

residencial lliure 129.760 m²st 86,40% 195 665 

habitatge protegit concertat  m²st    

habitatge protegit general i/o especial 20.435 m²st 13,60% 117 175 

Total habitatges     840 

 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Edificació en ordenació oberta en volumetria definida, codi 4a2. 

- Edificació en ordenació oberta en volumetria flexible, codi 4b6. 

- Edificació en filera amb volumetria flexible, codi 5c2. 

- Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la mitjana, codi 6b4. 

- Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular, codi 6d1. 

- Serveis privats amb volumetria definida, codi 8a2. 

- Serveis privats amb volumetria flexible, codi 8b1. 

- Serveis privats amb volumetria flexible, codi 8b2. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de les quals es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM. El codi “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls inclosos en el polígon d’actuació 
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urbanística en els que el projecte de gestió corresponent haurà de localitzar el percentatge de sostre destinat a 

habitatge protegit establert en el punt 3.b) d’aquesta fitxa normativa. 

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de compensació bàsica.  

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. 

En el present polígon d’actuació, en virtut de la seva procedència d’un sector de planejament anterior amb despeses 

d’urbanització pendents d’executar, el POUM estableix que s’imputa a aquest àmbit les despeses d’urbanització 

procedents de les obligacions de l’anterior planejant: 

- Obres dels projectes complementaris dels sistemes d’espais lliures aprovats per Junta de Govern local de 

desembre 2007 (preus actualitzats a data 2017): 

Zona turó 93.656,00 € 

Tractaments diversos 360.907,80 € 

Zones verdes entre edificis 386.170,80 € 

Enjardinat ajust viari carrer 2 39.028,90 € 

Enjardinat des del carrer Muntanya fins Prat 242.739,19 € 

Tractament de la riera 496.637,16 € 

- Obres urbanitzadora del carrer 8 amb el Passeig de Can Barra: 

Projecte nova rotonda a la carretera C-1413A 721.065,11 € 

- Obres de reparació per emergència: 

Reparació emergència col·lector, any 2013 84.323,91 € 

Reparació dipòsits 18.000 € 

Obres d’emergència escullera a passeig Can Barra 8.349,00 € 

Reparació col·lector Can Barra 188.904,23 € 

- Despeses de planejament i gestió: 

Direccions d’obra 146.510,00 € 

Redacció instruments de planejament 60.030,00 € 

Expropiacions 45.000,00 € 

- Total càrregues urbanístiques: 2.891.322,07 € 

 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del primer sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 

establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística Les Casetes oest Codi: PAU-05 

1. Àmbit: 

a) Comprèn part de les parcel·les residencials en filera que fan front a la ronda Arraona i que formen part de l’àmbit 

definit al pla general de l’any 2000 com a “unitat d’actuació 8a – Les Casetes”. La seva ubicació exacta s’especifica en 

els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 912 m².  

2. Objectius:  

a) Consolidar la façana residencial de la ronda Arraona compresa entre el complex esportiu de Can Casablanques i 

l’àmbit de Mas Duran. 

b) Obtenir les cessions de sòl destinades a sistema viari d’accés als habitatges proposats i existents. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies 

i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

 

Sòl públic. Sistemes: 336 36,89% 

Viari, codi X 336 36,89% 

Xarxa de carrers de prioritat invertida, clau Xv   

Complement de vialitat, codi Xv   

Espais lliures: Places i passeigs, clau Vj   

Espais lliures: Parcs urbans, clau Vp   

Espais lliures: Parc territorial, clau P   

Sistema hidrogràfic, clau H   

Ferroviari, codi F   

Equipaments comunitaris, codi E   

Serveis tècnics i ambientals, codi T   

Habitatge dotacional, codi D 
  

   
Sòl Privat. Zones: 576 63,11% 

Nucli antic, codi 1 
  

Edificació en ordenació contínua, codi 3 
 

 

Edificació en ordenació oberta, codi 4 
  

Edificació en filera, codi 5 576 63,11% 

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6   

Indústria urbana, codi 7a   

Indústria agrupada, codi 7b   

Indústria aïllada, codi 7c   

Terciari i dotacions privades, codi 8 
  

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació 

urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 

afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no 

participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir 

urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb la Memòria social del POUM, aquest polígon no ha 

de fer reserva de sòl destinat a acollir habitatge de protecció en tant que es tracta de sòl urbà consolidat. 

c) Sostre edificable màxim: 986 m²st. 

d) Nombre màxim d’habitatges: 4 habitatges (tots ells lliures). 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Edificació en filera amb volumetria definida, codi 5a. 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM.  

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa privada 

previstes en el TRLU, ja sigui per compensació o concertació. Donada la naturalesa de l’actuació que es determina, es 

tracta d’una reparcel·lació econòmica. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari; 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del primer sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 

establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
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Polígon d’actuació urbanística Can Canals C i D Codi: PAU-06 

1. Àmbit: 

a) Comprèn l’àmbit de Can Canals situat entre els carrers de Menorca, d’Eivissa, de les illes Medes i de l’illa de Buda. 

Correspon als polígons C i D de Can Canals, segons la definició del Pla general 2000, que derivaren del Pla parcial sud-

oest. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 245.201 m².  

2. Objectius:  

Garantir l’execució de les infraestructures de connexió amb la xarxa viària territorial, sense necessitat d’utilitzar els 

vials del nucli de Sant Quirze del Vallès, mitjançant una nova sortida sud del polígon que faciliti la seva connexió amb la 

carretera C-58. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies 

i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

 

Sòl públic. Sistemes: 63.932 26,07% 

Viari, codi X 50.569 20,62% 

Xarxa de carrers de prioritat invertida, clau Xv   

Complement de vialitat, codi Xv   

Espais lliures: Places i passeigs, clau Vj   

Espais lliures: Parcs urbans, clau Vp 13.363 5,45% 

Espais lliures: Parc territorial, clau P   

Sistema hidrogràfic, clau H   

Ferroviari, codi F   

Equipaments comunitaris, codi E   

Serveis tècnics i ambientals, codi T   

Habitatge dotacional, codi D 
  

   
Sòl Privat. Zones: 181.269 73,93 % 

Nucli antic, codi 1 
  

Edificació en ordenació contínua, codi 3 
 

 

Edificació en ordenació oberta, codi 4 
  

Edificació en filera, codi 5   

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6   

Indústria urbana, codi 7a 181.269 73,93% 

Indústria agrupada, codi 7b   

Indústria aïllada, codi 7c   

Terciari i dotacions privades, codi 8 
  

D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació urbanística que no 

modifica l’ordenació actual, no incrementa ni aprofitament ni sostre i quina finalitat és garantir les obres d’urbanització 

de la nova connexió viària prevista, de forma que no es determina cap cessió de l’aprofitament urbanístic en favor de 

l’administració. 

L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els 

quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM.  

b) Sostre edificable màxim: 181.277 m²st. 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Indústria agrupada, clau 7a2 

- Fronts de reprogramació, codi 7c 

Les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de les quals es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques 

d’aquest POUM.  

Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa privada 

previstes en el TRLU, ja sigui per compensació o concertació. Donada la naturalesa de l’actuació que es determina, es 

tracta d’una reparcel·lació econòmica. 

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns 

establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, 

hauran de: 

- costejar el 78% de les despeses d’urbanització del pont i del vial de connexió amb el municipi de Sabadell, al sud 

del polígon d’actuació. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del primer sexenni. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals 

establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 

 





 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. DOCUMENT PER A L’APROVACIÓ INICIAL. FEBRER 2019 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX NORMATIU 3. REGULACIÓ GRÀFICA DE LES SUBZONES





REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LASUBZONA 1a Nucli antic

Fronts tradicionals. Planta sotacoberta







14 12 8 6 2

CARRER POUS NORD















REGULACIÓ GENERAL DE L’ÀMBIT DEL PLA PARCIAL “EL CASTELLET”

P.2.1.1 Règim de sòl edificable. Qualificació zonal i sistemes. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

P.2.2 Règim de sòl. Modificació Pla Parcial "El Castellet" (2008)

P.3.2 Ordenació general del sòl. Modificació Pla Parcial "El Castellet" (2008)

P.2.1.2-P.2.1.7 Ordenances per a l'edificació. Condicions en planta, secció tipus i condicions d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000)





P.2.1.1 Règim de sòl edificable. Qualificació zonal i sistemes. Pla Parcial "El Castellet" (2000)



P.2.1.1 Règim de sòl edificable. Qualificació zonal i sistemes. Pla Parcial "El Castellet" (2000)



P.2.2 Règim de sòl. Modificació Pla Parcial "El Castellet" (2008)



P.3.2 Ordenació general del sòl. Modificació Pla Parcial "El Castellet" (2008)



P 2.1.3 Ordenances per a l'edificació de la zona 2 , illes A,B. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

Esquemes i detalls. Modificació Pla Parcial "El Castellet" illa B zona 2 (2004)

P 4.6 Ordenació de l'edificació de la zona 2, 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

P 5.2.1 Ordenances per a l'edificació de la zona 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 4a2

(antigues Castellet 2, 6A1, 6A2, 6A3) 





REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 4a2

(antigues Castellet 2, 6A1, 6A2, 6A3) 
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CASTELLET 2 A 1+2 4a2-hp 4 2.828 3.692 3.692 32

CASTELLET 2 A 3+4 4a2-hp 4 2.963 3.692 3.692 32

CASTELLET 2 B 1+2 4a2-hp* 4 3.859 5.558 5.558 44

CASTELLET 2 B 3+4 4a2-hp* 4 4.081 5.558 5.558 44

CASTELLET 6 A 1 4a2-hp* 4 2.048 980 1.068 3.909 3.909 32

CASTELLET 6 A 2 4a2-hp* 4 2.659 1.471 1.188 5.544 5.544 45

CASTELLET 6 A 3 4a2-hp 4 808 808 3.201 3.201 27



P 2.1.3 Ordenances per a l'edificació de la zona 2 , illes A,B. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

Esquemes i detalls. Modificació Pla Parcial "El Castellet" illa B zona 2 (2004)

P 4.6 Ordenació de l'edificació de la zona 2, 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

P 5.2.1 Ordenances per a l'edificació de la zona 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

|REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 4a2



P 2.1.3 Ordenances per a l'edificació de la zona 2 , illes A,B. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

Esquemes i detalls. Modificació Pla Parcial "El Castellet" illa B zona 2 (2004)

P 4.6 Ordenació de l'edificació de la zona 2, 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

P 5.2.1 Ordenances per a l'edificació de la zona 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

|REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 4a2



P 2.1.3 Ordenances per a l'edificació de la zona 2 , illes A,B. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

Esquemes i detalls. Modificació Pla Parcial "El Castellet" illa B zona 2 (2004)

P 4.6 Ordenació de l'edificació de la zona 2, 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

P 5.2.1 Ordenances per a l'edificació de la zona 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)
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Esquemes i detalls. Modificació Pla Parcial "El Castellet" illa B zona 2 (2004)

P 4.6 Ordenació de l'edificació de la zona 2, 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

P 5.2.1 Ordenances per a l'edificació de la zona 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)
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Esquemes i detalls. Modificació Pla Parcial "El Castellet" illa B zona 2 (2004)

P 4.6 Ordenació de l'edificació de la zona 2, 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

P 5.2.1 Ordenances per a l'edificació de la zona 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)
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P 2.1.3 Ordenances per a l'edificació de la zona 2 , illes A,B. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

Esquemes i detalls. Modificació Pla Parcial "El Castellet" illa B zona 2 (2004)

P 4.6 Ordenació de l'edificació de la zona 2, 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

P 5.2.1 Ordenances per a l'edificació de la zona 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)
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P 2.1.3 Ordenances per a l'edificació de la zona 2 , illes A,B. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

Esquemes i detalls. Modificació Pla Parcial "El Castellet" illa B zona 2 (2004)

P 4.6 Ordenació de l'edificació de la zona 2, 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

P 5.2.1 Ordenances per a l'edificació de la zona 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)
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P 2.1.3 Ordenances per a l'edificació de la zona 2 , illes A,B. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

Esquemes i detalls. Modificació Pla Parcial "El Castellet" illa B zona 2 (2004)

P 4.6 Ordenació de l'edificació de la zona 2, 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

P 5.2.1 Ordenances per a l'edificació de la zona 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)
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REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 4a3 Castellet 2 illa A

P 2.1.3 Ordenances per a l'edificació de la zona 2 , illes A,B. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

Esquemes i detalls. Modificació Pla Parcial "El Castellet" illa B zona 2 (2004)

P 4.6 Ordenació de l'edificació de la zona 2, 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

P 5.2.1 Ordenances per a l'edificació de la zona 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)
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P 2.1.3 Ordenances per a l'edificació de la zona 2 , illes A,B. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

Esquemes i detalls. Modificació Pla Parcial "El Castellet" illa B zona 2 (2004)

P 4.6 Ordenació de l'edificació de la zona 2, 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

P 5.2.1 Ordenances per a l'edificació de la zona 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)
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P 2.1.3 Ordenances per a l'edificació de la zona 2 , illes A,B. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

Esquemes i detalls. Modificació Pla Parcial "El Castellet" illa B zona 2 (2004)

P 4.6 Ordenació de l'edificació de la zona 2, 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

P 5.2.1 Ordenances per a l'edificació de la zona 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)
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P 2.1.3 Ordenances per a l'edificació de la zona 2 , illes A,B. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

Esquemes i detalls. Modificació Pla Parcial "El Castellet" illa B zona 2 (2004)

P 4.6 Ordenació de l'edificació de la zona 2, 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

P 5.2.1 Ordenances per a l'edificació de la zona 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)
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P 2.1.3 Ordenances per a l'edificació de la zona 2 , illes A,B. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

Esquemes i detalls. Modificació Pla Parcial "El Castellet" illa B zona 2 (2004)

P 4.6 Ordenació de l'edificació de la zona 2, 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

P 5.2.1 Ordenances per a l'edificació de la zona 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)
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Esquemes i detalls. Modificació Pla Parcial "El Castellet" illa B zona 2 (2004)

P 4.6 Ordenació de l'edificació de la zona 2, 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

P 5.2.1 Ordenances per a l'edificació de la zona 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)
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P 2.1.3 Ordenances per a l'edificació de la zona 2 , illes A,B. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

Esquemes i detalls. Modificació Pla Parcial "El Castellet" illa B zona 2 (2004)

P 4.6 Ordenació de l'edificació de la zona 2, 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

P 5.2.1 Ordenances per a l'edificació de la zona 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)
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P 2.1.3 Ordenances per a l'edificació de la zona 2 , illes A,B. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

Esquemes i detalls. Modificació Pla Parcial "El Castellet" illa B zona 2 (2004)

P 4.6 Ordenació de l'edificació de la zona 2, 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

P 5.2.1 Ordenances per a l'edificació de la zona 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008) |REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 4a2





REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 4b6

(antiga Castellet 1) 

P.2.1.2 Ordenances per a l'edificació de la zona 1. Condicions en planta, secció tipus i condicions d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000)





REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 4b6

(antiga Castellet 1) 

CASTELLET 
QUADRE DE CARACTERÍSITQUES ZONALS : SÒL I SOSTRE D'APROFITAMENT PRIVAT

N
O

M
 C

LA
U

 P
G

O

IL
LA

PA
RC

EL
·L

A

CL
A

U
 P

O
U

M

CL
A

U
 G

RA
L 

PO
U

M

Su
pe

rf
íc

ie

O
cu

pa
ci

ó

Ja
rd

in
s

Ú
s 

re
si

de
nc

ia
l

Ú
s 

co
m

pl
em

en
ta

ri

Eq
.c

om
er

ci
al

Eq
.p

ri
va

t

So
st

re
 t

ot
al

N
re

. 
H

ab
it

at
ge

s

CASTELLET 1 4b5 4 20.074 8.922 11.152 21.656 21.656 173



P.2.1.2 Ordenances per a l'edificació de la zona 1. Condicions en planta, secció tipus i condicions d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000) |REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 4b6



REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 5c2

(antiga Castellet 3) 

P 2.1.4 Ordenances per a l'edificació de la zona 3. Illes A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000).

5.1.3.1 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus A. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

5.1.3.2 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus C. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

5.1.3.3 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus B. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

P4.1.1 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3A

P4.1.2 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3B

P4.1.3 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3C

P4.1.4 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3D

P4.1.5 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3E

P4.1.6 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3F

P4.1.7 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3G

P4.1.8 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3H

P4.1.9 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3I

P4.1.10 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3J

P4.1.11 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3K





REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 5c2

(antiga Castellet 3) 
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CASTELLET 3 A 1 5c2 5 1.751 1.281 1.281 6

CASTELLET 3 A 2 5c2 5 1.291 859 859 4

CASTELLET 3 A 3 5c2 5 1.150 859 140 999 4
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P 2.1.4 Ordenances per a l'edificació de la zona 3. Illes A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000).

5.1.3.1 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus A. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

5.1.3.2 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus C. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

5.1.3.3 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus B. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

P4.1.1 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3A

P4.1.2 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3B
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P4.1.10 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3J

P4.1.11 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3K

|REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 5c2



P 2.1.4 Ordenances per a l'edificació de la zona 3. Illes A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000).

5.1.3.1 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus A. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

5.1.3.2 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus C. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

5.1.3.3 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus B. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

P4.1.1 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3A

P4.1.2 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3B

P4.1.3 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3C

P4.1.4 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3D

P4.1.5 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3E

P4.1.6 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3F

P4.1.7 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3G

P4.1.8 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3H

P4.1.9 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3I

P4.1.10 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3J

P4.1.11 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3K

|REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 5c2



P 2.1.4 Ordenances per a l'edificació de la zona 3. Illes A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000).

5.1.3.1 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus A. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

5.1.3.2 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus C. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

5.1.3.3 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus B. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

P4.1.1 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3A

P4.1.2 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3B

P4.1.3 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3C

P4.1.4 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3D

P4.1.5 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3E

P4.1.6 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3F

P4.1.7 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3G

P4.1.8 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3H

P4.1.9 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3I

P4.1.10 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3J

P4.1.11 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3K

|REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 5c2



P 2.1.4 Ordenances per a l'edificació de la zona 3. Illes A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000).

5.1.3.1 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus A. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

5.1.3.2 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus C. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

5.1.3.3 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus B. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

P4.1.1 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3A

P4.1.2 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3B

P4.1.3 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3C

P4.1.4 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3D

P4.1.5 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3E

P4.1.6 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3F

P4.1.7 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3G

P4.1.8 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3H

P4.1.9 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3I

P4.1.10 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3J

P4.1.11 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3K

|REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 5c2



P 2.1.4 Ordenances per a l'edificació de la zona 3. Illes A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000).

5.1.3.1 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus A. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

5.1.3.2 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus C. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

5.1.3.3 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus B. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

P4.1.1 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3A

P4.1.2 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3B

P4.1.3 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3C

P4.1.4 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3D

P4.1.5 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3E

P4.1.6 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3F

P4.1.7 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3G

P4.1.8 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3H

P4.1.9 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3I

P4.1.10 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3J

P4.1.11 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3K

|REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 5c2



P 2.1.4 Ordenances per a l'edificació de la zona 3. Illes A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000).

5.1.3.1 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus A. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

5.1.3.2 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus C. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

5.1.3.3 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus B. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

P4.1.1 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3A

P4.1.2 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3B

P4.1.3 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3C

P4.1.4 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3D

P4.1.5 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3E

P4.1.6 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3F

P4.1.7 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3G

P4.1.8 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3H

P4.1.9 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3I

P4.1.10 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3J

P4.1.11 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3K

|REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 5c2



P 2.1.4 Ordenances per a l'edificació de la zona 3. Illes A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000).

5.1.3.1 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus A. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

5.1.3.2 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus C. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

5.1.3.3 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus B. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

P4.1.1 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3A

P4.1.2 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3B

P4.1.3 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3C

P4.1.4 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3D

P4.1.5 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3E

P4.1.6 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3F

P4.1.7 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3G

P4.1.8 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3H

P4.1.9 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3I

P4.1.10 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3J

P4.1.11 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3K

|REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 5c2



P 2.1.4 Ordenances per a l'edificació de la zona 3. Illes A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000).

5.1.3.1 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus A. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

5.1.3.2 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus C. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

5.1.3.3 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus B. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

P4.1.1 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3A

P4.1.2 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3B

P4.1.3 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3C

P4.1.4 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3D

P4.1.5 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3E

P4.1.6 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3F

P4.1.7 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3G

P4.1.8 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3H

P4.1.9 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3I

P4.1.10 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3J

P4.1.11 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3K

|REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 5c2



P 2.1.4 Ordenances per a l'edificació de la zona 3. Illes A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000).

5.1.3.1 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus A. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

5.1.3.2 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus C. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

5.1.3.3 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus B. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

P4.1.1 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3A

P4.1.2 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3B

P4.1.3 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3C

P4.1.4 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3D

P4.1.5 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3E

P4.1.6 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3F

P4.1.7 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3G

P4.1.8 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3H

P4.1.9 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3I

P4.1.10 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3J

P4.1.11 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3K

|REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 5c2



P 2.1.4 Ordenances per a l'edificació de la zona 3. Illes A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000).

5.1.3.1 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus A. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

5.1.3.2 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus C. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

5.1.3.3 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus B. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

P4.1.1 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3A

P4.1.2 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3B

P4.1.3 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3C

P4.1.4 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3D

P4.1.5 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3E

P4.1.6 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3F

P4.1.7 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3G

P4.1.8 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3H

P4.1.9 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3I

P4.1.10 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3J

P4.1.11 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3K

|REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 5c2



P 2.1.4 Ordenances per a l'edificació de la zona 3. Illes A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000).

5.1.3.1 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus A. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

5.1.3.2 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus C. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

5.1.3.3 Ordenances per a l'edificació. Planta tipus B. Modificació del Pla Parcial “El Castellet” (2008) 

P4.1.1 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3A

P4.1.2 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3B

P4.1.3 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3C

P4.1.4 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3D

P4.1.5 Detall de modificació de pla parcial. Proposta de gàlibs. Planta illa 3E
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REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 6b4

(antiga Castellet 4) 

P.2.1.5 Ordenances per a l'edificació de la zona 4. Illes A,B,C,D,E,F,G. Condicions en planta, secció tipus i condicions d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

04.2.1 Delimitació parcel·lària. Parcel·la 4-G-55. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

04.2.2 Delimitació parcel·lària. Parcel·la 4-G-56.  Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

04.3 Agregació parcel·lària. Transferència d'aprofitament.  Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)





REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 6b4

(antiga Castellet 4) 
CASTELLET 

QUADRE DE CARACTERÍSITQUES ZONALS : SÒL I SOSTRE D'APROFITAMENT PRIVAT
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CASTELLET 4 A 1 6b4 6 471 185 286 250 35 285 1

CASTELLET 4 A 2 6b4 6 471 185 286 250 35 285 1

CASTELLET 4 A 3 6b4 6 471 185 286 250 35 285 1

CASTELLET 4 A 4 6b4 6 469 185 284 250 35 285 1

CASTELLET 4 A 5 6b4 6 469 185 284 250 35 285 1

CASTELLET 4 A 6 6b4 6 471 185 286 250 35 285 1

CASTELLET 4 A 7 6b4 6 1.272 185 1.087 250 35 285 1

CASTELLET 4 A 8 6b4 6 616 185 431 250 35 285 1

CASTELLET 4 A 9 6b4 6 627 185 442 250 35 285 1

CASTELLET 4 A 10 6b4 6 473 185 288 250 35 285 1

CASTELLET 4 A 11 6b4 6 451 185 266 250 35 285 1

CASTELLET 4 A 12 6b4 6 448 185 263 250 35 285 1

CASTELLET 4 B 13 6b4 6 474 185 289 250 35 285 1

CASTELLET 4 B 14 6b4 6 476 185 291 250 35 285 1

CASTELLET 4 B 15 6b4 6 500 185 315 250 35 285 1

CASTELLET 4 B 16 6b4 6 654 185 469 250 35 285 1

CASTELLET 4 B 17 6b4 6 716 185 531 250 35 285 1

CASTELLET 4 B 18 6b4 6 468 185 283 250 35 285 1

CASTELLET 4 B 18BIS 6b4 6 468 185 283 250 250 1

CASTELLET 4 B 19 6b4 6 476 185 291 250 35 285 1

CASTELLET 4 B 20 6b4 6 455 185 270 250 35 285 1

CASTELLET 4 C 21-22-23 6b4 6 7.133 1.000 6.133 1.000 1.000 3

CASTELLET 4 D 24 6b4 6 1.494 185 1.309 250 35 285 1

CASTELLET 4 D 25 6b4 6 1.369 185 1.184 250 35 285 1

CASTELLET 4 D 26 6b4 6 1.187 185 1.002 250 35 285 1

CASTELLET 4 D 27 6b4 6 1.051 185 866 250 35 285 1

CASTELLET 4 D 28 6b4 6 958 185 773 250 35 285 1

CASTELLET 4 D 29 6b4 6 876 185 691 250 35 285 1

CASTELLET 4 D 30 6b4 6 808 185 623 250 35 285 1

CASTELLET 4 E 31 6b4 6 641 185 456 250 35 285 1

CASTELLET 4 E 32 6b4 6 619 185 434 250 35 285 1

CASTELLET 4 E 33 6b4 6 604 185 419 250 35 285 1

CASTELLET 4 E 34 6b4 6 597 185 412 250 35 285 1

CASTELLET 4 E 35 6b4 6 599 185 414 250 35 285 1

CASTELLET 4 E 36 6b4 6 601 185 416 250 35 285 1

CASTELLET 4 E 37 6b4 6 601 185 416 250 35 285 1

CASTELLET 4 E 38 6b4 6 601 185 416 250 35 285 1

CASTELLET 4 E 39 6b4 6 601 185 416 250 35 285 1

CASTELLET 4 E 40 6b4 6 601 185 416 250 35 285 1

CASTELLET 4 E 41 6b4 6 601 185 416 250 35 285 1

CASTELLET 4 E 42 6b4 6 582 185 397 250 35 285 1

CASTELLET 4 E 43 6b4 6 583 185 398 250 35 285 1

CASTELLET 4 E 44 6b4 6 582 185 397 250 35 285 1

CASTELLET 4 E 45 6b4 6 567 185 382 250 35 285 1

CASTELLET 4 E 46 6b4 6 513 185 328 250 35 285 1

CASTELLET 4 E 47 6b4 6 862 185 677 250 35 285 1

CASTELLET 4 F 48 6b4 6 672 185 487 250 35 285 1

CASTELLET 4 F 49 6b4 6 489 185 304 250 35 285 1

CASTELLET 4 F 50 6b4 6 514 185 329 250 35 285 1

CASTELLET 4 F 51 6b4 6 562 185 377 250 35 285 1

CASTELLET 4 F 52 6b4 6 592 185 407 250 35 285 1

CASTELLET 4 F 53 6b4 6 604 185 419 250 35 285 1

CASTELLET 4 F 54 6b4 6 601 185 416 250 35 285 1

CASTELLET 4 G 55 6b4 6 929 250 679 300 300 1

CASTELLET 4 G 56 6b4 6 1.324 250 1.074 365 35 400 1



P.2.1.5 Ordenances per a l'edificació de la zona 4. Illes A,B,C,D,E,F,G. Condicions en planta, secció tipus i condicions d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

04.2.1 Delimitació parcel·lària. Parcel·la 4-G-55. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

04.2.2 Delimitació parcel·lària. Parcel·la 4-G-56.  Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

04.3 Agregació parcel·lària. Transferència d'aprofitament.  Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)
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04.3 Agregació parcel·lària. Transferència d'aprofitament.  Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)  |REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 6b4



REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 6d1

(antiga Castellet 5) 

P.1.1.3.1 Topografia actual. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

P.1.1.3.2 Topografia actual. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

P.1.1.3.3 Topografia actual. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

P.2.1.6 Ordenances per a l'edificació de la zona 5. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000).

04.3 Agregació parcel·lària. Transferència d'aprofitament.  Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

04.4 Ampliació d'usos. Parcel·la 5-A-16. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008).





REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 6d1

(antiga Castellet 5) 

CASTELLET 
QUADRE DE CARACTERÍSITQUES ZONALS : SÒL I SOSTRE D'APROFITAMENT PRIVAT
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CASTELLET 5 A 1 6d1 6 1.211 240 971 300 300 1

CASTELLET 5 A 2 6d1 6 1.045 210 835 300 300 1

CASTELLET 5 A 3 6d1 6 794 200 594 250 250 1

CASTELLET 5 A 4 6d1 6 1.270 250 1.020 355 355 1

CASTELLET 5 A 5 6d1 6 1.024 205 819 300 300 1

CASTELLET 5 A 6 6d1 6 1.163 230 933 300 300 1

CASTELLET 5 A 7 6d1 6 1.387 275 1.112 355 355 1

CASTELLET 5 A 8 6d1 6 1.207 240 967 300 300 1

CASTELLET 5 A 9 6d1 6 1.221 240 981 300 300 1

CASTELLET 5 A 10 6d1 6 1.638 325 1.313 300 300 1

CASTELLET 5 A 11 6d1 6 1.797 360 1.437 300 300 1

CASTELLET 5 A 12 6d1 6 1.916 380 1.536 350 350 1

CASTELLET 5 A 13 6d1 6 2.239 445 1.794 355 355 1

CASTELLET 5 A 14 6d1 6 2.311 460 1.851 355 355 1

CASTELLET 5 A 15 6d1 6 1.764 350 1.414 355 355 1

CASTELLET 5 A 16 6d1 6 5.556 600 4.956 800 800 1

CASTELLET 5 A 17 6d1 6 2.691 535 2.156 405 405 1

CASTELLET 5 A 18 6d1 6 2.674 535 2.139 405 405 1

CASTELLET 5 A 19 6d1 6 915 200 715 250 250 1

CASTELLET 5 A 20 6d1 6 1.365 275 1.090 355 355 1

CASTELLET 5 A 21 6d1 6 601 200 401 250 250 1

CASTELLET 5 A 22 6d1 6 4.537 800 3.737 900 900 4



P.1.1.3.1 Topografia actual. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

P.1.1.3.2 Topografia actual. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

P.1.1.3.3 Topografia actual. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

P.2.1.6 Ordenances per a l'edificació de la zona 5. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000).

04.3 Agregació parcel·lària. Transferència d'aprofitament.  Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

04.4 Ampliació d'usos. Parcel·la 5-A-16. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008).
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P.1.1.3.1 Topografia actual. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

P.1.1.3.2 Topografia actual. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

P.1.1.3.3 Topografia actual. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

P.2.1.6 Ordenances per a l'edificació de la zona 5. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000).

04.3 Agregació parcel·lària. Transferència d'aprofitament.  Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

04.4 Ampliació d'usos. Parcel·la 5-A-16. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008).
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P.1.1.3.1 Topografia actual. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

P.1.1.3.2 Topografia actual. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

P.1.1.3.3 Topografia actual. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

P.2.1.6 Ordenances per a l'edificació de la zona 5. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000).

04.3 Agregació parcel·lària. Transferència d'aprofitament.  Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

04.4 Ampliació d'usos. Parcel·la 5-A-16. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008).
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P.1.1.3.1 Topografia actual. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

P.1.1.3.2 Topografia actual. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

P.1.1.3.3 Topografia actual. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

P.2.1.6 Ordenances per a l'edificació de la zona 5. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000).

04.3 Agregació parcel·lària. Transferència d'aprofitament.  Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

04.4 Ampliació d'usos. Parcel·la 5-A-16. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008).

 |REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 6d1



P.1.1.3.1 Topografia actual. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

P.1.1.3.2 Topografia actual. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

P.1.1.3.3 Topografia actual. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

P.2.1.6 Ordenances per a l'edificació de la zona 5. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000).

04.3 Agregació parcel·lària. Transferència d'aprofitament.  Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

04.4 Ampliació d'usos. Parcel·la 5-A-16. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008).
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P.1.1.3.1 Topografia actual. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

P.1.1.3.2 Topografia actual. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

P.1.1.3.3 Topografia actual. Pla Parcial "El Castellet" (2000)

P.2.1.6 Ordenances per a l'edificació de la zona 5. Condicions en planta, secció tipus i d'imatge. Pla Parcial "El Castellet" (2000).

04.3 Agregació parcel·lària. Transferència d'aprofitament.  Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

04.4 Ampliació d'usos. Parcel·la 5-A-16. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008).  |REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 6d1





REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 8a2

(antiga Castellet 6A4 i 6A5) 

04.5 Ordenació parcel·lària. Zona 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

04.6 Ordenances per a l'edificació de la zona 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

P 5.2.1 Ordenances per a l'edificació de la zona 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)





REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 8a2

(antiga Castellet 6A4 i 6A5) 

CASTELLET 
QUADRE DE CARACTERÍSITQUES ZONALS : SÒL I SOSTRE D'APROFITAMENT PRIVAT
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CASTELLET 6 A 4 8a2 8 1.633 1.633 2.783 2.783

CASTELLET 6 A 5 8a2 8 1.829 1.541 288 1.762 1.762



04.5 Ordenació parcel·lària. Zona 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

04.6 Ordenances per a l'edificació de la zona 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

P 5.2.1 Ordenances per a l'edificació de la zona 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)
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04.5 Ordenació parcel·lària. Zona 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

04.6 Ordenances per a l'edificació de la zona 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

P 5.2.1 Ordenances per a l'edificació de la zona 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)

 |REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 8a2



P 5.2.1 Ordenances per a l'edificació de la zona 6. Modificació del Pla Parcial "El Castellet" (2008)  |REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 8a2



REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LES SUBZONES 8b1, 8b2

(antiga Castellet 7A i 7B) 

CASTELLET 
QUADRE DE CARACTERÍSITQUES ZONALS : SÒL I SOSTRE D'APROFITAMENT PRIVAT
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CASTELLET 7 A 8b1 8 2.719 1.625 1.094 3.250 3.250

CASTELLET 7 B 8b2 8 3.389 2.035 2.000 2.000





REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LES SUBZONES 6c3 - 6c10 (Castelltort)

Aprofitament per parcel·les





REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LES SUBZONES 6c3 - 6c10 (Castelltort). Aprofitament per parcel·les



REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LES SUBZONES 6c3 - 6c10 (Castelltort). Aprofitament per parcel·les



REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LES SUBZONES 6c3 - 6c10 (Castelltort). Aprofitament per parcel·les
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1.  NORMATIVA AMBIENTAL 

1.1 NORMATIVA CICLE DE L’AIGUA 

El cicle de l’aigua es sustenta en set apartats: 

 Limitació de superfícies de reg. 

 Reutilització d’aigües de pluja. 

 Xarxa d’abastament. 

 Xarxa de sanejament. 

 Protecció d’abocaments al medi. 

 Material en l’edificació. 

 Protecció del medi i recursos hídrics. 

LIMITACIÓ DE SUPERFÍCIES DE REG 

És limitarà la superfície màxima de reg d’espais lliures, tant públics com privats, a aquella que es pot 
regar amb el volum d’aigua generat per l’increment d’escolament, calculat per pluges ordinàries, entre 
els usos actuals del sòl i els usos previstos pel planejament. 

Es prendrà de base, en nous desenvolupaments, una mitjana de 35 mm/any 

Aquest volum d’aigua serà determinat en base a la ETo (Evapotranspiració de referència). L’increment 
o decrement de superfície de zones verdes, es farà proporcionalment, corregint la ETo en base als 
coeficients de conreu (Kc) de les espècies previstes. 

Per a la conversió a altres tipus de conreu s’utilitzaran els següents valors: 

 

VALORS DE REFERÈNCIA DE KC PER CONVERSIÓ DE SUPERFÍCIES DE REG 

Conreu Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

ETo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Gespes 0,61 0,64 0,75 1,04 0,95 0,88 0,94 0,86 0,74 0,75 0,69 0,60 

Aigua 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Arbustives 0,40 0,40 0,40 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 

 

REUTILITZACIÓ D’AIGÜES GRISES 

Es recomana la reutilització d’aigües grises, per a la descàrrega de sanitaris, en tots els edificis 
d’habitatge. 

La unitat mínima de gestió és un bloc d’habitatges. 

En aquelles edificacions que no estiguin destinades a l’habitatge, en funció dels seus usos, es farà un 
estudi específic que haurà de valorar la idoneïtat de implantar sistemes de reutilització d’aigües grises. 

La reutilització d’aigües grises, tot i que puguin donar-se excepcions, en funció dels estudis de 
viabilitat, serà norma general. 

Queden exclosos de la reutilització d’aigües grises, per a la descàrrega de sanitaris, els edificis destinats 
a usos hospitalaris o similars. 

En tot cas s’atendrà a allò que especifica el Reial Decret 1620/2007, pel qual s’estableixen els usos 
paràmetres de qualitat i autocontrol per a la utilització d’aigües regenerades, o la norma que el 
modifiqui. 

REUTILITZACIÓ D’AIGÜES DE PLUJA. 

Es recomana que tots els edificis d’habitatge, usos terciaris o equipaments privats, portaran a terme 
la captació d’aigües de pluja per al reg i neteja dels espais lliures dins de la seva parcel·la. 

L’aigua destinada al reg i neteja d’aquests espais lliures provindrà exclusivament de teulades, i altres 
superfícies no practicables. La possibilitat de reg està sempre subjecte a la suficiència de zones de 
captació, i a una capacitat mínima d’emmagatzematge. En aquest sentit, s’haurà de garantir: 

 Superfície mínima de captació: 3 m² de superfície de captació per m² de superfície de reg (consum 
equivalent ETo). 

 Volum de dipòsit: 100 l per m² de superfície de reg (consum equivalent ETo) 

La xarxa d’aigües de reg incorporarà tots aquells mecanismes de tractament i gestió, per assegurar la 
seva qualitat sanitària, atenent allò que estableix Reial Decret 1620/2007, pel qual s’estableixen els 
usos paràmetres de qualitat i autocontrol per a la utilització d’aigües regenerades., o  la norma que 
el modifiqui. 
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XARXA D’ABASTAMENT 

Es preveurà com a mínim en tots els espais lliures tant públics com privats, dues xarxes d’abastament 
d’aigua. Una d’aigua potable, apta per a l’ús de boca, i una segona prevista per a l’ús d’aigües 
regenerades per al reg i la neteja. La necessitat d’aquesta segona xarxa és independent de si es porta 
a terme, o no, l’ús d’aigües regenerades o de pluja. 

Ambdues xarxes s’hauran de dissenyar per tal de preveure la possibilitat de l’abastament extern per 
un operador d’aigües de boca, i d’aigües regenerades. 

La xarxa d’abastament, tant general com privada, disposarà dels aparells de seccionament que 
permetin limitar els usos en cas de sequera, i per tant, en tots els casos es disposarà de seccionadors i 
xarxes independents, a p.artir d’aquest punt, i per: 

 Usos de boca 

 Xarxa de boques de reg per a neteja. 

 Xarxa de reg. 

 Xarxa de fonts i usos ornamentals, i piscines. 

El disseny de les xarxes es farà amb criteris que permetin el control del consum i la detecció de fuites. 
En general, a més dels comptadors individuals per abonats, s’haurà de preveure: 

 Espais lliures privats: comptador individualitzat. 

 Espais lliures públics: comptador individualitzat per parc, diferenciant la xarxa de reg i neteja, de 
la xarxa de boca, o altres tipus d’origen de l’aigua. 

 Vialitat:, seguint els criteris dels espais públics, diferenciant la xarxa de reg i neteja, de la xarxa 
de boca. El reg de l’arbrat viari, podrà provenir de escomeses d’espais lliures públics, i per tant 
dels mateixos comptadors, però en tot cas sol·licitarà una sectorització interior, amb un element 
de control individualitzat. 

Quant als sistemes de reg, en tots els casos s’instal·laran programadors de reg telecomandats, 
connectats a xarxa de telefonia, o radio, en funció de les preferències de cada Ajuntament, o gestor 
d’aigües de reg. La instal·lació d’electrovàlvules dels diferents sectors de reg serà aquella que permeti 
el telecomandament. En tot cas, no es permetrà electrovàlvules autònomes ni sistemes aïllats del 
comandament centralitzat per a cada zona verda. 

Es dissenyarà, conjuntament amb l’empresa subministradora d’aigua, un sistema de detecció de fuites, 
per a cada tipologia d’aigua. La gestió d’aquests elements serà a càrrec del propi gestor. 

PISCINES 

Tant en les piscines públiques com privades s’haurà de preveure la construcció d’un vas de compensació 
amb una doble reixa o canal perimetral que permeti recuperar les pèrdues per esquitxades. 

En tots els casos les llicències d’obres per la construcció de piscines aniran acompanyades amb un 
certificat d’estanqueïtat emès per una ECA o professional col·legiat. 

XARXA DE SANEJAMENT 

La xarxa de sanejament serà separativa, discriminant en dues xarxes les aigües residuals de les aigües 
pluvials. 

En el cas però de la previsió d’aigües esgotament permanents, provinents de soterranis en edificació o 
infraestructures soterrades, es preveurà una tercera xarxa independent per aquest tipus d’aigua. 

Sempre que la seva qualitat ho permeti, el destí d’aquestes aigües serà la pròpia recàrrega de l’aqüífer, 
d’on prové, la reutilització en els espais lliures o altres usos compatibles, o finalment l’abocament a 
llera pública. 

PROTECCIÓ D’ABOCAMENTS AL MEDI. 

La xarxa de sanejament serà separativa, de manera que es diferenciaran les aigües residuals, de les 
aigües pluvials. 

Les aigües residuals, es gestionaran a les corresponents Estacions Depuradores d’Aigües Residuals 

Les aigües pluvials, es connectaran a la xarxa de pluvials existent, si l’àmbit és continuïtat o està inserit 
en una trama urbana, o es portaran a llera pública.  

En aquest últim cas s’hauran de preveure mecanismes de tractament per evitar afeccions al medi. 
Aquests podran ser elements anti-DSU, enterrats o en superfície. Les seves dimensions seran les 
mínimes per a tractar la pluviometria d’un període de retorn no inferior a 2 anys, i asseguraran com a 
mínim: 

 Desbast d’elements gruixuts. 

 Separació d’hidrocarburs. 

En cas d’estar integrats en els espais lliures, incorporaran també tractaments terciaris. 

MATERIALS AMB DISTINTIU DE QUALITAT AMBIENTAL 

Els aparells sanitaris, com vàters, lavabos, dutxes aixetes o altres, hauran de disposar d’un distintiu de 
garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, etiqueta ecològica de la Unió Europea, 
marca AENOR Medioambiente, o qualsevol altra etiqueta ecològica tipus I, d’acord amb la norma UNE-
EN ISO 14.024/ 2001 o tipus III, d’acord amb la norma UNE 150.025/2005 IN. 

PROTECCIÓ DEL MEDI I DELS RECURSOS HÍDRICS 

En cas que existeixin pous dins l’àmbit del planejament, tant en l’espai públic com en parcel·la privada, 
el projecte d’urbanització cal que contempli les mesures per evitar l’aprofitament incontrolat i 
l’afecció a l’aqüífer, d’acord amb l’òrgan competent en matèria d’aigua. Quan així es determini i quan 
sigui possible, s’adequarà administrativament l’aprofitament dels pous per al seu possible ús per a reg. 

1.2 NORMATIVA QUALITAT ATMOSFÈRICA 

Normativa acústica 

Establiment de les prescripcions de qualitat acústica 

L’establiment de les prescripcions acústiques es fan atenent  allò que estableix: 

 La Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
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 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas, en tots aquells aspectes en que complementa la Llei 16/2002 

A efectes d’ordenació, el territori es delimita en les següents zones de sensibilitat acústica: 

 Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que requereixen una 
protecció alta contra el soroll. 

 Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori que admeten una 
percepció mitjana de soroll. 

 Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que admeten una percepció 
elevada de soroll. 

En cadascuna d’aquestes zones de sensibilitat acústica se’ls hi atorga uns valors límit d’imissió en dB(A): 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas, en tots aquells aspectes en que complementa la Llei 16/2002 

 Decret 176/2009 del 10 de novembre que té com a finalitat principal el desenvolupament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, ajustant aquesta normativa bàsica que comporta que la zonificació 
acústica, establerta en els mapes de capacitat acústica, hagi de tenir en compte els objectius de 
qualitat acústica i els diferents usos del sòl. 

A efectes d’ordenació, el territori es delimita en les següents zones de sensibilitat acústica: 

 Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que requereixen una 
protecció alta contra el soroll. 

 Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori que admeten una 
percepció mitjana de soroll. 

 Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que admeten una percepció 
elevada de soroll. 

 En cadascuna d’aquestes zones de sensibilitat acústica se’ls hi atorga uns valors límit d’immissió 
en dB(A): 

 

TAULA 1. VALORS LÍMIT D’IMMISSIÓ EN DB(A) 

Zonificació acústica del territori Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h) 

Zona de sensibilitat acústica alta (A) 60 60 50 

Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 65 65 55 

Zona de sensibilitat acústica baixa (C) 70 70 60 

Ld, Le i Ln = índexs d’immissió de soroll per al període de dia, vespre i nit, respectivament. 

 

Aquestes zones poden incorporar els valors límit dels usos del sòl d’acord amb la taula següent: 

 

TAULA 2. VALORS LÍMIT DELS USOS DEL SÒL 

Zona de 
sensibilitat  

Usos del sòl Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h) 

Alta (A) (A1) Espais d’interès natural i 
altres 

- - - 

 (A2) Predomini del sòl d’ús 
sanitari, docent i cultural 

55 55 45 

 (A3) Habitatges situats al medi 
rural 

57 57 47 

 (A4) Predomini del sòl d’ús 
residencial 

60 60 50 

Moderada (B) (B1) Coexistència de sòl d’ús 
residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport 
existents 

65 65 55 

 (B2) Predomini del sòl d’ús terciari 
diferent a (C1) 

65 65 55 

Baixa (C) (C1) Usos recreatius i 
d’espectacles 

68 68 58 

 (C2) Predomini de sòl d’ús 
industrial 

70 70 60 

 (C3) Àrees del territori afectades 
per sistemes generals 
d’infraestructures de transport o 
altres equipaments públics 

- - - 

Ld, Le i Ln, = índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament 

En els usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A) per 
a les zones urbanitzades existents 

 

Les zones de sensibilitat venen definides pel Mapa de Capacitat Acústica del Municipi 
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Mesures de correcció en façana 

En base a allò que estableix el Codi Tècnic de l’edificació, s’haurà de preveure uns aïllaments acústics 
mínims en façana, en funció dels nivells d’immissió exteriors.  

L’aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri D2m,nT,Atr no ha de ser inferior als valors de la taula 
següent, segons l’ús de l’edifici i el nivell d’avaluació dia Ld que els ens locals han de facilitar a partir 
dels mapes estratègics de soroll, mapes de la situació acústica existent, mapes de capacitat acústica, 
mesuraments representatius o mètodes de càlcul. Aquests són: 

 

VALORS D'AÏLLAMENT ACÚSTIC A LES FAÇANES CONTRA EL SOROLL AERI D2M,NT,ATR 

Ld (nivell en 
diürn) 

Valors mínims d'aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri, D2m,nT, Atr 

dB(A) 

 Ús de l'edifici Ld dB(A) 

 Residencial i sanitari Cultural, educatiu, administratiu i 
religiós 

 Dormitori Estances Estances Aules 

Ld ≤ 60 30 30 30 30 

60 < Ld ≤ 65 32 30 32 30 

65 < Ld ≤ 70 37 32 37 32 

70 < Ld ≤ 75 42 37 42 37 

Ld > 75 47 42 47 42 

D2m,nT,i és la diferència de nivells estandarditzada en la banda de freqüència i 

Normativa lumínica 

L’enllumenament artificial durant la nit és un dels requisits imprescindibles per a l’habitabilitat de les 
zones urbanes i, en menor mesura, de les zones rurals, i és també necessari per a la realització d’un 
gran nombre d’activitats lúdiques, comercials o productives.  

El marc legal que regula la contaminació lumínica, està contingut bàsicament en: 

 Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

 LLEI 6/2001, de 31 de maig d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi. 

 REIAL DECRET 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència 
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07. 

En base a la Llei 6/2001, de 31 de maig s’estableixen les següents zonificacions: 

 Zona E1: àrees incloses en el Pla d’espais d’interès natural o en àmbits territorials que hagin d’ésser 
objecte d’una protecció especial, per raó de llurs característiques naturals o de llur valor 
astronòmic especial, en les quals només es pot admetre una brillantor mínima. 

 Zona E2: àrees incloses en àmbits territorials que només admeten una brillantor reduïda. 

 Zona E3: àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor mitjana. 

 Zona E4: àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor alta. 

El PDU estableix la següent zonificació lumínica, establint uns nivells recomanats i uns màxims: 

 

ZONIFICACIÓ LUMÍNICA 

Zonificació urbanística Recomanat Màxima 

Vialitat E3 E4 

Zones verdes intensives o privades E3 E4 

Zones verdes extensives E2 E3 

Residencial E3 E3 

Equipaments E3 E4 

 

El planejament derivat o els projectes d’urbanització, edificació, espais lliures, i equipaments hauran 
de justificar la zonificació lumínica concreta, i establir les mesures específiques per al seu compliment. 

1.3 NORMATIVA RESIDUS 

Els aspectes relacionats amb els residus es divideixen en quatre apartats: 

 Residus generats durant la construcció 

 Terres d’excavació 

 Residus de generació domèstica. Urbanització 

 Residus de generació domèstica. Edificació 

RESIDUS GENERATS DURANT LA CONSTRUCCIÓ 

Tots els projectes d’edificació i urbanització hauran de preveure el volum de residus generats així com 
els sistemes de classificació en origen, gestió, i la reserva d’un punt net en l’interior del recinte de les 
obres. Aquesta previsió es formalitzarà en un pla de gestió de residus de la construcció. 

El punt net, estarà dotat com a mínim d’un àmbit que permeti fraccionar: 

 Runes 

 Fusta 

 Plàstic 

 Paper i cartró 

 Metalls 

 Residus especials 

En tot cas s’atendrà a allò que estableix REIAL DECRET 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 
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TERRES D’EXCAVACIÓ 

En relació als moviments de terres, tant dels projectes d’urbanització com de les obres d’edificació, 
s’haurà de preveure la internalització d’excedents, en cas de donar-se’n, en primera instància en la 
parcel·la, o en el planejament derivat. S’haurà de justificar específicament si no és possible aquesta 
internalització. 

En aquest segon cas, s’hauran de gestionar les terres a través de gestors autoritzats, i amb una proposta 
del destí final de les terres, a incloure en el projecte d’edificació. Aquesta preferentment i per aquest 
ordre seran: 

 Espais degradats, que necessitin terres per a la seva restauració en el mateix municipi o envoltants. 

 Activitats extractives abandonades que necessitin terres per a la seva restauració. 

 Activitats extractives en actiu, seguint els seus programes de restauració. 

 Abocadors de terres. 

 Finalment, en millores de finques agrícoles, segons allò que estableix el DECRET 396/2006, DE 17 
D’OCTUBRE, PEL QUAL ES REGULA LA INTERVENCIÓ AMBIENTAL EN EL PROCEDIMENT DE LLICÈNCIA 
URBANÍSTICA PER A LA MILLORA DE FINQUES RÚSTIQUES QUE S’EFECTUÏN AMB APORTACIÓ DE 
TERRES PROCEDENTS DE LA CONSTRUCCIÓ, o aquell que el modifiqui o substitueixi 

Els projectes d’urbanització i edificació adjuntaran un balanç de terres, i proposaran específicament 
el destí final de les terres, amb els criteris abans esmentats, incloent un protocol de seguiment 
documental de la seva gestió en volum i qualitat. 

RESIDUS DE GENERACIÓ DOMÈSTICA. URBANITZACIÓ 

Es preveuran els espais necessaris o les infraestructures, per a la recollida de residus. Aquesta com a 
mínim permetrà la recollida diferenciada de les següents fraccions: 

 Vidre 

 Paper i cartró 

 Envasos lleugers 

 Matèria orgànica 

 Resta 

RESIDUS DE GENERACIÓ DOMÈSTICA. EDIFICACIÓ 

Es preveuran els espais mínims que permetin la correcta gestió de les cinc fraccions de residus. En 
general, per la determinació i el predimensionament es farà segons el marc legal de referència, i 
concretament: 

 CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. Secció HS 2. Recollida i evacuació de residus. 

 DECRET 21/2006, DE 14 DE FEBRER, PEL QUAL ES REGULA L'ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I 
D'ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS 

MATERIALS RECICLATS 

Es recomana, sempre que sigui possible utilitzar materials reciclats amb distintiu de Qualitat ambiental: 

 260 Productes prefabricats de formigó amb material reciclat 

 190 Productes de fusta 

 270 Productes aïllants acústics i tèrmics amb material reciclat. 

 ... 

Magatzem de contenidors de l’edifici i espai de reserva 

Cada edifici ha de disposar com a mínim d’un magatzem de contenidors d’edifici per les fraccions dels 
residus que tinguin recollida porta a porta, i per a les fraccions que tingui recollida centralitzada amb 
contenidors de carrer en superfície, haurà de disposar d’un espai de reserva en el que es pugui construir 
un magatzem de contenidors quan alguna de aquestes fraccions passin a tenir recollida porta a porta. 

El dimensionament de l’espai de magatzem o reserva, es farà segons allò que estableix el Codi Tècnic 
de l’Edificació, o la norma vigent en el moment de la construcció de l’habitatge, i tindrà com a mínim 
una superfície de 3 m². 

Espais d’emmagatzemament immediat en habitatge 

Es proveirà cada habitatge d’ un espai de magatzem immediat de residus mínim de 45 dm3 per fracció 
i habitatge, resultant en un espai mínim de 225 dm3. 

En tot cas, per habitatges de més de quatre persones, calculats multiplicant per u les habitacions 
senzilles, i per dos les habitacions dobles, es farà el càlcul específic segons allò que estableix el Codi 
Tècnic de l’Edificació, o norma que el modifiqui o substitueixi. Aquests, a nivell informatiu són els 
següents: 

 

 

VOLUM ESTIMAT D’EMMAGATZEMATGE IMMEDIAT DE RESIDUS PER HABITATGE. 

Fracció Nombre d’ocupants en l’habitatge 

 3 4 5 6 7 8 9 10 

Volum per 
habitatge 
(dm3) 

225,00 225,00 225,00 225,00 248,57 284,08 319,59 355,10 

De 1 a 6 ocupants per habitatge, el valor calculat és inferior al mínim, i per tant es reflecteix el 
mínim que és de 225 dm3. 

1.4 NORMATIVA ENERGÈTICA 

ZONA CLIMÀTICA 

Sant Quirze del Vallès es troba en la Zona Climàtica CTE 2013 és D2 

CONDICIONS ENERGÈTIQUES PER A NOUS EDIFICIS 

Serà d’aplicació en els nous edificis, i en les rehabilitacions quan: 

- atenguin més del 50% de la superfície de l’edifici o més de 1.000 m² de sostre 

- locals o habitatges, quan les obres objecte de llicència afectin a més d’un 50% de la superfície 
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Condicions per a nous edificis. Habitatge 

 

 Baix (CTE 2013) Recomanat 

Limit de demanda energètica 
(kWh/m²/any). Calefacció 

27+1000/S1 <15 

Limit de demanda energètica 
(kWh/m²/any). Refrigeració 

15 <15 

Limit de Consum energètic. 
(kWh/m²/any). 

60+3000/S1 Classe A 

% Renovables. Solar Tèrmica ACS >=40 % >=70 % 

 

Transmitàncies U (W/m²K) Baix (CTE 2013) Recomanat 

Murs de façana i tancament en contacte 
amb el terreny 

0,60 0,2 

Cobertes 0,40 0,2 

Tancaments 0,66 0,25 

Obertures (Fulla i marc) 2,70 <1,6 

 

 

Condicions per a nous edificis. Terciari 

 

 Baix (CTE 2013) Recomanat 

Límit de demanda energètica 
(kWh/m²/any). Calefacció 

Estalvi del 25% demanda referència <15 

Límit de demanda energètica 
(kWh/m²/any). Refrigeració 

Estalvi del 25% demanda referència <15 

Límit de Consum energètic. Classe B Classe A 

% Renovables. Solar Tèrmica ACS >=30 % >=70 % 

 

Transmitàncies U (W/m²K) Baix (CTE 2013) Recomanat 

Murs de façana i tancament en contacte 
amb el terreny 

0,60 0,2 

Cobertes 0,40 0,2 

Tancaments 0,66 0,25 

Obertures (Fulla i marc) 2,70 <1,6 

 

CONDICIONS PER A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS 

1. En el cas d’edificacions existents, quan el pla de façana coincideix amb l’alineació de vial, amb la 
profunditat màxima edificable o amb l’envolupant màxima de l’edificació, s’admetrà recréixer un 
màxim de 25 cm en tota la superfície de la façana per tal d’aplicar qualsevol dels sistemes d’aïllament 
tèrmic per l’exterior, amb les condicions següents: 

a) L’arrencada mai serà inferior a 3,25 m d’alçària respecte de la vorera. Per sota d’aquesta alçària 
s’estarà al que es determina per al cossos i elements sortints a les plantes baixes.  

b) En el cas de mitgeres s’ajustarà al que preveu el Codi Civil Català, que autoritza la construcció d’un 
envà pluvial d’un gruix màxim de 30 cm de cap a cap de la paret sobre l’espai veí.  

c) Caldrà aportar la certificació energètica i justificar que l’actuació global suposa millorar com a 
mínim un nivell en l’escala de qualificació energètica si la qualificació de partida fos B o C, o dos nivells 
si la qualificació de partida fos D, E, F o G.  

d) En qualsevol cas, s’haurà garantir la correcta entrega constructiva de l’increment de gruix amb les 
finques adjacents. 

2. En obres de rehabilitació d’edificacions existents, ja sigui a nivell de tot un edifici o bé de forma 
individual d’un habitatge, aquells cossos sortints tancats amb vidre, que constitueixen espais 
intermedis no climatitzats, vinculats a una actuació de millora energètica de l’immoble, no computaran 
a efectes de càlcul del sostre edificable màxim. 

a) Caldrà aportar la certificació energètica i caldrà justificar que l’actuació global suposa millorar com 
a mínim un nivell en l’escala de qualificació energètica si la qualificació de partida fos B o C, o dos 
nivells si la qualificació de partida fos D, E, F o G.  

b) Caldrà equipar-los de protecció solar en totes les orientacions, a excepció dels casos que s’aporti 
justificació de la seva innecessarietat. 

c) Caldrà mantenir el tram de façana que els separa de l’espai interior. 

d) No disposaran de cap sistema de climatització actiu, no admetran la permanència de les persones i 
només seran accessibles a efectes de neteja, conservació i manteniment. 

e) Quan la intervenció no sigui unitària de tot un edifici sinó que sigui de forma puntual, caldrà mantenir 
la barana existent i recular el tancament vidrat, aquest mantindrà la uniformitat de material, color i  

ENLLUMENAT EXTERIOR 

Amb la finalitat d’estalvi energètic, les instal·lacions i els aparells d’enllumenat exterior, tant en espais 
públics com en parcel·la privada, han de complir els requeriments establerts al Decret 190/2015, de 
25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn; i al Real Decret 1890/2008, pel que s’aprova el 
Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions 
tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

SOSTENIBILITAT I ECOEFICIÈNCIA EN LA URBANITZACIÓ: REPERCUSSIÓ EN ESTALVI ENERGÈTIC 

A. En els semàfors i la senyalització, s’ha d’utilitzar dispositius electrònics LED, sistemes més 
eficients i amb menor cost de manteniment. 

B. Les instal·lacions i aparells d’enllumenat públic cal que reuneixin les característiques següents: 
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 Utilització en la vialitat de dispositius d’alta eficiència en els enllumenaments exteriors, com 
ara làmpades de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) i de baixa pressió (VSBP) o LED. Es 
prioritzarà aquest ús també per la resta d’espai públic. 

 Aplicació de mecanismes automàtics d’accionament en l’enllumenat públic (cèl·lules 
fotoelèctriques o rellotges astronòmics) i sistemes de regulació del nivell lumínic (fluxors). 

MATERIALS AMB DISTINTIU DE QUALITAT AMBIENTAL 

Es recomana que els aïllaments acústics disposin d’un distintiu de garantia de qualitat ambiental de la 
Generalitat de Catalunya (280 Productes aïllants acústics i tèrmics amb material reciclat), etiqueta 
ecològica de la Unió Europea, marca AENOR Medioambiente. 

1.5 NORMATIVA PAISATGE 

ESPAIS LLIURES DE PARCEL·LA 

1. Els projectes d’edificació han d’incloure un projecte de revegetació i/o enjardinament dels espais 
lliures de parcel·la i, si s’escau, de restauració de les àrees denudades de nova creació.  

 S’entén que les obres d’enjardinament es realitzen als espais lliures, d’ús públic o privat. 

 S’entén que les obres de restauració es duen a terme en aquelles àrees d’ocupació temporal 
que no han de ser urbanitzades ni enjardinades però que han sofert una alteració a causa de 
les obres (talussos i àrees perimetrals, parcel·les emprades com abocadors i préstecs, zones de 
instal·lacions auxiliars de les obres, etc.).   

2. L’objectiu de la restauració és la restitució de l’ús original del terreny (forestal/rural) en cas que 
aquest no es modifiqui cap a urbanitzable o bé, la revegetació d’un àrea per evitar fenòmens 
erosius, la desestabilització de talussos o per fomentar la integració paisatgística de l’actuació. 

Espècies vegetals en zones verdes i espais lliures urbans 

1. Directriu sobre espècies vegetals en zones verdes i espais lliures urbans. A les zones verdes i espais 
lliures urbans, la tria d’espècies vegetals cal que respecti els criteris següents: 

 Adequar-se a les característiques climàtiques, edafològiques i topogràfiques de l’àmbit 
d’actuació. 

 Presentar baixes necessitats hídriques i simplicitat de manteniment 

 No necessàriament seran espècies autòctones, però no s’utilitzaran espècies amb demostrat 
comportament invasor. En aquest sentit, la detecció d’espècies invasores en les zones a 
urbanitzar requereix el seu control o la seva retirada immediata per evitar-ne la propagació, i 
la gestió dels residus vegetals es farà de manera que no generi noves dispersions. 

 A les àrees properes a zones boscoses, i especialment als municipis amb alt risc d’incendi, es 
recomana emprar plantes de baixa inflamabilitat (relacionades a l’annex 2 del Decret 
123/2005). 

2. A les àrees a restaurar s’han d’emprar sempre espècies autòctones; s’ha d’estendre en primer lloc 
terra vegetal, s’ha d’aplicar una hidrosembra o sembra (segons el pendent del terreny) i, si s’escau, 
es faran plantacions arbòries i/o arbustives. 

3. En el disseny de parcs i jardins s’han de seleccionar les espècies considerant la seva capacitat de 
regulació climàtica i cal compaginar aquest criteri amb el consum hídric de l’espècie. Així, s’ha de 
considerar: 

 Quan la necessitat de refredar el microclima sigui compatible amb la capacitat hídrica del 
municipi, cal definir en els espais verds, especialment en vials, arbrat i vegetació amb alta 
evapotranspiració i capacitat d’ombreig, per tal de reduir la temperatura a l’interior de la 
ciutat  

 Es prioritzarà la plantació d’espècies caducifòlies prop de les façanes meridionals dels edificis, 
de tal manera que permetin la insolació al hivern, i protegeixin del sol a l’estiu. 

ALTRES DISPOSICIONS EN RELACIÓ AMB ELS ESPAIS LLIURES 

1. En el supòsit que alguna de les zones verdes de la urbanització limiti amb una carretera, els 
projectes han d’establir les mesures de prevenció d’incendis forestals i les franges de seguretat i 
protecció establertes a la normativa aplicable (Decret 130/1998). 

2. D’acord amb la Resolució AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantació 
en espais públics d’espècies susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora), a les zones verdes 
públiques (incloent l’arbrat viari), no es podran plantar espècies dels gèneres recollits al Decret 
42/2007, pel que s’estableixen mesures de prevenció del foc bacterià. 

1.6 NORMATIVA DE SÒLS 

La protecció del sòl es divideix en dos apartats: 

 Geometria de pendents. 

 Gestió de terres vegetals. 

GEOMETRIA DE PENDENTS 

La geometria de les pendents serà aquella que permeti evitar pèrdues de sòl per erosió per sobre de 
nivells de Baixa o Ninguna (FAO-PNUMA), i per tant de 10 Tn/ha i any. 

Es permetran pendents provisionals, durant la construcció, i amb caràcter temporal (inferior a 1 any) 
de Moderada (FAO-PNUMA), i per tant de 50 Tn/ha i any. 

En tot cas, s’atendrà al següent: 

 Queden exclosos talussos acabats en terres amb pendent màxim superior a 3H:2V, recomanat 
2H:1V. En casos excepcionals, i sempre que hi hagi una justificació específica, es permetran 
pendents fins a 1H:1V, acabats en terres, en els quals serà necessari preveure sistemes que 
permetin la retenció d’una capa mínima de terra vegetal de 10 cm. 

La següent geometria permesa seran talussos 1H:3V, i seran talussos acabats en roca sana, o amb 
una pell de protecció, com gabions o murs verds. S’evitaran les esculleres en vials amb façanes a 
edificació. 

 L’alçada màxima dels talussos serà de 3 metres en general, i de 5 metres en vialitat quan es 
travessin espais lliures de caràcter extensiu. En aquest cas, es recomanen pendents màximes 2H:1V 
o més esteses. 



ANNEX NORMATIU 4. NORMATIVA AMBIENTAL 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. DOCUMENT PER A L’APROVACIÓ INICIAL. FEBRER 2019. PAG. 8 DE 8 

 Tots els talussos, incorporaran una capa mínima de 30 cm., de terra vegetal per a la seva 
restauració. 

GESTIÓ DE TERRES VEGETALS 

Les terres vegetals, enteses com l’horitzó més superficial del sòl, fins a una fondària que pot oscil·lar 
entre 30 i 50 cm, són objecte de tractament específic, i per tant es decaparan en tots aquells sòls 
objecte de canvi efectiu d’ús de sòl. 

Aquestes s’abassegaran dins la pròpia parcel·la de forma adequada, en piles o marlets que no 
excedeixin 2 metres d’alçada. 

Es constituirà per a totes les zones a urbanitzar un banc de terres vegetals, de manera que no podrà 
sortir d’aquestes zones les terres vegetals de qualsevol obra, d’urbanització o edificació, pública o 
privada, mentre hi hagi espais públics o privats d’ús públic, per aquest ordre, dins la zona per restaurar. 

Les terres sobrants, es dedicaran obligatòriament en la restauració dels espais utilitzats per a 
l’abocament de terres excedentàries del propi sector. 

Es constituirà, a l’inici de les obres d’urbanització, un gestor del banc de terres vegetals, que 
preferentment serà l’administració local. 
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S
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Habitatge familiar C1 I C2 C2 I C C2 C1

Establiment hoteler, amb l’exclusió de la modalitat d’hotel apartament (d’acord amb l’article 55.1 RLU) C1 I C2 C2 I C C2 C1

Establiment de turisme rural C1 I C2 C2 I C C2 C1

Activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració C1 I C2 C2 I C C2 C1

Equipaments o serveis comunitaris C1 I C2 C2 C2 C C2 C1

Activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo (d’acord amb l’article 47.1.a RLU) C1 I C2 C2 C2 C C2 C1

Equipaments i serveis comunitaris que estiguin vinculats funcionalment al medi rural (d’acord amb l’article 47.1.b RLU) C1 I C2 C2 C2 C C2 C1

Infraestructures pròpies del sistema urbanístic de comunicacions (d’acord amb l’article 47.1.c RLU) C2 C2 C2 C2 C C C2 C2

Instal·lacions i obres necessàries per a serveis tècnics (d’acord amb l’article 47.1.d RLU) C2 C2 C2 C2 C C C2 C2

Represa d’activitats rústiques C1 I C1 C1 C C C2 C1

Construccions-instal·lacions destinades a la criança d’animals (d’acord amb l’article 48.1.a RLU) C1 I C1 C1 C C2 C2 C1

Construccions-instal·lacions destinades al conreu d’espècies vegetals (d’acord amb l’article 48.1.a RLU) C1 I C1 C1 C C C2 C1

Construccions destinades a la guarda de maquinària o estris (d’acord amb l’article 48.1.b RLU) C1 C1 C1 C1 C C1 C2 C1

Construccions destinades a l’emmagatzematge o elaboració de productes de/per a la pròpia explotació agroramadera (d’acord amb l’article 48.1.c RLU) C1 I C1 C1 C C1 C2 C1

Construccions destinades a l’emmagatzematge, o prestació de serveis propis dels centres de jardineria (d’acord amb l’art 48.1.d RLU) C2 I C2 C2 C2 C2 C2 C2

Allotjaments de treballadors temporers rurals (d’acord amb l’article 50.2.a RLU) C2 I C2 C2 I C1 C2 C2

Habitatges familiars rurals (d’acord amb l’article 50.2.b RLU) C2 I C2 C2 I C1 C2 C2

Activitats d’explotació de recursos naturals (d’acord amb l’article 49.1 RLU) C2 C2 C2 C C C2 I I

Primer tractament – selecció de recursos naturals (d’acord amb l’article 49.2 RLU) C2 I C2 C C C2 I I

Estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa viària (d’acord amb l’article 47.6.c TRLU) C2 I C2 C2 C I I C2

Construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el funcionament de les obres públiques (d’acord amb l’article 47.6.d TRLU) C2 C2 C2 C C C2 C2 C2

Construccions destinades a l'activitat de càmping i a l'aparcament de caravanes i remolcs tenda (d'acord amb l'article 47.6.e TRLU) C2 I I C2 I C2 C2 C2

Construccions auxiliars destinades a l'activitat de turisme rural (d'acord amb l'article 47.6.f TRLU) C1 I C1 C2 I C C2 C2

COMPATIBLE. No hi ha condicionanats específics quant els Components de Qualificació  

COMPATIBLE. Amb mesures per assegurar la compatibilitat  

INCOMPATIBLE  

COMPATIBLE C

COMPATIBLE CONDICIONAT. Sempre que aporti valor als espais oberts C1

CONDICIONAT a que no hi hagi emplaçament alternatiu C2

INCOMPATBLE I

D'aplicació en l'addicio o modificació del catàleg de masies i cases rurals

Component o filtre no existent o no coherent en la zona

plànol OR 3.2 plànol OR x.3.2 plànol OR X.3.3 i X.3.4

COMPONENTS DE QUALIFICACIÓ

RISCOS SERV. ECOSISTÈMICS

FILTRES DE PROTECCIÓ

RECONSTRUCCIÓ I 
REHABILITACIÓ DE LES 
CONSTRUCCIONS EXISTENTS 
(ARTICLE 47.3 TRLU)

ACTUACIONS ESPECÍFIQUES
D’INTERÈS PÚBLIC (ARTICLE
47.4 TRLU)

ACTIVITATS AGRÍCOLES,
RAMADERES O FORESTALS

ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ DE
RECURSOS NATURALS

ALTRES ACTIVITATS
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SECT. I TERR.

plànol OR x.3.1

VESSANTS DE LA BETZUCA, CODI 12
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aisatge

Habitatge familiar C1 I C2 C2 I C C1 C2 C1

Establiment hoteler, amb l’exclusió de la modalitat d’hotel apartament (d’acord amb l’article 55.1 RLU) C1 I C2 C2 I C C2 C2 C1

Establiment de turisme rural C1 I C2 C2 I C C1 C2 C1

Activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració C1 I C2 C2 I C C1 C2 C1

Equipaments o serveis comunitaris C1 I C2 C2 C2 C C2 C2 C1

Activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo (d’acord amb l’article 47.1.a RLU) C1 I C2 C2 C2 C C1 C2 C1

Equipaments i serveis comunitaris que estiguin vinculats funcionalment al medi rural (d’acord amb l’article 47.1.b RLU) C1 I C2 C2 C2 C C1 C2 C1

Infraestructures pròpies del sistema urbanístic de comunicacions (d’acord amb l’article 47.1.c RLU) C2 C2 C2 C2 C C C1 C2 C2

Instal·lacions i obres necessàries per a serveis tècnics (d’acord amb l’article 47.1.d RLU) C2 C2 C2 C2 C C C1 C2 C2

Represa d’activitats rústiques C1 I C1 C1 C C C C2 C1

Construccions-instal·lacions destinades a la criança d’animals (d’acord amb l’article 48.1.a RLU) C1 I C1 C1 C C2 C C2 C1

Construccions-instal·lacions destinades al conreu d’espècies vegetals (d’acord amb l’article 48.1.a RLU) C1 I C1 C1 C C C C2 C1

Construccions destinades a la guarda de maquinària o estris (d’acord amb l’article 48.1.b RLU) C1 C1 C1 C1 C C1 C C2 C1

Construccions destinades a l’emmagatzematge o elaboració de productes de/per a la pròpia explotació agroramadera (d’acord amb l’article 48.1.c RLU) C1 I C1 C1 C C1 C C2 C1

Construccions destinades a l’emmagatzematge, o prestació de serveis propis dels centres de jardineria (d’acord amb l’art 48.1.d RLU) C2 I C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2

Allotjaments de treballadors temporers rurals (d’acord amb l’article 50.2.a RLU) C2 I C2 C2 I C1 C1 C2 C2

Habitatges familiars rurals (d’acord amb l’article 50.2.b RLU) C2 I C2 C2 I C1 C1 C2 C2

Activitats d’explotació de recursos naturals (d’acord amb l’article 49.1 RLU) C2 C2 C2 C C C2 C2 I I

Primer tractament – selecció de recursos naturals (d’acord amb l’article 49.2 RLU) C2 I C2 C C C2 C2 I I

Estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa viària (d’acord amb l’article 47.6.c TRLU) C2 I C2 C2 C I C2 I C2

Construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el funcionament de les obres públiques (d’acord amb l’article 47.6.d TRLU) C2 C2 C2 C C C2 C2 C2 C2

Construccions destinades a l'activitat de càmping i a l'aparcament de caravanes i remolcs tenda (d'acord amb l'article 47.6.e TRLU) C2 I I C2 I C2 C2 C2 C2

Construccions auxiliars destinades a l'activitat de turisme rural (d'acord amb l'article 47.6.f TRLU) C1 I C1 C2 I C C1 C2 C2

COMPATIBLE. No hi ha condicionanats específics quant els Components de Qualificació  

COMPATIBLE. Amb mesures per assegurar la compatibilitat  

INCOMPATIBLE  

COMPATIBLE C

COMPATIBLE CONDICIONAT. Sempre que aporti valor als espais oberts C1

CONDICIONAT a que no hi hagi emplaçament alternatiu C2

INCOMPATBLE I

D'aplicació en l'addicio o modificació del catàleg de masies i cases rurals

Component o filtre no existent o no coherent en la zona

RECONSTRUCCIÓ I 
REHABILITACIÓ DE LES 
CONSTRUCCIONS EXISTENTS 
(ARTICLE 47.3 TRLU)

ACTUACIONS ESPECÍFIQUES
D’INTERÈS PÚBLIC (ARTICLE
47.4 TRLU)

ACTIVITATS AGRÍCOLES,
RAMADERES O FORESTALS

ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ DE
RECURSOS NATURALS

ALTRES ACTIVITATS

COMPONENTS DE QUALIFICACIÓ FILTRES DE PROTECCIÓ

RISCOS SERV. ECOSISTÈMICS

plànol OR 3.2 plànol OR x.3.2 plànol OR X.3.3 i X.3.4
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SECT. I TERR.

plànol OR x.3.1

VALLS DE CAN VINYALS, CODI 13
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Habitatge familiar C1 I C2 C2 C C1 C2 C1

Establiment hoteler, amb l’exclusió de la modalitat d’hotel apartament (d’acord amb l’article 55.1 RLU) C1 I C2 C2 C C2 C2 C1

Establiment de turisme rural C1 I C2 C2 C C1 C2 C1

Activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració C1 I C2 C2 C C1 C2 C1

Equipaments o serveis comunitaris C1 I C2 C2 C C2 C2 C1

Activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo (d’acord amb l’article 47.1.a RLU) C1 I C2 C2 C C1 C2 C1

Equipaments i serveis comunitaris que estiguin vinculats funcionalment al medi rural (d’acord amb l’article 47.1.b RLU) C1 I C2 C2 C C1 C2 C1

Infraestructures pròpies del sistema urbanístic de comunicacions (d’acord amb l’article 47.1.c RLU) C2 C2 C2 C2 C C1 C2 C2

Instal·lacions i obres necessàries per a serveis tècnics (d’acord amb l’article 47.1.d RLU) C2 C2 C2 C2 C C1 C2 C2

Represa d’activitats rústiques C1 I C1 C1 C C C2 C1

Construccions-instal·lacions destinades a la criança d’animals (d’acord amb l’article 48.1.a RLU) C1 I C1 C1 C2 C C2 C1

Construccions-instal·lacions destinades al conreu d’espècies vegetals (d’acord amb l’article 48.1.a RLU) C1 I C1 C1 C C C2 C1

Construccions destinades a la guarda de maquinària o estris (d’acord amb l’article 48.1.b RLU) C1 C1 C1 C1 C1 C C2 C1

Construccions destinades a l’emmagatzematge o elaboració de productes de/per a la pròpia explotació agroramadera (d’acord amb l’article 48.1.c RLU) C1 I C1 C1 C1 C C2 C1

Construccions destinades a l’emmagatzematge, o prestació de serveis propis dels centres de jardineria (d’acord amb l’art 48.1.d RLU) C2 I C2 C2 C2 C2 C2 C2

Allotjaments de treballadors temporers rurals (d’acord amb l’article 50.2.a RLU) C2 I C2 C2 C1 C1 C2 C2

Habitatges familiars rurals (d’acord amb l’article 50.2.b RLU) C2 I C2 C2 C1 C1 C2 C2

Activitats d’explotació de recursos naturals (d’acord amb l’article 49.1 RLU) C2 C2 C2 C C2 C2 I I

Primer tractament – selecció de recursos naturals (d’acord amb l’article 49.2 RLU) C2 I C2 C C2 C2 I I

Estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa viària (d’acord amb l’article 47.6.c TRLU) C2 I C2 C2 I C2 I C2

Construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el funcionament de les obres públiques (d’acord amb l’article 47.6.d TRLU) C2 C2 C2 C C2 C2 C2 C2

Construccions destinades a l'activitat de càmping i a l'aparcament de caravanes i remolcs tenda (d'acord amb l'article 47.6.e TRLU) C2 I I C2 C2 C2 C2 C2

Construccions auxiliars destinades a l'activitat de turisme rural (d'acord amb l'article 47.6.f TRLU) C1 I C1 C2 C C1 C2 C2

COMPATIBLE. No hi ha condicionanats específics quant els Components de Qualificació  

COMPATIBLE. Amb mesures per assegurar la compatibilitat  

INCOMPATIBLE  

COMPATIBLE C

COMPATIBLE CONDICIONAT. Sempre que aporti valor als espais oberts C1

CONDICIONAT a que no hi hagi emplaçament alternatiu C2

INCOMPATBLE I

D'aplicació en l'addicio o modificació del catàleg de masies i cases rurals

Component o filtre no existent o no coherent en la zona

RECONSTRUCCIÓ I 
REHABILITACIÓ DE LES 
CONSTRUCCIONS EXISTENTS 
(ARTICLE 47.3 TRLU)

ACTUACIONS ESPECÍFIQUES
D’INTERÈS PÚBLIC (ARTICLE
47.4 TRLU)

ACTIVITATS AGRÍCOLES,
RAMADERES O FORESTALS

ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ DE
RECURSOS NATURALS

ALTRES ACTIVITATS

COMPONENTS DE QUALIFICACIÓ FILTRES DE PROTECCIÓ

RISCOS SERV. ECOSISTÈMICS

plànol OR 3.2 plànol OR x.3.2 plànol OR X.3.3 i X.3.4
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	ANNEX NORMATIU 1. FITXES NORMATIVES DELS plans DE MILLORA URBANA
	Pla de millora urbana Les Fonts Sud Codi: PMU-01
	1. Àmbit:
	a) Comprèn els terrenys situats entre la riera de Rubí i la carretera de Terrassa a Rubí, al sud del nucli de Les Fonts. Limiten a nord amb el passeig de la Riera i a sud amb sòl no urbanitzable.
	b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 10.422 m².

	2. Objectius:
	a) Ordenar aquest buit urbà, reforçant el caràcter residencial d’aquesta part del barri de Les Fonts.
	b) Obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures que han de garantir la continuïtat del parc territorial al marge esquerra de la riera de Rubí.
	c) Obtenir les cessions de sòl destinades a equipaments.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim:
	El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a espais lliures no podrà ser inferior a...
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir el sòl corr...
	b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector:
	índex d’edificabilitat bruta total    0,65 m²st/m²sl.
	ús principal      residencial.
	usos complementaris     la resta d’usos compatibles.
	índex d’edificabilitat bruta principal   0,55 m²st/m²sl.
	índex d’edificabilitat bruta complementària   0,10 m²st/m²sl.
	sostre edificable màxim (indicatiu)     6.775 m²st.
	sostre edificable màxim principal (indicatiu)   5.732 m²st.
	sostre edificable màxim complementari (indicatiu)   1.042 m²st.

	El coeficient d’edificabilitat s’aplicarà sobre el sòl computable del sector descomptats aquells sòls de domini públic que, segons la legislació vigent, no generen aprofitament urbanístic. La precisió del sòl computable respecte la superfície total de...
	c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent al 45% del sostr...
	El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals l’administració actuant i les persones...
	d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 65 hbtg/ha.
	El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o “densitat soci...
	e) Determinacions fonamentals de l'ordenació:
	- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter indicatiu. El pla de millora urbana concretarà la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general.
	- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant; cal que el pla de millora urbana els situï a enfront al carrer dels Horts, d’una banda, i enfront la riera de Rubí, per tal...
	- Els sistemes d’equipaments i serveis tècnics que es grafien en els plànols d’ordenació d’aquest POUM tenen caràcter indicatiu. El pla de millora urbana concretarà la seva posició i dimensió.
	- El nombre de plantes màxim serà de 4p.

	f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest POUM estableix per a les zones bàsiqu...
	- Edificació en ordenació oberta, codi 4.

	Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa privada p...
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures;
	- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu desenvolupament;
	- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el cost global del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del sistema de sanejament: col lectors en alta, estac...

	c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	L’edificació residencial existent dins l’àmbit del pla de millora urbana es podrà mantenir i pot ser objecte de canvis de titularitat. Mentre no es tramiti el pla de millora urbana restarà en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les o...


	Pla de millora urbana Can Llobateres Codi: PMU-02
	1. Àmbit:
	a) Comprèn part dels terrenys situats dins l’àmbit de Can Llobateres, concretament tres subàmbits discontinus que inclouen les parcel les no edificades que aboquen al torrent de la Betzuca en el seu extrem més septentrional, i les parcel les no edific...
	b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 81.114 m².

	2. Objectius:
	a) Reduir la superfície de sòl edificat en l’àmbit de Can Llobateres, d’acord amb les directrius de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (OTAA) “d’adoptar mesures per tal de limitar l’ocupació total del sòl pendent d’edific...
	b) Obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures per tal d’ampliar i de preservar dos espais situats en la part nord del municipi de Sant Quirze que el Pla territorial Metropolità de Barcelona ha identificat com a amenaçats pels continus urb...
	c) Ordenar la resta del sector en base a usos residencials d’una intensidad apropiada.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim:
	El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a espais lliures no podrà ser inferior a...
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir el sòl corr...
	D’aquesta cessió del 10% d’aprofitament urbanístic, es descomptarà el potencial aprofitament urbanístic que aquests sòls ja haguessin cedit en el seu dia en virtut de les obligacions que emanaven de l’anterior ordenació urbanística i que ara es modifi...
	b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector:
	índex d’edificabilitat bruta total    0,30 m²st/m²sl.
	ús principal      residencial.
	usos complementaris     la resta d’usos compatibles.
	índex d’edificabilitat bruta principal   0,30 m²st/m²sl.
	sostre edificable màxim (indicatiu)     24.334 m²st.

	El coeficient d’edificabilitat s’aplicarà sobre el sòl computable del sector descomptats aquells sòls de domini públic que, segons la legislació vigent, no generen aprofitament urbanístic. La precisió del sòl computable respecte la superfície total de...
	c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. En tant que l'aprofitament urbanístic d'aquest àmbit no es considera sostre residencial de nova implantació, no caldrà fer reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública.
	d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 11 hbtg/ha; 88 habitatges en total (indicatiu).
	e) Determinacions fonamentals de l'ordenació:
	- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant. Malgrat això, el pla de millora urbana podrà ajustar la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general.
	- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant; cal que el pla de millora urbana els situï en els dos subàmbits situats al nord est i nord oest per tal de format part del ...
	- El nombre de plantes màxim serà de 2p.

	f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest POUM estableix per a les zones bàsiqu...
	- Edificació unifamiliar aïllada en parcel la gran 6c.

	Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa privades ...
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures;

	c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	L’edificació residencial existent dins l’àmbit del pla de millora urbana es podrà mantenir i pot ser objecte de canvis de titularitat. Mentre no es tramiti el pla de millora urbana restarà en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les o...


	Pla de millora urbana Can Ponsic Codi: PMU-03
	1. Àmbit:
	a) Comprèn els terrenys de la finca de Can Ponsic situada entre el torrent de la Beztuca i l’avinguda Can Pallàs, a l’oest de l’escola Lola Anglada, i els terrenys de la finca d’Assís entre el torrent de la Betzuca i l’avinguda Can Pallàs que limiten ...
	b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 192.899 m².

	2. Objectius:
	a) Consolidar l’àmbit sud de la finca de Can Ponsic per a usos assistencials i d’equipaments privats, possibilitant l’ampliació de la residència Assis, tant en capacitat com en serveis comuns, i la implantació d’altres establiments assistencials o san...
	b) Completar la façana nord est de l’avinguda de Can Pallàs mitjançant la implementació d’usos residencials plurifamiliars.
	c) Obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures per tal de garantir la continuïtat del Parc dels Torrents i del Parc territorial del Torrent de la Font del Pont.
	d) Garantir la continuïtat (permeabilitat) tant ecològica com visual des del sòl no urbanitzable de la serra de Galliners fins al torrent de la Font del Pont.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim:
	El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a espais lliures no podrà ser inferior a...
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir el sòl corr...
	D’aquesta cessió del 10% d’aprofitament urbanístic es descomptarà el potencial aprofitament urbanístic que aquests sòls ja haguessin cedit en el seu dia en virtut de les obligacions que emanaven de l’anterior ordenació urbanística i que ara es modifiq...
	En el present sector, consta que la cessió en concepte d’aprofitament urbanístic de l’anterior planejament es realitzà en execució del conveni urbanístic subscrit en data 12 de gener de 2000 entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’Ordre dels ...
	b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector:
	índex d’edificabilitat bruta total    0,18 m²st/m²sl.
	ús principal      residencial i dotacions privades
	usos complementaris     la resta d’usos compatibles
	índex d’edificabilitat bruta residencial   0,10 m²st/m²sl.
	índex d’edificabilitat bruta de dotacions   0,085 m²st/m²sl.
	sostre edificable màxim (indicatiu)     34.722 m²st.
	sostre edificable màxim residencial (indicatiu)   18.325 m²st.
	sostre edificable màxim de dotacions (indicatiu)   16.396 m²st.

	El coeficient d’edificabilitat s’aplicarà sobre el sòl computable del sector descomptats aquells sòls de domini públic que, segons la legislació vigent, no generen aprofitament urbanístic. La precisió del sòl computable respecte la superfície total de...
	c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent al 45% del sostr...
	El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals l’administració actuant i les persones...
	d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 11 hbtg/ha.
	El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o “densitat soci...
	e) Determinacions fonamentals de l'ordenació:
	- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant. Malgrat això, el pla de millora urbana podrà ajustar la seva dimensió.
	- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant; cal que el pla de millora urbana els situï al llarg dels torrents, per tal de formar part del Parc dels torrents.
	- La posició de la peça de sòl destinada a dotacions privades que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant, ja que recull les instal lacions existents. En aquesta peça de sòl els únics usos admesos son l’assistencial i ...
	- El nombre màxim de plantes serà de 3 plantes.

	f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest POUM estableix per a les zones bàsiqu...
	- Edificació en ordenació oberta, codi 4; i/o
	- Serveis privats, codi 8.

	Les condicions paramètriques d'edificació i ús de les mateixes es determinen al títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa privades ...
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures;
	- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu desenvolupament;
	- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el cost global del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del sistema de sanejament: col lectors en alta, estac...

	c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Mentre no es tramiti el pla de millora urbana la residència Assís i les dues edificacions residencials existents dins l’àmbit restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les obres previstes en l'article 108 del TRLU i en l'articl...


	Pla de millora urbana Avinguda d’Ègara Codi: PMU-04
	1. Àmbit:
	a) Comprèn els terrenys de propietat municipal situats entre l’avinguda d’Egara, el carrer de la Noguera i el carrer Garraf.
	b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 5.774 m².

	2. Objectius:
	a) Ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials que possibilitin la implementació d’habitatge cooperatiu i garanteixin la implementació d’habitatge públic.
	b) Determinar els criteris d’urbanització dels espais lliures per tal de garantir una bona funcionalitat d’ús públic i una bona integració amb les edificacions residencials.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim:
	El pla de millora urbana podrà destinar sòls de cessió a una altra finalitat de sistemes de sòl públic, mantenint com a mínim que el sòl destinat a espais lliures no podrà ser inferior al 80% del que es determina en aquesta fitxa.
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir el sòl corr...
	No obstant l’anterior, cal tenir present que el sòl inclòs en el sector de planejament és 100% de propietat municipal i, per tant, aquest aprofitament de cessió a l’administració només s’aplicaria en el cas de venta onerosa de part o de la totalitat d...
	b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector:
	índex d’edificabilitat bruta total    0,95 m²st/m²sl.
	ús principal      residencial.
	usos complementaris     la resta d’usos compatibles.
	índex d’edificabilitat bruta principal   0,95 m²st/m²sl.
	sostre edificable màxim (indicatiu)     5.486 m²st.

	El coeficient d’edificabilitat s’aplicarà sobre el sòl computable del sector descomptats aquells sòls de domini públic que, segons la legislació vigent, no generen aprofitament urbanístic. La precisió del sòl computable respecte la superfície total de...
	c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent al 45% del sostr...
	El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals l’administració actuant i les persones...
	d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 113 hbtg/ha.
	El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o “densitat soci...
	e) Determinacions fonamentals de l'ordenació:
	- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter indicatiu.
	- El nombre màxim de plantes serà de 5p en el front de l’avinguda d’Ègara i de 2p en el front del carrer del Garraf.
	- S’admetrà l’habitatge cooperatiu tal i com es defineix en l’apartat 1.d) de l’article U3. Residencial de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.

	f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest POUM estableix per a les zones bàsiqu...
	- Edificació en ordenació oberta, codi 4; i/o
	- Edificació en filera amb volumetria definida, codi 5a.

	Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.
	El pla de millora identificarà els sòls qualificats d’habitatge cooperatiu incorporant el codi “hc” al codi alfanumèric que identifica la zona o subzona.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El pla de millora urbana establirà un únic polígon d’actuació, als efectes de facilitar i garantir la seva execució.
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema d’espais lliures;
	- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu desenvolupament;
	- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el cost global del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del sistema de sanejament: col lectors en alta, estac...

	c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Mentre no es tramiti el pla de millora urbana la residència Assís i les dues edificacions residencials existents dins l’àmbit restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les obres previstes en l'article 108 del TRLU i en l'articl...


	Pla de millora urbana Les Casetes Est Codi: PMU-05
	1. Àmbit:
	a) Comprèn els terrenys situats entre la ronda Araona i el complex esportiu Can Casablanques.
	b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 2.954 m².

	2. Objectius:
	a) Ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials d’acord amb els criteris d'ordenació establers en la Memòria d’aquest POUM i en coherència amb els teixits urbans existents.
	b) Garantir la cessió i urbanització del vial d’accés des del passeig de Les Casetes.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim:
	El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a espais lliures no podrà ser inferior a...
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir el sòl corr...
	b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector:
	índex d’edificabilitat bruta total    0,76 m²st/m²sl.
	ús principal      residencial.
	usos complementaris     la resta d’usos compatibles.
	sostre edificable màxim (indicatiu)     2.245 m²st.

	El coeficient d’edificabilitat s’aplicarà sobre el sòl computable del sector descomptats aquells sòls de domini públic que, segons la legislació vigent, no generen aprofitament urbanístic. La precisió del sòl computable respecte la superfície total de...
	c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent al 45% del sostr...
	El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals l’administració actuant i les persones...
	d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 78 hbtg/ha.
	El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o “densitat soci...
	e) Determinacions fonamentals de l'ordenació:
	- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant. Malgrat això, el pla de millora urbana podrà ajustar la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general.
	- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant.
	- El nombre màxim de plantes serà de 3p.

	f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest POUM estableix per a les zones bàsiqu...
	- Edificació en ordenació oberta, codi 4; i/o
	- Edificació en fronts o filera, codi 5.

	Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El pla de millora urbana establirà un únic polígon d’actuació, als efectes de facilitar i garantir la seva execució. El sistema d’actuació serà el de compensació.
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures;
	- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu desenvolupament;
	- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el cost global del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del sistema de sanejament: col lectors en alta, estac...

	c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Mentre no es tramiti el pla de millora urbana l’edificació residencial existent dins l’àmbit restarà en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les obres previstes en l'article 108 del TRLU i en l'article 119 del RLU.


	Pla de millora urbana Sotavia Codi: PMU-06
	1. Àmbit:
	a) Comprèn els terrenys de la urbanització de Sotavia, al sud-est del terme municipal de Sant Quirze del Vallès i separada de la urbanització de Castelltort per la via del ferrocarril.
	b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 47.827 m².

	2. Objectius:
	a) Completar el teixit d’aquesta àrea urbana consolidada per edificacions residencials aïllades que ocupen la pràctica totalitat de les parcel les incloses en l’àmbit.
	b) Determinar l’estructura viària necessària per garantir una accessibilitat adequada a les edificacions residencials existents i proposades.
	c) Obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures, per tal que la urbanització pugui gaudir d’un mínim espai comunitari per a l’esbarjo dels veïns.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim:
	El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a espais lliures no podrà ser inferior a...
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir el sòl corr...
	b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector:
	índex d’edificabilitat bruta total    0,22 m²st/m²sl.
	ús principal      residencial.
	usos complementaris     la resta d’usos compatibles.
	sostre edificable màxim (indicatiu)     10.522 m²st.
	dels quals 3.964 m2 són existents.

	El coeficient d’edificabilitat s’aplicarà sobre el sòl computable del sector descomptats aquells sòls de domini públic que, segons la legislació vigent, no generen aprofitament urbanístic. La precisió del sòl computable respecte la superfície total de...
	c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. En tant que l'aprofitament urbanístic d'aquest àmbit no es considera sostre residencial de nova implantació, no caldrà fer reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública.
	d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 7 hbtg/ha; 33 habitatges en total (indicatiu).
	El pla de millora urbana establirà el sostre i el volum d’habitatges totals diferenciant entre els existents (23 habitatges) i els potencials.
	e) Determinacions fonamentals de l'ordenació:
	- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant. Malgrat això, el pla de millora urbana podrà ajustar la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general.
	- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant; cal que el pla de millora urbana els situï al l’est, per tal de formar part dels espais lliures territorials del torrent qu...
	- El nombre màxim de plantes serà de 3p.

	f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest POUM estableix per a les zones bàsiqu...
	- Edificació unifamiliar aïllada en parcel la gran, codi 6c.

	Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa privades ...
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- fer-se càrrec dels costos d'urbanització pendents del sistema viari i del sistema d’espais lliures;
	- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu desenvolupament;
	- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el cost global del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del sistema de sanejament: col lectors en alta, estac...

	c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del pla de millora urbanística estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.


	Pla de millora urbana Los Rosales Nou Codi: PMU-07
	1. Àmbit:
	a) Comprèn els terrenys hortícoles situats al nord, est i al sud del barri de Los Rosales, entre la carretera C-1413, la via del ferrocarril i la finca de Ca n’Arús.
	b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 26.821 m².

	2. Objectius:
	a) Ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials d’acord amb els criteris d'ordenació establers en la Memòria d’aquest POUM i en coherència amb els teixits urbans existents.
	b) Obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures que complementaran el Parc dels torrents, en el seu tram final abans d’esdevenir el riu Sec.
	c) Garantir la cessió d’una peça de sòl de gran superfície destinada a la implementació d’equipaments esportius.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim:
	El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a espais lliures no podrà ser inferior a...
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir el sòl corr...
	b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector:
	índex d’edificabilitat bruta total    0,45 m²st/m²sl.
	ús principal      residencial.
	usos complementaris     la resta d’usos compatibles.
	sostre edificable màxim (indicatiu)     12.070 m²st.

	El coeficient d’edificabilitat s’aplicarà sobre el sòl computable del sector descomptats aquells sòls de domini públic que, segons la legislació vigent, no generen aprofitament urbanístic. La precisió del sòl computable respecte la superfície total de...
	c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent al 45% del sostr...
	El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals l’administració actuant i les persones...
	d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 53 hbtg/ha.
	El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o “densitat soci...
	e) Determinacions fonamentals de l'ordenació:
	- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter indicatiu. El pla de millora urbana concretarà la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general.
	- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant; cal que el pla de millora urbana garanteixi els espais lliures al voltant del torrent de la Betzuca.
	- La posició de la peça de sòl destinada a equipaments que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter indicatiu.
	- El nombre màxim de plantes serà de 3p.

	f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest POUM estableix per a les zones bàsiqu...
	- Edificació en ordenació oberta en volumetria definida, codi 4a.

	Les condicions paramètriques d'edificació i ús de les mateixes es determinen al títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa privades ...
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures;
	- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu desenvolupament;
	- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el cost global del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del sistema de sanejament: col lectors en alta, estac...

	c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del pla de millora urbanística estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.


	Pla de millora urbana Mas Duran oest Codi: PMU-10
	1. Àmbit:
	a) Comprèn les tres peces de sòl dels terrenys del sector de Mas Duran situades entre el Parc de les Morisques i l’avinguda dels Països Catalans, i la peça de sòl situada entre la ronda Arraona, el carrer de Bellaterra i el carrer de Sabadell.
	b) La superfície del sector discontinuo, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 11.612 m².

	2. Objectius:
	a) Reordenar aquest àmbit per tal d’assolir unes tipologies edificatòries pròpies d’un entorn urbà de centralitat.
	b) Obtenir la cessió del la peça de sòl de la ronda Arraona, utilitzada actualment com a aparcament, per tal de destinar-la a espais lliures.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim:
	El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a espais lliures no podrà ser inferior a...
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir el sòl corr...
	D’aquesta cessió del 10% d’aprofitament urbanístic es descomptarà el potencial aprofitament urbanístic que aquests sòls ja haguessin cedit en el seu dia en virtut de les obligacions que emanaven de l’anterior ordenació urbanística i que ara es modifiq...
	b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector:
	índex d’edificabilitat bruta total    0,80 m²st/m²sl.
	ús principal      residencial.
	usos complementaris     la resta d’usos compatibles.
	sostre edificable màxim (indicatiu)     9.290 m²st.

	El coeficient d’edificabilitat s’aplicarà sobre el sòl computable del sector descomptats aquells sòls de domini públic que, segons la legislació vigent, no generen aprofitament urbanístic. La precisió del sòl computable respecte la superfície total de...
	c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent al 45% del sostr...
	El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals l’administració actuant i les persones...
	d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 92 hbtg/ha.
	El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o “densitat soci...
	*HPO sobre sostre de nova implantació (2.613 m2 st).
	e) Determinacions fonamentals de l'ordenació:
	- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant Malgrat això, el pla de millora urbana podrà ajustar la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general.
	- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant; cal que el pla de millora urbana els situï en la peça de sòl situada entre la ronda Arraona, el carrer de Bellaterra i el c...
	- El nombre màxim de plantes és de 4p.

	f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest POUM estableix per a les zones bàsiqu...
	- Edificació en ordenació oberta, codi 4.

	Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa privades ...
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures.

	c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del pla de millora urbana estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.


	Pla de millora urbana Mas Duran sud Codi: PMU-11
	1. Àmbit:
	a) Comprèn les dues peces de sòl dels terrenys del sector de Mas Duran situades entre el Parc de les Morisques i l’avinguda dels Països Catalans, i la peça de sòl situada entre la ronda Arraona, el carrer de Bellaterra i el carrer de Sabadell.
	b) La superfície del sector discontinuo, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 8.229 m².

	2. Objectius:
	a) Ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials i terciaris, consolidant un àrea de centralitat al sud del municipi, d’acord amb els criteris d'ordenació establers en la Memòria d’aquest POUM.
	b) Obtenir les cessions de sòl destinat a equipament públic que permetin consolidar aquesta àrea de centralitat.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim:
	El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a espais lliures no podrà ser inferior a...
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir el sòl corr...
	D’aquesta cessió del 10% d’aprofitament urbanístic es descomptarà el potencial aprofitament urbanístic que aquests sòls ja haguessin cedit en el seu dia en virtut de les obligacions que emanaven de l’anterior ordenació urbanística i que ara es modifiq...
	b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector:
	índex d’edificabilitat bruta total    1,61 m²st/m²sl.
	ús principal      residencial.
	usos complementaris     terciari.
	índex d’edificabilitat bruta principal   1,25 m²st/m²sl.
	índex d’edificabilitat bruta complementària   0,36 m²st/m²sl.
	sostre edificable màxim (indicatiu)     13.249 m²st.
	sostre edificable màxim principal (indicatiu)   10.286 m²st.
	sostre edificable màxim complementari (indicatiu)   2.962 m²st.

	El coeficient d’edificabilitat s’aplicarà sobre el sòl computable del sector descomptats aquells sòls de domini públic que, segons la legislació vigent, no generen aprofitament urbanístic. La precisió del sòl computable respecte la superfície total de...
	c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent al 45% del sostr...
	El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals l’administració actuant i les persones...
	d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 147 hbtg/ha.
	El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o “densitat soci...
	e) Determinacions fonamentals de l'ordenació:
	- La posició de la peça de sòl destinada a equipaments que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant. Cal que el pla de millora urbana els situï en una única peça a ponent de l’àmbit.
	- El nombre màxim de plantes serà de 5p.

	f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest POUM estableix per a les zones bàsiqu...
	- Edificació en ordenació oberta, codi 4; i/o
	- Serveis privats, codi 8.

	Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa privades ...
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- fer-se càrrec dels costos d'urbanització necessaris per a la seva integració en l’entorn.

	c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del pla de millora urbana estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.


	Pla de millora urbana Can Corbera Codi: PMU-12
	1. Àmbit:
	a) Comprèn els terrenys situats a l’extrem sud-oest del municipi, confrontant amb el terme municipal de Rubí, entre la riera de Rubí i la carretera de Rubí a Terrassa.
	b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 46.067 m².

	2. Objectius:
	a) Ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos productius, en coherència amb els usos existents en aquest àmbit del municipi de Sant Quirze del Vallès i en continuïtat amb altres àmbits d’activitat econòmica dels municipis de Rubí i Terrassa.
	b) Obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures, tot incorporant una franja verda al voltant de la llera de la riera i a la zona del torrent de Can Corbera.
	d) Garantir una bona accessibilitat rodada i circular a l’àmbit, prolongant la vialitat existent per tal de permetre la connexió viària cap a l’estació depuradora, a l’oest de la riera de Rubí.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim:
	El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a espais lliures no podrà ser inferior a...
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir el sòl corr...
	D’aquesta cessió del 10% d’aprofitament urbanístic es descomptarà el potencial aprofitament urbanístic que aquests sòls ja haguessin cedit en el seu dia en virtut de les obligacions que emanaven de l’anterior ordenació urbanística i que ara es modifiq...
	b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector:
	índex d’edificabilitat bruta total    0,51 m²st/m²sl.
	ús principal      industrial
	sostre edificable màxim (indicatiu)     23.494 m²st.

	El coeficient d’edificabilitat s’aplicarà sobre el sòl computable del sector descomptats aquells sòls de domini públic que, segons la legislació vigent, no generen aprofitament urbanístic. La precisió del sòl computable respecte la superfície total de...
	d) Determinacions fonamentals de l'ordenació:
	- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter indicatiu. El pla de millora urbana concretarà la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general.
	- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant; cal que el pla de millora urbana els situï, en part, a ponent, per tal de formar part del Parc territorial de la riera de R...

	f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest POUM estableix per a les zones bàsiqu...
	- Activitats industrials, codi 7.

	Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa privades ...
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures;
	- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu desenvolupament;
	- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el cost global del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del sistema de sanejament: col lectors en alta, estac...

	c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni.
	d) Caldrà que el pla de millora urbana que ha de desenvolupar aquest sector es tramiti en coordinació amb l’ordenació prevista en el pla de millora urbana PMU 5.1 La Riera del municipi de Rubí, per tal de fer compatible l’ordenació d’aquests dos secto...
	e) Caldrà sol licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, específicament a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Direcció General de Protecció Civil.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Els usos existents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de titularitat. Mentre no es tramiti el pla de millora urbana els usos actuals restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les mínimes obres de reforma que per ap...


	Pla de millora urbana Estació Codi: PMU-13
	1. Àmbit:
	a) Comprèn els terrenys situats al voltant de l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Sant Quirze del Vallès i de la seva àrea d’aparcament.
	b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 19.856 m².

	2. Objectius:
	a) Dinamitzar i dotar de centralitat urbana l’àrea de l’estació.
	b) Millorar la relació entre el centre urbà i l’àrea comercial, millorant i ampliant la connexió peatonal existent a través de les vies de ferrocarril.
	c) Reestructurar els usos existents.
	d) Obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim:
	El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a espais lliures no podrà ser inferior a...
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir el sòl corr...
	b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector:
	índex d’edificabilitat bruta total    0,80 m²st/m²sl.
	ús principal      terciari - residencial.
	usos complementaris     la resta d’usos compatibles.
	índex d’edificabilitat bruta principal   0,60 m²st/m²sl (terciari).
	índex d’edificabilitat bruta complementària   0,20 m²st/m²sl (residencial).
	sostre edificable màxim (indicatiu)     15.885 m²st.
	sostre edificable terciari màxim (indicatiu)    11.914 m²st.
	sostre edificable residencial màxim (indicatiu)   3.971 m²st.

	El coeficient d’edificabilitat s’aplicarà sobre el sòl computable del sector descomptats aquells sòls de domini públic que, segons la legislació vigent, no generen aprofitament urbanístic. La precisió del sòl computable respecte la superfície total de...
	c) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM el desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent al 45% del sostr...
	El pla de millora urbana haurà de localitzar i concretar els terrenys on s’han de materialitzar les reserves per a la construcció d’habitatges de protecció pública i establir els terminis obligatoris en els quals l’administració actuant i les persones...
	d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 24 hbtg/ha.
	El repartiment indicatiu del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’estableix a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de “densitat dinàmica” o “densitat soci...
	e) Determinacions fonamentals de l'ordenació:
	- L’ordenació del pla de millora urbana haurà de garantir el manteniment del nombre de places d’aparcament actual en superfície, en plantes soterrani o altres situacions.
	- La peça de sòl identificada com a viari en els plànols d’ordenació d’aquest POUM està destinada a aparcament i té caràcter vinculant. Malgrat això, el pla de millora urbana podrà variar la seva posició i dimensió, respectant l’estructura general.
	- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant. Cal que el pla de millora urbana els situï al nord de l’àmbit, per afavorir les connexions per a vianants en l’àmbit de la ...
	- El nombre màxim de plantes serà de 5p.

	f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest POUM estableix per a les zones bàsiqu...
	- Edificació en ordenació oberta, codi 4; i/o
	– Serveis privats, codi 8.

	Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa privades ...
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures;
	- fer-se càrrec del 18% del cost de construcció de la plataforma per al cobriment de les vies del ferrocarril entre aquest sector i el PMU-14 Can Canals Nord, que haurà d’assumir el restant d’aquestes les despeses.
	- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu desenvolupament;
	- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el cost global del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del sistema de sanejament: col lectors en alta, estac...

	c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	La resta d’usos existents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de titularitat. Mentre no es tramiti el pla de millora urbana els usos actuals restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les mínimes obres de reforma que...


	Pla de millora urbana Can Canals Nord Codi: PMU-14
	1. Àmbit:
	a) Comprèn els sòls urbans consolidats situats entre l’estació de ferrocarril de Sant Quirze, el barri del Poble Sec i l’autopista C-58, que inclouen la parcel la única amb divisió horitzontal en la que s’ubiquen actualment el centre comercial Alcampo...
	b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 90.444 m². Dins l’àmbit s’inclouen 12.843 m² de sòls públics no computables com a finques aportades.

	2. Objectius:
	a) Desenvolupar i ordenar aquest sector en base a la implementació d’usos terciaris, en coherència amb la seva posició de centralitat urbana i accessibilitat en transport públic.
	b) Completar l’edificabilitat en aquest àmbit, incorporant la definició de l’ordenació volumètrica, buscant la millor relació amb les noves àrees de centralitat urbana de l’Estació i de Mas Duran.
	c) Garantir una bona accessibilitat peatonal dins l’àmbit, així com una bona relació amb l’àrea de l’estació i el centre urbà de Sant Quirze del Vallès, mitjançant el cobriment parcial de les vies de ferrocarril.
	d) Reestructurar l’accessibilitat i les circulacions rodades dins l’àmbit.
	e) Reordenar i optimitzar l’àrea d’aparcament, potenciant el caràcter de node de mobilitat d’aquest àmbit.
	f) Definir l’ordenació de la façana de les activitats terciàries i del gran espai lliure actualment ocupat per una gran superfície d’aparcament, millorant la qualitat urbana de les noves arquitectures i d’aquest espais lliure que conformen el paisatge...

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim:
	El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic, amb alguna altra finalitat diferent a establerta en aquest POUM mantenint però, el mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa.
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de dotació. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir el sòl corresponent a...
	b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector:
	índex d’edificabilitat bruta total    1,00 m²st/m²sl.
	ús principal      terciari i dotacions privades
	sostre edificable màxim (indicatiu)     77.601 m²st.

	El coeficient d’edificabilitat s’aplicarà sobre el sòl computable del sector descomptats aquells sòls de domini públic que, segons la legislació vigent, no generen aprofitament urbanístic. La precisió del sòl computable respecte la superfície total de...
	d) Determinacions fonamentals de l'ordenació:
	La voluntat del POUM és que el pla de millora urbana defineixi les noves condicions d’aquest espai amb criteris de qualitat arquitectònica i paisatgística, incorporant una millora de la seva accessibilitat tant peatonal com rodada, millorant la circul...
	Pel que fa a l’ordenació de l’àmbit, el pla de millora urbana haurà d’ajustar-se a les següents condicions
	- Es mantindran el del nombre de places d’aparcament d’ús públic que hi ha en l’actualitat, situant-les en superfície sota espai arbrat, en soterrani o altres situacions. El caràcter del nou parcament ha d’ordenar-se com un parking-paigatge verd, enll...
	- Respecte la vialitat cal considerar l’assenyalada en els plànols d’informació com indicativa i haurà de ser precisada en el document del pla de millora urbana. El pla de millora urbana concretarà la seva posició i dimensió, respectant l’estructura g...
	- Respecte l’ordenació volumètrica, el pla de millora urbana ordenarà l’edificació concentrant-principalment en dos grans conjunts arquitectònics, d’acord amb les següents condicions:
	• El primer conjunt, definirà l’ampliació volumètrica de la façana nord de l’actual volum edificatori del centre comercial Alcampo, tenint en compte la futura accessibilitat peatonal derivada del cobriment parcial de les línies de ferrocarril, que fac...
	La zona estarà subjecta a ordenació volumètrica especifica destinada a usos comercials-terciaris, amb una alçada reguladora màxima de 2p. Aquesta façana nord del centre comercial es convertirà en la façana principal des del nou accés que comunicarà am...
	• El segon conjunt, situat al nord de l’actual instal lació de la benzinera existent, resoldrà i reestructurarà les circulacions, tant de vianants com de mobilitat rodada, i reorganitzarà l’àrea d’aparcaments, preveient la potencial construcció d’un e...
	L’objectiu d’aquest conjunt és aconseguir un espai d’ús obert al públic entre les edificacions terciàries, actualment ocupat pels vehicles, amb una nova urbanització adient a aquest espai de centralitat urbana. El disseny del nou espai serà prou flexi...


	f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest POUM estableix per a les zones bàsiqu...
	- Activitats industrials, codi 7; i/o
	- Serveis privats, codi 8.

	Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa privades ...
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- fer-se càrrec de la totalitat de les despeses d’urbanització de la rotonda d’accés de la porta Alcampo per a la reordenació de la mobilitat d’aquesta entrada al poble i connexions amb la C.58;
	- fer-se càrrec de l apart proporcional del cost del 82% del cost de construcció de la plataforma per al cobriment de les vies del ferrocarril entre aquest sector i el PMU-13 Àrea de l’Estació, que haurà d’assumir el restant d’aquestes les despeses.
	- fer-se càrrec de la totalitat de les despeses d’urbanització de l’espai lliure privat amb servitud d’ús públic, reconvertint l’actual aparcament sense perdre el nombre de places.

	c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Els usos existents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de titularitat. Mentre no es tramiti el pla de millora urbana els usos actuals restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les mínimes obres de reforma que per ap...


	Pla de millora urbana Can Canals Est Codi: PMU-15
	1. Àmbit:
	a) Comprèn els terrenys situats a l’oest de la carretera C-58, entre el barri de Poble Sec i el riu Sec (torrent de la Betzuca).
	b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 151.703 m².

	2. Objectius:
	b) Garantir una circulació adequada al voltant de les parcel les industrials, incorporant les previsions de la variant C-1413;
	c) Garantir un nou accés a Can Canals des de Sabadell sud (Porta Aeroport), que permeti la descongestió de la porta Alcampo;
	d) Obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures que formaran part del parc territorial del riu Sec.
	e) Consolidar i millorar la façana d’activitats econòmiques amb front a la C-58.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim:
	El pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic mantenint però, el mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. En qualsevol cas, el sòl destinat a espais lliures no podrà ser inferior a...
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir el sòl corr...
	b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector:
	índex d’edificabilitat bruta total    0,61 m²st/m²sl.
	ús principal      industrial
	sostre edificable màxim (indicatiu)     92.539 m²st.

	El coeficient d’edificabilitat s’aplicarà sobre el sòl computable del sector descomptats aquells sòls de domini públic que, segons la legislació vigent, no generen aprofitament urbanístic. La precisió del sòl computable respecte la superfície total de...
	c) Determinacions fonamentals de l'ordenació:
	- La vialitat que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant. El pla de millora urbana concretarà la seva alineació i rasants.
	- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter vinculant; cal que el pla de millora urbana els situï a ponent de les parcel les industrials, per tal de formar part del Parc dels tor...

	f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest POUM estableix per a les zones bàsiqu...
	- Activitats industrials, codi 7.

	Les condicions paramètriques d'edificació i ús de les mateixes es determinen al títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El pla de millora podrà establir els polígons d’actuació que consideri més adients per una correcta i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa privades previst...
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures;
	- fer-se càrrec de la totalitat dels costos d’urbanització del pont de connexió del Can Canals Est amb els polígons C i D pel carrer Illa de Buda.
	- fer-se càrrec del 22% dels costos d’urbanització del vial de connexió de Can Canals amb Sabadell i de l’ampliació de la rotonda existent.
	- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu desenvolupament;
	- implementar una xarxa de sanejament separativa (aigües residuals i aigües pluvials) i internalitzar el cost global del sanejament de forma proporcional al sector (per a totes les infraestructures del sistema de sanejament: col lectors en alta, estac...

	c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Els usos existents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de titularitat. Mentre no es tramiti el pla de millora urbana els usos actuals restaran en la condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les mínimes obres de reforma que per ap...



	ANNEX NORMATIU 2. FITXES NORMATIVES DELS polígons d’actuació urbanística
	Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (a) Codi: PAU-01a
	1. Àmbit:
	a) Inclou els sòls de les dues parcel les situades entre el carrer de Baix Riera i el carrer Mossèn Parramon, que aboquen a la riera de Rubí. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.
	b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 449 m².

	2. Objectius:
	a) Ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials.
	b) Garantir la cessió d’una peça de sòl destinada a espais lliures per tal que formi part del Parc territorial de la riera de Rubí.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents:
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir el sòl corr...
	b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: Tal i com es justifica en la Memòria social d’aquest POUM, la tipologia del teixit residencial que es preveu en aquest àmbit desaconsella que es reservi sòl destinat a acollir habitatges de prote...
	c) Sostre edificable màxim: 984 m²st. Es considera tot ell sostre residencial de nova implantació en tant que no hi ha cap edificació, segons cadastre.
	d) Nombre màxim d’habitatges (indicatiu): 9 habitatges. Es consideren tots ells com a nous habitatges potencials, en tant que no n’hi ha d’existents.
	e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:
	- Edificació en ordenació contínua, illes d’eixample, codi 3b.

	Les condicions d’edificació, parcel lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.
	Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel lació, en la modalitat de compensació bàsica.
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema d’espais lliures;

	c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del primer sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.


	Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (b) Codi: PAU-01b
	1. Àmbit:
	a) Inclou els sòls de la parcel la edificada situada entre el carrer de Baix Riera i la riera de Rubí, sota la connexió del carrer Mossèn Parramon. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.
	b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 277 m².

	2. Objectius:
	a) Ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials.
	b) Garantir la cessió d’una peça de sòl destinada a espais lliures per tal que formi part del Parc territorial de la riera de Rubí.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents:
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir el sòl corr...
	b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: Tal i com es justifica en la Memòria social d’aquest POUM, la tipologia del teixit residencial que es preveu en aquest àmbit desaconsella que es reservi sòl destinat a acollir habitatges de prote...
	c) Sostre edificable màxim: 608 m²st. Es considera sostre residencial de nova implantació 458 m²st, en tant que n´hi ha 150 m²st existent, segons cadastre.
	d) Nombre màxim d’habitatges (indicatiu): 6 habitatges. Es consideren 5 nous habitatges potencials, establint una mitjana de 92 m2 de sostre per habitatge, en tant que n’hi ha 1 d’existent.
	e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:
	- Edificació en ordenació contínua, illes d’eixample, codi 3b.

	Les condicions d’edificació, parcel lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.
	Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel lació, en la modalitat de compensació bàsica.
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema d’espais lliures;

	c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.


	Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (c) Codi: PAU-01c
	1. Àmbit:
	a) Inclou els sòls situats entre el carrer de Baix Riera i la riera de Rubí, sota la connexió del carrer Mossèn Parramon. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.
	b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 275 m².

	2. Objectius:
	a) Ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials.
	b) Garantir la cessió d’una peça de sòl destinada a espais lliures per tal que formi part del Parc territorial de la riera de Rubí.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents:
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir el sòl corr...
	b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: Tal i com es justifica en la Memòria social d’aquest POUM, la tipologia del teixit residencial que es preveu en aquest àmbit desaconsella que es reservi sòl destinat a acollir habitatges de prote...
	c) Sostre edificable màxim: 559 m²st. Es considera tot ell sostre residencial de nova implantació en tant que no hi ha cap edificació, segons cadastre.
	d) Nombre màxim d’habitatges (indicatiu): 5 habitatges. Es consideren tots ells com a habitatges potencials, establint una mitjana de 112 m2 de sostre per habitatge, en tant que no n’hi ha d’existents.
	e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:
	- Edificació en ordenació contínua, illes d’eixample, codi 3b.

	Les condicions d’edificació, parcel lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.
	Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel lació, en la modalitat de compensació bàsica.
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema d’espais lliures;

	c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.


	Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (d) Codi: PAU-01d
	1. Àmbit:
	a) Inclou els sòls situats entre el carrer de Baix Riera i la riera de Rubí, sota la connexió del carrer Mossèn Parramon. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.
	b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 174 m².

	2. Objectius:
	a) Ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials.
	b) Garantir la cessió d’una peça de sòl destinada a espais lliures per tal que formi part del Parc territorial de la riera de Rubí.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents:
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir el sòl corr...
	b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: Tal i com es justifica en la Memòria social d’aquest POUM, la tipologia del teixit residencial que es preveu en aquest àmbit desaconsella que es reservi sòl destinat a acollir habitatges de prote...
	c) Sostre edificable màxim: 353 m²st. Es considera tot ell sostre residencial de nova implantació en tant que no hi ha cap edificació, segons cadastre.
	d) Nombre màxim d’habitatges (indicatiu): 3 habitatges. Es consideren tots ells com a habitatges potencials, establint una mitjana de 118 m2 de sostre per habitatge, en tant que no n’hi ha d’existents.
	e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:
	- Edificació en ordenació contínua, illes d’eixample, codi 3b.

	Les condicions d’edificació, parcel lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.
	Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel lació, en la modalitat de compensació bàsica.
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema d’espais lliures;

	c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.


	Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (e) Codi: PAU-01e
	1. Àmbit:
	a) Inclou els sòls situats entre el carrer de Baix Riera i la riera de Rubí, sota la connexió del carrer Mossèn Parramon. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.
	b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 217 m².

	2. Objectius:
	a) Ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials.
	b) Garantir la cessió d’una peça de sòl destinada a espais lliures per tal que formi part del Parc territorial de la riera de Rubí.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents:
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir el sòl corr...
	b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: Tal i com es justifica en la Memòria social d’aquest POUM, la tipologia del teixit residencial que es preveu en aquest àmbit desaconsella que es reservi sòl destinat a acollir habitatges de prote...
	c) Sostre edificable màxim: 442 m²st. Es considera sostre residencial de nova implantació 385 m²st, en tant que n´hi ha 57 m²st existent, segons cadastre.
	d) Nombre màxim d’habitatges (indicatiu): 4 habitatges. Es consideren 3 habitatges com a habitatges potencials, establint una mitjana de 110 m2 de sostre per habitatge, en tant que n’hi ha un d’existent.
	e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:
	- Edificació en ordenació contínua, illes d’eixample, codi 3b.

	Les condicions d’edificació, parcel lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.
	Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel lació, en la modalitat de compensació bàsica.
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema d’espais lliures;

	c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.


	Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (f) Codi: PAU-01f
	1. Àmbit:
	a) Inclou els sòls situats entre el carrer de Baix Riera i la riera de Rubí, sota la connexió del carrer Mossèn Parramon. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.
	b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 687 m².

	2. Objectius:
	a) Completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials.
	b) Garantir la cessió d’espais lliures per tal que formin part del parc territorial de la riera de Rubí i, alhora, esponjar el teixit residencial d’aquesta zona de Les Fonts, tal com es preveu en el planejament vigent.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents:
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir el sòl corr...
	b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: Tal i com es justifica en la Memòria social d’aquest POUM, la tipologia del teixit residencial que es preveu en aquest àmbit desaconsella que es reservi sòl destinat a acollir habitatges de prote...
	El projecte de reparcel lació haurà de concretar la localització del sòl que ha d’acollir aquests percentatges del sostre residencial destinat a habitatge protegit.
	c) Sostre edificable màxim: 661 m²st. Es considera tot ell sostre residencial de nova implantació en tant que no hi ha cap edificació, segons cadastre.
	d) Nombre màxim d’habitatges (indicatiu): 6 habitatges. Es consideren tots ells com a habitatges potencials, establint una mitjana de 110 m2 de sostre per habitatge, en tant que no n’hi ha d’existents.
	e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:
	- Edificació en ordenació contínua, illes d’eixample, codi 3b.

	Les condicions d’edificació, parcel lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.
	Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel lació, en la modalitat de compensació bàsica.
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- fer-se càrrec dels costos del sistema d’espais lliures;

	c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.


	Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (g) Codi: PAU-01g
	1. Àmbit:
	a) Inclou els sòls situats entre el carrer de Baix Riera i la riera de Rubí, sota la connexió del carrer Mossèn Parramon. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.
	b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 354 m².

	2. Objectius:
	a) Completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials.
	b) Garantir la cessió d’una peça de sòl destinada a espais lliures per tal que formi part del Parc territorial de la riera de Rubí.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents:
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir el sòl corr...
	b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: Tal i com es justifica en la Memòria social d’aquest POUM, la tipologia del teixit residencial que es preveu en aquest àmbit desaconsella que es reservi sòl destinat a acollir habitatges de prote...
	c) Sostre edificable màxim: 530 m²st. Es considera sostre residencial de nova implantació 302 m²st, en tant que n´hi ha 228 m²st existent, segons cadastre.
	d) Nombre màxim d’habitatges (indicatiu): 5 habitatges. Es consideren 3 nous habitatges potencials, establint una mitjana de 100 m2 de sostre per habitatge, en tant que n’hi ha 2 d’existents.
	e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:
	- Edificació en ordenació contínua, illes d’eixample, codi 3b

	Les condicions d’edificació, parcel lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.
	Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel lació, en la modalitat de compensació bàsica.
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- fer-se càrrec dels costos del sistema d’espais lliures;

	c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.


	Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (h) Codi: PAU-01h
	1. Àmbit:
	a) Inclou els sòls situats entre el carrer de Baix Riera i la riera de Rubí, sota la connexió del carrer Mossèn Parramon. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.
	b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 192 m².

	2. Objectius:
	a) Completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials.
	b) Garantir la cessió d’una peça de sòl destinada a espais lliures per tal que formi part del Parc territorial de la riera de Rubí.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents:
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir el sòl corr...
	b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: Tal i com es justifica en la Memòria social d’aquest POUM, la tipologia del teixit residencial que es preveu en aquest àmbit desaconsella que es reservi sòl destinat a acollir habitatges de prote...
	c) Sostre edificable màxim: 305 m²st. Es considera sostre residencial de nova implantació 147 m²st, en tant que n´hi ha 158 m²st existent, segons cadastre.
	d) Nombre màxim d’habitatges (indicatiu): 3 habitatges. Es considera 2 nous habitatges potencial, establint una mitjana de 73 m2 de sostre per habitatge, en tant que n’hi ha 1 d’existent.
	e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:
	- Edificació en ordenació contínua, illes d’eixample, codi 3b.

	Les condicions d’edificació, parcel lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.
	Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel lació, en la modalitat de compensació bàsica.
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- fer-se càrrec dels costos del sistema d’espais lliures;

	c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.


	Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (i) Codi: PAU-01i
	1. Àmbit:
	a) Inclou els sòls situats entre el carrer de Baix Riera (cruïlla amb el carrer Santa Rosa) i la riera de Rubí, sota la connexió del carrer Mossèn Parramon. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.
	b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 172 m².

	2. Objectius:
	a) Completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials.
	b) Garantir la cessió d’una peça de sòl destinada a espais lliures per tal que formi part del Parc territorial de la riera de Rubí.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents:
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir el sòl corr...
	b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: Tal i com es justifica en la Memòria social d’aquest POUM, la tipologia del teixit residencial que es preveu en aquest àmbit desaconsella que es reservi sòl destinat a acollir habitatges de prote...
	c) Sostre edificable màxim: 325 m²st. Es considera sostre residencial de nova implantació 152 m²st, en tant que n´hi ha 173 m²st existent, segons cadastre.
	d) Nombre màxim d’habitatges (indicatiu): 2 habitatges. Es consideren 1 nos habitatge potencial, establint una mitjana de 100 m2 de sostre per habitatge, en tant que n’hi ha 1 d’existent.
	e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:
	- Edificació en ordenació contínua, illes d’eixample, codi 3b.

	Les condicions d’edificació, parcel lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.
	Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel lació, en la modalitat de compensació bàsica.
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- fer-se càrrec dels costos del sistema d’espais lliures;

	c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.


	Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (j) Codi: PAU-01j
	1. Àmbit:
	a) Inclou els sòls situats entre el carrer de Baix Riera (cruïlla amb el carrer Santa Rosa) i la riera de Rubí, sota la connexió del carrer Mossèn Parramon. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.
	b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 258 m².

	2. Objectius:
	a) Completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials.
	b) Garantir la cessió d’una peça de sòl destinada a espais lliures per tal que formi part del Parc territorial de la riera de Rubí.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents:
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir el sòl corr...
	b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: Tal i com es justifica en la Memòria social d’aquest POUM, la tipologia del teixit residencial que es preveu en aquest àmbit desaconsella que es reservi sòl destinat a acollir habitatges de prote...
	c) Sostre edificable màxim: 507 m²st. Es considera tot ell sostre residencial de nova implantació en tant que no hi ha cap edificació, segons cadastre.
	d) Nombre màxim d’habitatges (indicatiu): 5 habitatges. Es consideren tots ells com a nous habitatges potencials, establint una mitjana de 100 m2 de sostre per habitatge, en tant que no n’hi ha d’existents.
	e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:
	- Edificació en ordenació contínua, illes d’eixample, codi 3b.

	Les condicions d’edificació, parcel lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.
	Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel lació, en la modalitat de compensació bàsica.
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- fer-se càrrec dels costos del sistema d’espais lliures.

	c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.


	Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (k) Codi: PAU-01k
	1. Àmbit:
	a) Inclou els sòls situats entre el carrer Verge del Carme i Sant Ramon, fent front a la riera de Rubí. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.
	b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 603 m².

	2. Objectius:
	a) Completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials.
	b) Garantir la cessió d’una peça de sòl destinada a espais lliures per tal que formi part del Parc territorial de la riera de Rubí.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents:
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir el sòl corr...
	b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: Tal i com es justifica en la Memòria social d’aquest POUM, la tipologia del teixit residencial que es preveu en aquest àmbit desaconsella que es reservi sòl destinat a acollir habitatges de prote...
	c) Sostre edificable màxim: 815 m²st. Es considera sostre residencial de nova implantació 674 m²st, en tant que n´hi ha 141 m²st existent, segons cadastre.
	d) Nombre màxim d’habitatges (indicatiu): 8 habitatges. Es consideren tots ells com a nous habitatges potencials, establint una mitjana de 100 m2 de sostre per habitatge, en tant que no n’hi ha d’existents.
	e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:
	- Edificació en ordenació contínua, illes d’eixample, codi 3b.

	Les condicions d’edificació, parcel lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.
	Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel lació, en la modalitat de compensació bàsica.
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- fer-se càrrec dels costos del sistema d’espais lliures.

	c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.


	Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (a) Codi: PAU-02a
	1. Àmbit:
	a) Inclou els terrenys que fan front a l’actual carretera de Rubí a Terrassa, en cantonada amb el carrer Sant Quirze. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.
	b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 464 m².

	2. Objectius:
	a) Consolidar un front residencial a la carretera de Rubí, en el context de la reconversió d’aquesta en travessera urbana.
	b) Executar una actuació aïllada de dotació que, sense comportar una reordenació general de l’àmbit, dóna lloc a l'augment de l’edificabilitat d’aquesta parcel la.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta:
	Tot el sòl inclòs en aquesta unitat d’actuació de dotació està qualificat com a zona privada. El POUM no exigeix la correlativa exigència de majors reserves per a espais lliures ni per a equipaments prevista a l'article 100.4 del TRLU en tant que, tal...
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de dotació. Conseqüentment, els propietaris o propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’aque...
	b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM, a aquest polígon d’actuació urbanística li correspon reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent a...
	c) Sostre edificable màxim: 1.391 m²st
	d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de “densitat dinàmi...
	e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:
	- Nucli antic. Barri de les Fonts, codi 1b-hp*.

	Les condicions d’edificació, parcel lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. El codi “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls inclosos en el polígon d’actuació urbanística ...
	Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel lació, en la modalitat de compensació bàsica.
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu desenvolupament;
	- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades condicions per a que pugui...

	c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.


	Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (b) Codi: PAU-02b
	1. Àmbit:
	a) Inclou els terrenys que fan front a l’actual carretera de Rubí a Terrassa. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.
	b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 1.105 m².

	2. Objectius:
	a) Consolidar un front residencial a la carretera de Rubí, en el context de la reconversió d’aquesta en travessera urbana.
	b) Executar una actuació aïllada de dotació que, sense comportar una reordenació general de l’àmbit, dóna lloc a l'augment del'edificabilitat d’aquesta parcel la.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta:
	Tot el sòl inclòs en aquesta unitat d’actuació de dotació està qualificat com a zona privada. El POUM no exigeix la correlativa exigència de majors reserves per a espais lliures ni per a equipaments prevista a l'article 100.4 del TRLU en tant que, tal...
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de dotació. Conseqüentment, els propietaris o propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’aque...
	b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM, a aquest polígon d’actuació urbanística li correspon reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent a...
	c) Sostre edificable màxim: 1.155 m²st.
	d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de “densitat dinàmi...
	e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:
	- Nucli antic. Barri de les Fonts, codi 1b-hp*.

	Les condicions d’edificació, parcel lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. El codi “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls inclosos en el polígon d’actuació urbanística ...
	Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel lació, en la modalitat de compensació bàsica.
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu desenvolupament;
	- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades condicions per a que pugui...

	c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.


	Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (c) Codi: PAU-02c
	1. Àmbit:
	a) Inclou els terrenys que fan front a l’actual carretera de Rubí a Terrassa. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.
	b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 937 m².

	2. Objectius:
	a) Consolidar un front residencial a la carretera de Rubí, en el context de la reconversió d’aquesta en travessera urbana.
	b) Executar una actuació aïllada de dotació que, sense comportar una reordenació general de l’àmbit, dóna lloc a l'augment de l’edificabilitat d’aquesta parcel la.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta:
	Tot el sòl inclòs en aquesta unitat d’actuació de dotació està qualificat com a zona privada. El POUM no exigeix la correlativa exigència de majors reserves per a espais lliures ni per a equipaments prevista a l'article 100.4 del TRLU en tant que, tal...
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de dotació. Conseqüentment, els propietaris o propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’aque...
	b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM, a aquest polígon d’actuació urbanística li correspon reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent a...
	c) Sostre edificable màxim: 1.203 m²st.
	d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de “densitat dinàmi...
	e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:
	- Nucli antic. Barri de les Fonts, codi 1b-hp*.

	Les condicions d’edificació, parcel lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. El codi “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls inclosos en el polígon d’actuació urbanística ...
	Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel lació, en la modalitat de compensació bàsica.
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu desenvolupament;
	- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades condicions per a que pugui...

	c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.


	Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (d) Codi: PAU-02d
	1. Àmbit:
	a) Inclou els terrenys que fan front a l’actual carretera de Rubí a Terrassa. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.
	b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 662 m².

	2. Objectius:
	a) Consolidar un front residencial a la carretera de Rubí, en el context de la reconversió d’aquesta en travessera urbana.
	b) Executar una actuació aïllada de dotació que, sense comportar una reordenació general de l’àmbit, dóna lloc a l'augment del'edificabilitat d’aquesta parcel la.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta:
	Tot el sòl inclòs en aquesta unitat d’actuació de dotació està qualificat com a zona privada. El POUM no exigeix la correlativa exigència de majors reserves per a espais lliures ni per a equipaments prevista a l'article 100.4 del TRLU en tant que, tal...
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de dotació. Conseqüentment, els propietaris o propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’aque...
	b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM, a aquest polígon d’actuació urbanística li correspon reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent a...
	c) Sostre edificable màxim: 480 m²st.
	d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de “densitat dinàmi...
	e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:
	- Nucli antic. Barri de les Fonts, codi 1b-hp*.

	Les condicions d’edificació, parcel lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. El codi “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls inclosos en el polígon d’actuació urbanística ...
	Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel lació, en la modalitat de compensació bàsica.
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu desenvolupament;
	- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades condicions per a que pugui...

	c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.


	Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (e) Codi: PAU-02e
	1. Àmbit:
	a) Inclou els terrenys que fan front a l’actual carretera de Rubí a Terrassa, en cantonada amb el carrer de Sant Francesc Xavier. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.
	b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 346 m².

	2. Objectius:
	a) Consolidar un front residencial a la carretera de Rubí, en el context de la reconversió d’aquesta en travessera urbana.
	b) Executar una actuació aïllada de dotació que, sense comportar una reordenació general de l’àmbit, dóna lloc a l'augment de l’edificabilitat d’aquesta parcel la.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta:
	Tot el sòl inclòs en aquesta unitat d’actuació de dotació està qualificat com a zona privada. El POUM no exigeix la correlativa exigència de majors reserves per a espais lliures ni per a equipaments prevista a l'article 100.4 del TRLU en tant que, tal...
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de dotació. Conseqüentment, els propietaris o propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’aque...
	b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM, a aquest polígon d’actuació urbanística li correspon reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent a...
	c) Sostre edificable màxim: 1.041 m²st.
	d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de “densitat dinàmi...
	e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:
	- Nucli antic. Barri de les Fonts, codi 1b-hp*.

	Les condicions d’edificació, parcel lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. El codi “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls inclosos en el polígon d’actuació urbanística ...
	Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel lació, en la modalitat de compensació bàsica.
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu desenvolupament;
	- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades condicions per a que pugui...

	c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.


	Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (f) Codi: PAU-02f
	1. Àmbit:
	a) Inclou els terrenys que fan front a l’actual carretera de Rubí a Terrassa. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.
	b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 382 m².

	2. Objectius:
	a) Consolidar un front residencial a la carretera de Rubí, en el context de la reconversió d’aquesta en travessera urbana.
	b) Executar una actuació aïllada de dotació que, sense comportar una reordenació general de l’àmbit, dona lloc a l'augment de l’edificabilitat d’aquesta parcel la.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta:
	Tot el sòl inclòs en aquesta unitat d’actuació de dotació està qualificat com a zona privada. El POUM no exigeix la correlativa exigència de majors reserves per a espais lliures ni per a equipaments prevista a l'article 100.4 del TRLU en tant que, tal...
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de dotació. Conseqüentment, els propietaris o propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’aque...
	b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM, a aquest polígon d’actuació urbanística li correspon reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent a...
	c) Sostre edificable màxim: 665 m²st.
	d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de “densitat dinàmi...
	e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:
	- Nucli antic. Barri de les Fonts, codi 1b-hp*.

	Les condicions d’edificació, parcel lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. El codi “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls inclosos en el polígon d’actuació urbanística ...
	Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel lació, en la modalitat de compensació bàsica.
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu desenvolupament;
	- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades condicions per a que pugui...

	c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.


	Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (g) Codi: PAU-02g
	1. Àmbit:
	a) Inclou els terrenys que fan front a l’actual carretera de Rubí a Terrassa. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.
	b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 177 m².

	2. Objectius:
	a) Consolidar un front residencial a la carretera de Rubí, en el context de la reconversió d’aquesta en travessera urbana.
	b) Executar una actuació aïllada de dotació que, sense comportar una reordenació general de l’àmbit, dóna lloc a l'augment de l’edificabilitat d’aquesta parcel la.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta:
	Tot el sòl inclòs en aquesta unitat d’actuació de dotació està qualificat com a zona privada. El POUM no exigeix la correlativa exigència de majors reserves per a espais lliures ni per a equipaments prevista a l'article 100.4 del TRLU en tant que, tal...
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de dotació. Conseqüentment, els propietaris o propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’aque...
	b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM, a aquest polígon d’actuació urbanística li correspon reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent a...
	c) Sostre edificable màxim: 227 m²st.
	d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de “densitat dinàmi...
	e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:
	- Nucli antic. Barri de les Fonts, codi 1b-hp*.

	Les condicions d’edificació, parcel lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. El codi “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls inclosos en el polígon d’actuació urbanística ...
	Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel lació, en la modalitat de compensació bàsica.
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu desenvolupament;
	- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades condicions per a que pugui...

	c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.


	Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (h) Codi: PAU-02h
	1. Àmbit:
	a) Inclou els terrenys que fan front a l’actual carretera de Rubí a Terrassa,. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.
	b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 223 m².

	2. Objectius:
	a) Consolidar un front residencial a la carretera de Rubí, en el context de la reconversió d’aquesta en travessera urbana.
	b) Executar una actuació aïllada de dotació que, sense comportar una reordenació general de l’àmbit, dóna lloc a l'augment de l’edificabilitat d’aquesta parcel la.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta:
	Tot el sòl inclòs en aquesta unitat d’actuació de dotació està qualificat com a zona privada. El POUM no exigeix la correlativa exigència de majors reserves per a espais lliures ni per a equipaments prevista a l'article 100.4 del TRLU en tant que, tal...
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de dotació. Conseqüentment, els propietaris o propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’aque...
	b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM, a aquest polígon d’actuació urbanística li correspon reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent a...
	c) Sostre edificable màxim: 405 m²st.
	d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de “densitat dinàmi...
	e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:
	- Nucli antic. Barri de les Fonts, codi 1b-hp*.

	Les condicions d’edificació, parcel lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. El codi “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls inclosos en el polígon d’actuació urbanística ...
	Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel lació, en la modalitat de compensació bàsica.
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu desenvolupament;
	- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades condicions per a que pugui...

	c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.


	Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (i) Codi: PAU-02i
	1. Àmbit:
	a) Inclou els terrenys que fan front a l’actual carretera de Rubí a Terrassa. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.
	b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 315 m².

	2. Objectius:
	a) Consolidar un front residencial a la carretera de Rubí, en el context de la reconversió d’aquesta en travessera urbana.
	b) Executar una actuació aïllada de dotació que, sense comportar una reordenació general de l’àmbit, dóna lloc a l'augment de l’edificabilitat d’aquesta parcel la.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta:
	Tot el sòl inclòs en aquesta unitat d’actuació de dotació està qualificat com a zona privada. El POUM no exigeix la correlativa exigència de majors reserves per a espais lliures ni per a equipaments prevista a l'article 100.4 del TRLU en tant que, tal...
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de dotació. Conseqüentment, els propietaris o propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’aque...
	b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb el que estableix la Memòria social del POUM, a aquest polígon d’actuació urbanística li correspon reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent a...
	c) Sostre edificable màxim: 1.001 m²st.
	d) Nombre màxim d’habitatges. El repartiment del nombre d’habitatges segons els diferents tipus d’aprofitament s’establirà a partir del criteri d’optimitzar l’aprofitament residencial de l’habitatge protegit d’acord amb el principi de “densitat dinàmi...
	e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:
	- Nucli antic. Barri de les Fonts, codi 1b-hp*.

	Les condicions d’edificació, parcel lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. El codi “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls inclosos en el polígon d’actuació urbanística ...
	Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel lació, en la modalitat de compensació bàsica.
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu desenvolupament;
	- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades condicions per a que pugui...

	c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del segon sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.


	Polígon d’actuació urbanística Poble Sec Codi: PAU-03
	1. Àmbit:
	a) Inclou els terrenys situats entre el barri de Poble Sec i l’àmbit de les previsions de la variant de la carretera C-1413a, entre dit barri i el polígon d’activitat econòmica de Can Canals Est. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols d’o...
	b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 2.172 m².

	2. Objectius:
	a) Completar i consolidar el teixit residencial que fa front a la variant de la carretera C-1413a.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents:
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir el sòl corr...
	b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: Tal i com es justifica en la Memòria social d’aquest POUM, la tipologia del teixit residencial que es preveu en aquest àmbit desaconsella que es reservi sòl destinat a acollir habitatges de prote...
	c) Sostre edificable màxim: 929 m²st.
	d) Nombre màxim d’habitatges 9 habitatges.
	e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:
	- Edificació en ordenació contínua. Illes d’eixample, codi 3b.

	Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa privades previstes en el TRLU, ja sigui per compensació o concertació.
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari;
	- internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda d’aigua derivada del seu desenvolupament; i
	- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris de l’àmbit per tal de formalitzar el compromís d’executar la xarxa de sanejament amb les adequades condicions per a que pugui...

	c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del primer sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.


	Polígon d’actuació urbanística Castellet Codi: PAU-04
	1. Àmbit:
	a) El seu àmbit es correspon amb el del Pla parcial “El Castellet” en la seva versió refosa. Limita a sud amb la carretera C-1413a, a nord i nord-oest amb la urbanització de Vallès Parc i a est amb l’àmbit de Los Rosales. La seva ubicació exacta s’esp...
	b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 464.538 m².

	2. Objectius:
	a) Garantir l’execució de les obres dels projectes complementaris dels sistemes d’espais lliures aprovats per Junta de Govern local de desembre 2007.
	b) Garantir l’execució de les obres externes de connexió del sector mitjançant la nova rotonda sobre la carretera C-1413a.
	a) Millorar la urbanització dels vials, espais lliures i les xarxes de serveis de l'àmbit.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents:
	La quantificació de superfícies de zones i sistemes deriva de la transposició de les delimitacions gràfiques del Pla Parcial sobre cartografia vigent.
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir el sòl corr...
	D’aquesta cessió del 10% d’aprofitament urbanístic, es descomptarà el potencial aprofitament urbanístic que aquests sòls ja haguessin cedit en el seu dia en virtut de les obligacions que emanaven de l’anterior ordenació urbanística i que ara es modifi...
	Amb la informació de que es disposa en el moment de la redacció del POUM, la cessió del aprofitament urbanístic corresponent ja va ser materialitzada en el seu dia i, per tant, no correspondria una major cessió d’aprofitament. No obstant l’anterior, e...
	b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública: En tant que el Projecte de compensació del Pla parcial “El Castellet” va ser aprovat definitivament per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès el 28 de maig de 2002, no e...
	Malgrat això, s’ubicaran 20.435 m² destinats a habitatge protegit a les zones 4b6 (antiga Castellet 1), 4a2-hp (antiga Castellet 2 illa A) i 4a2-hp* (antiga Castellet 6), corresponents a l’adjudicació municipal del 10% de l’aprofitament urbanístic i a...
	c) Sostre edificable màxim: 159.990 m²st.
	d) Nombre màxim d’habitatges: 840 habitatges. El sòl corresponent a la cessió del 10% del sostre total del Pla parcial “El Castellet” es destinarà a la construcció d’habitatge de protecció pública:
	e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:
	- Edificació en ordenació oberta en volumetria definida, codi 4a2.
	- Edificació en ordenació oberta en volumetria flexible, codi 4b6.
	- Edificació en filera amb volumetria flexible, codi 5c2.
	- Edificació unifamiliar aïllada en parcel la mitjana, codi 6b4.
	- Edificació unifamiliar aïllada en parcel la singular, codi 6d1.
	- Serveis privats amb volumetria definida, codi 8a2.
	- Serveis privats amb volumetria flexible, codi 8b1.
	- Serveis privats amb volumetria flexible, codi 8b2.

	Les condicions d’edificació, parcel lació i ús de les quals es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. El codi “hp*”, afegit al codi numèric de zona, identifica aquells sòls inclosos en el polígon d’actuació urbanístic...
	Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de cooperació.
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin.
	En el present polígon d’actuació, en virtut de la seva procedència d’un sector de planejament anterior amb despeses d’urbanització pendents d’executar, el POUM estableix que s’imputa a aquest àmbit les despeses d’urbanització procedents de les obligac...
	- Obres dels projectes complementaris dels sistemes d’espais lliures aprovats per Junta de Govern local de desembre 2007 (preus actualitzats a data 2017):
	Zona turó 93.656,00 €
	Tractaments diversos 360.907,80 €
	Zones verdes entre edificis 386.170,80 €
	Enjardinat ajust viari carrer 2 39.028,90 €
	Enjardinat des del carrer Muntanya fins Prat 242.739,19 €
	Tractament de la riera 496.637,16 €

	- Obres urbanitzadora del carrer 8 amb el Passeig de Can Barra:
	Projecte nova rotonda a la carretera C-1413A 721.065,11 €

	- Obres de reparació per emergència:
	Reparació emergència col lector, any 2013 84.323,91 €
	Reparació dipòsits 18.000 €
	Obres d’emergència escullera a passeig Can Barra 8.349,00 €
	Reparació col lector Can Barra 188.904,23 €

	- Despeses de planejament i gestió:
	Direccions d’obra 146.510,00 €
	Redacció instruments de planejament 60.030,00 €
	Expropiacions 45.000,00 €

	- Total càrregues urbanístiques: 2.891.322,07 €

	c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del primer sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.


	Polígon d’actuació urbanística Les Casetes oest Codi: PAU-05
	1. Àmbit:
	a) Comprèn part de les parcel les residencials en filera que fan front a la ronda Arraona i que formen part de l’àmbit definit al pla general de l’any 2000 com a “unitat d’actuació 8a – Les Casetes”. La seva ubicació exacta s’especifica en els plànols...
	b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 912 m².

	2. Objectius:
	a) Consolidar la façana residencial de la ronda Arraona compresa entre el complex esportiu de Can Casablanques i l’àmbit de Mas Duran.
	b) Obtenir les cessions de sòl destinades a sistema viari d’accés als habitatges proposats i existents.

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents:
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació de transformació urbanística de nova urbanització. Conseqüentment, als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà afegir el sòl corr...
	b) Reserves de sòl per habitatges de protecció pública. D’acord amb la Memòria social del POUM, aquest polígon no ha de fer reserva de sòl destinat a acollir habitatge de protecció en tant que es tracta de sòl urbà consolidat.
	c) Sostre edificable màxim: 986 m²st.
	d) Nombre màxim d’habitatges: 4 habitatges (tots ells lliures).
	e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:
	- Edificació en filera amb volumetria definida, codi 5a.

	Les condicions d’edificació, parcel lació i ús de la qual es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.
	Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa privades previstes en el TRLU, ja sigui per compensació o concertació. Donada la naturalesa de l’actuació que es determina, es tracta d’una re...
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari;

	c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del primer sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.


	Polígon d’actuació urbanística Can Canals C i D Codi: PAU-06
	1. Àmbit:
	a) Comprèn l’àmbit de Can Canals situat entre els carrers de Menorca, d’Eivissa, de les illes Medes i de l’illa de Buda. Correspon als polígons C i D de Can Canals, segons la definició del Pla general 2000, que derivaren del Pla parcial sud-oest. La s...
	b) La superfície del polígon d’actuació urbanística és de 245.201 m².

	2. Objectius:
	Garantir l’execució de les infraestructures de connexió amb la xarxa viària territorial, sense necessitat d’utilitzar els vials del nucli de Sant Quirze del Vallès, mitjançant una nova sortida sud del polígon que faciliti la seva connexió amb la carre...

	3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
	a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes, així com les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents:
	D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLU aquesta és una actuació urbanística que no modifica l’ordenació actual, no incrementa ni aprofitament ni sostre i quina finalitat és garantir les obres d’urbanització de la nova con...
	L’administració actuant no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM.
	b) Sostre edificable màxim: 181.277 m²st.
	e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:
	- Indústria agrupada, clau 7a2
	- Fronts de reprogramació, codi 7c

	Les condicions d’edificació, parcel lació i ús de les quals es determinen en el títol cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.
	Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM.

	4. Condicions de gestió i execució:
	a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa privades previstes en el TRLU, ja sigui per compensació o concertació. Donada la naturalesa de l’actuació que es determina, es tracta d’una re...
	b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
	- costejar el 78% de les despeses d’urbanització del pont i del vial de connexió amb el municipi de Sabadell, al sud del polígon d’actuació.

	c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del primer sexenni.

	5. Règim transitori d’edificació i usos:
	Les edificacions i els usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM.
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