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

1. Àmbit: 

a) Comprèn un àmbit de sòl situat entre la riera de Rubí i la carretera de Terrassa a Rubí que limita a nord amb el límit de 

terme i a sud amb sòl no urbanitzable. 

b) La superfície d’aquest sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 12.655 m². Dins l’àmbit s’inclouen 

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

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 15,00% 

 Viari peatonal 6,00% 

 Places i passeigs 6,00% 

 Parc territorial 30,00% 

 Equipaments 2,00% 

 Serveis tècnics 1,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 60,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 40,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 40,00% 

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 85% del que es determina en aquesta fitxa. 

Aquesta és una actuació de transformació urbanística que té per objectiu la transformació d’usos i la reurbanització. 

D’acord amb el que estableix l’article 43 del TRLU 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      residencial. 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles. 

índex d’edificabilitat bruta principal   0,54 m²st/m²sl. 

índex d’edificabilitat bruta complementària   0,07 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     6.224 m²st. 

sostre edificable màxim principal (indicatiu)   5.527 m²st. 

sostre edificable màxim complementari (indicatiu)   717 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. 

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: 52 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) 5.527 m²st  Superfície estimada: habitatges: 

residencial lliure 3.040 m²st 55,00% 89 34 

habitatge protegit 2.487 m²st 45,00% 80 31 

Total habitatges (indicatiu)     65 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La xarxa viària 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) Les persones propietàries incloses 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; 
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- 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 les persones propietàries 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. 

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. El planejament de 

desenvolupament haurà de ser remès a la Direcció General d'Aviació Civil, abans de la seva aprovació inicial, per a ser 

informat conforme a la Disposició Addicional Segona del Reial decret 2591/1998 en la seva actual redacció. Mancant 

sol·licitud de l'informe preceptiu, així com en el supòsit de disconformitat, no es podrà aprovar definitivament el 

planejament en el que afecti l'exercici de les competències estatals. 

L'execució en aquest àmbit de qualsevol construcció, instal·lació (pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, 

mitjans necessaris per a la construcció (incloses les grues de construcció i similars)) o plantació, requerirà acord favorable 

previ de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual 

redacció. 

e) Aquest àmbit es troba fora de la zona de flux preferent de la riera de Rubí, però dins de la zona inundable. Les 

edificacions i els usos hauran de donar compliment al que disposi el Reglament del domini públic hidràulic. 

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 Carrasco i Formiguera Codi: PMU-02 

1. Àmbit: 

a) Comprèn part dels terrenys situats a l’est del municipi, concretament limita a l’est amb el límit de terme de Sabadell i 

la Rambla d’Iberia, a l’oest amb el carrer de Rossend Carrasco i Formiguera al nord-oest amb el Carrer Croàcia.  

b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 12.449 m². Dins l’àmbit s’inclouen 

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

2. Objectius: 

a) Garantir l’accessibilitat de les parcel·les industrials. 

b) Qualificar d’espais lliures una peça de sòl de titularitat pública i assolir una millora qualitativa de la imatge del front 

de la Rambla d’Iberia, mitjançant la urbanització dels sistemes públics previstos. 

c) Millorar el tractament de la vora de la Rambla d’Iberia que constitueix un eix viari bàsic de comunicació entre 

l’autopista, la C-1413a i Sabadell. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

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

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 20,00% 

 Espais lliures 30,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 50,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Industrial 50,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 50,00% 

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

índex d’edificabilitat bruta total    0,70 m²st/m²sl. 

ús principal      industrial. 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles. 

índex d’edificabilitat bruta principal   0,70 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     6.133 m²st. 

 

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 30% del que es determina en aquesta fitxa. 

Aquesta és una actuació de transformació urbanística que té per objectiu la transformació d’usos i la reurbanització. 

D’acord amb el que estableix l’article 43 del TRLU 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. 

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. 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La xarxa viària 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. Malgrat això, el pla de millora urbana podrà ajustar la seva posició i dimensió. 

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: 

- Indústria agrupada, codi 7a. 

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) Les persones propietàries incloses 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 les persones propietàries 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. 

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. El planejament de 

desenvolupament haurà de ser remès a la Direcció General d'Aviació Civil, abans de la seva aprovació inicial, per a ser 

informat conforme a la Disposició Addicional Segona del Reial decret 2591/1998 en la seva actual redacció. Mancant 

sol·licitud de l'informe preceptiu, així com en el supòsit de disconformitat, no es podrà aprovar definitivament el 

planejament en el que afecti l'exercici de les competències estatals. 

L'execució en aquest àmbit de qualsevol construcció, instal·lació (pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, 

mitjans necessaris per a la construcció -incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable 

previ de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual 

redacció. 

En cas que les construccions o instal·lacions previstes pel planejament de desenvolupament vulnerin les Servituds 

Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell, juntament amb la sol·licitud d'informe a la Direcció General d'Aviació Civil, 

s'haurà de presentar per part del promotor, un Estudi Aeronàutic, subscrit per tècnic competent, que acrediti, segons el 

parer de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), previ informe tècnic del gestor aeroportuari o proveïdor de serveis 

de navegació aèria, que no es compromet ni la seguretat ni la regularitat de les operacions de les aeronaus en l'Aeroport 

de Sabadell, de conformitat amb el Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

L'aprofitament susceptible de materialització, serà el definit pel planejament d'acord amb la legislació urbanística, una 

vegada que s'apliquin les condicions que estableixi l'informe del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i, en el 

seu cas, l'Estudi Aeronàutic, no generant, en el cas de la seva disminució, cap mena de dret a indemnització per part del 

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ni del gestor aeroportuari ni del prestador dels Serveis de Navegació 

Aèria, excepte quan afecti a drets ja patrimonialitzats. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 
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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.  
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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. Dins l’àmbit s’inclouen 

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

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 Assís, 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 8,00% 

 Viari peatonal 2,00% 

 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. 

Aquesta és una actuació de transformació urbanística que té per objectiu la transformació d’usos i la reurbanització. 

D’acord amb el que estableix l’article 43 del TRLU 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.  

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. 

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   

 0,18 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  

 0,08 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     34.600 m²st. 

sostre edificable màxim residencial (indicatiu)   18.210 m²st. 

sostre edificable màxim de dotacions (indicatiu)   16.389 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. 

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) 18.210 m²st  superfície estimativa: habitatges: 

residencial lliure 10.016 m²st 55,00% 89 112 

habitatge protegit 8.195 m²st 45,00% 80 103 

Total habitatges (indicatiu)     215 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- L’amplada de l’avinguda de Can Pallars haurà de ser superior a 20,50 metres. La resta de la xarxa viària que es 

grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter indicatiu.  

- 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.  

- En els plànols d’ordenació del POUM hi ha grafiada una línia discontinua situada a la corba de nivell 180 msnm, 

identificada en la llegenda com a “Límit edificable”. Entre aquesta línia i el torrent de la Betzuca no es podrà situar 

cap edificació. 

- En els plànols d’ordenació també es grafien dos àmbits de localització preferent de les edificacions: un es correspon 

amb el gàlib del sòl edificable destinat a l’ampliació de la residència Assís; l’altre es correspon amb el gàlib que pot 
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ser ocupat per la implantació d’altres establiments assistencials o sanitaris. Aquests gàlibs tenen caràcter indicatiu i 

podran ser modificats, de forma justificada, pel pla de millora urbana. 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 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: 4p (planta baixa i 3 plantes).  

- Caldrà que en el desenvolupament del pla de millora urbana es maximitzi la permeabilitat ecològica del sector, 

evitant la dispersió territorial del nou sostre, preservant la matriu agrícola i recuperant els hàbitats naturals associats 

al torrent de la Betzuca, si resulta escaient, d’acord amb l’establert en l’annex II de l’informe de sostenibilitat 

ambiental del Pla territorial metropolità de Barcelona, relatiu a les actuacions de protecció i millora de la 

connectivitat. 

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) Les persones propietàries incloses 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 les persones propietàries 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) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. El planejament de 

desenvolupament haurà de ser remès a la Direcció General d'Aviació Civil, abans de la seva aprovació inicial, per a ser 

informat conforme a la Disposició Addicional Segona del Reial decret 2591/1998 en la seva actual redacció. Mancant 

sol·licitud de l'informe preceptiu, així com en el supòsit de disconformitat, no es podrà aprovar definitivament el 

planejament en el que afecti l'exercici de les competències estatals. 

L'execució en aquest àmbit de qualsevol construcció, instal·lació (pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, 

mitjans necessaris per a la construcció (incloses les grues de construcció i similars)) o plantació, requerirà acord favorable 

previ de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual 

redacció. 

e) La superfície de l’àmbit no s’inunda per l’avinguda de 10 anys, però a l’extrem est, al carrer del Torrent de la Ribera, 

l’obra de drenatge és insuficient, desbordant pel Parc del Torrent de la Font del Pont i l’avinguda d’Arraona per avingudes 

de 100 i 500 anys. 

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 3.080 m². 

2. Objectius: 

a) Ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos terciaris 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 16,00% 

 Viari peatonal 8,00% 

 Espais lliures 11,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 35,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Comercial 65,00% 

 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. 

Aquesta és una actuació de transformació urbanística que té per objectiu la transformació d’usos. D’acord amb el que 

estableix l’article 43 del TRLU 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   

 1,12 m²st/m²sl. 

ús principal     

 comercial 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles. 

sostre edificable màxim (indicatiu)    

 3.450 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 xarxa viària 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: 

- Zona de 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 establirà un únic polígon d’actuació, als efectes de facilitar i garantir la seva execució. El 

sistema d’actuació serà el de compensació. 

b) Les persones propietàries incloses 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 les persones propietàries 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) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. El planejament de 

desenvolupament haurà de ser remès a la Direcció General d'Aviació Civil, abans de la seva aprovació inicial, per a ser 

informat conforme a la Disposició Addicional Segona del Reial decret 2591/1998 en la seva actual redacció. Mancant 

sol·licitud de l'informe preceptiu, així com en el supòsit de disconformitat, no es podrà aprovar definitivament el 

planejament en el que afecti l'exercici de les competències estatals. 

L'execució en aquest àmbit de qualsevol construcció, instal·lació (pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, 

mitjans necessaris per a la construcció (incloses les grues de construcció i similars)) o plantació, requerirà acord favorable 

previ de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual 

redacció. 

En cas que les construccions o instal·lacions previstes pel planejament de desenvolupament vulnerin les Servituds 

Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell, juntament amb la sol·licitud d'informe a la Direcció General d'Aviació Civil, 

s'haurà de presentar per part del promotor, un Estudi Aeronàutic, subscrit per tècnic competent, que acrediti, segons el 

parer de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), previ informe tècnic del gestor aeroportuari o proveïdor de serveis 

de navegació aèria, que no es compromet ni la seguretat ni la regularitat de les operacions de les aeronaus en l'Aeroport 

de Sabadell, de conformitat amb el Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

L'aprofitament susceptible de materialització, serà el definit pel planejament d'acord amb la legislació urbanística, una 

vegada que s'apliquin les condicions que estableixi l'informe del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i, en el 

seu cas, l'Estudi Aeronàutic, no generant, en el cas de la seva disminució, cap mena de dret a indemnització per part del 

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ni del gestor aeroportuari ni del prestador dels Serveis de Navegació 

Aèria, excepte quan afecti a drets ja patrimonialitzats. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 
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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 47.652 m². Dins l’àmbit s’inclouen 

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

2. Objectius: 

a) Garantir la urbanització del carrer de l’Oreneta, que constitueix un eix viari que té continuïtat al llarg de la urbanització 

Castelltort i connecta amb el camí antic de Sant Cugat.  

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

existents i proposades. 

c) Completar el teixit d’aquesta àrea en la que trobem per edificacions residencials aïllades que ocupen la pràctica 

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

d) 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. 

Aquesta és una actuació de transformació urbanística que té per objectiu la reurbanització. D’acord amb el que estableix 

l’article 43 del TRLU 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    0,32 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial. 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     14.215 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. La Memòria social d’aquest POUM justifica i determina que 

l'aprofitament urbanístic d'aquest àmbit no es considera sostre residencial de nova implantació. Per tant, no caldrà que el 

PMU prevegi cap reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública. 

d) Densitat màxima d’habitatges bruta: 8 hbtg/ha; 38 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 xarxa viària 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. 

- Caldrà respectar un roure protegit del camí Oreneta catalogat al nº6 del Catàleg d’Arbres i Arbredes d’Interès Local. 

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) Les persones propietàries incloses 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 les persones propietàries 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. 

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. El planejament de 

desenvolupament haurà de ser remès a la Direcció General d'Aviació Civil, abans de la seva aprovació inicial, per a ser 

informat conforme a la Disposició Addicional Segona del Reial decret 2591/1998 en la seva actual redacció. Mancant 

sol·licitud de l'informe preceptiu, així com en el supòsit de disconformitat, no es podrà aprovar definitivament el 

planejament en el que afecti l'exercici de les competències estatals. 

L'execució en aquest àmbit de qualsevol construcció, instal·lació (pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, 

mitjans necessaris per a la construcció (incloses les grues de construcció i similars)) o plantació, requerirà acord favorable 
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previ de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual 

redacció. 

En cas que les construccions o instal·lacions previstes pel planejament de desenvolupament vulnerin les Servituds 

Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell, juntament amb la sol·licitud d'informe a la Direcció General d'Aviació Civil, 

s'haurà de presentar per part del promotor, un Estudi Aeronàutic, subscrit per tècnic competent, que acrediti, segons el 

parer de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), previ informe tècnic del gestor aeroportuari o proveïdor de serveis 

de navegació aèria, que no es compromet ni la seguretat ni la regularitat de les operacions de les aeronaus en l'Aeroport 

de Sabadell, de conformitat amb el Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

L'aprofitament susceptible de materialització, serà el definit pel planejament d'acord amb la legislació urbanística, una 

vegada que s'apliquin les condicions que estableixi l'informe del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i, en el 

seu cas, l'Estudi Aeronàutic, no generant, en el cas de la seva disminució, cap mena de dret a indemnització per part del 

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ni del gestor aeroportuari ni del prestador dels Serveis de Navegació 

Aèria, excepte quan afecti a drets ja patrimonialitzats. 

e) L’Agencia Catalana de l’Aigua va informar la Modificació puntual del PGOU del sector UA-6 Sotavia, adequació als límits 

de l’àmbit a la realitat física del territori (UDPH2013002000) el passat 16 de juliol del 2013. La documentació incloïa un 

estudi hidràulic del torrent de San Jeroni i el seu afluent on es concloïa que no es produïen afectacions a l’àmbit, a 

excepció del pas del carrer de l’Oreneta, que no presentava suficient capacitat per l’estat actual. L’Estudi ambiental 

estratègic del POUM incorpora aquesta documentació validada per l’ACA. 

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 31.208 m². Dins l’àmbit s’inclouen 

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

 

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 15,00% 

 Places i jardins 9,00% 

 Parc territorial 19,00% 

 Equipaments 33,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 76,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 24,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 24,00% 

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. 

Aquesta és una actuació de transformació urbanística que té per objectiu la transformació d’usos i la reurbanització. 

D’acord amb el que estableix l’article 43 del TRLU 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   

 0,43 m²st/m²sl. 

ús principal      residencial. 

usos complementaris     la resta d’usos compatibles. 

sostre edificable màxim (indicatiu)    

 12.032 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. 

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: 45 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) 12.032 m²st  superfície estimada:  habitatges: 

residencial lliure 6.618 m²st 55,00% 89  74 

habitatge protegit 5.414 m²st 45,00% 80  68 

Total habitatges (indicatiu)      142 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La xarxa viària 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. 

- No s’acceptaran accessos directes des de la carretera C-1413a en tant aquesta mantingui la seva condició de 

carretera. 

- 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) Les persones propietàries incloses 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 les persones propietàries 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) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. El planejament de 

desenvolupament haurà de ser remès a la Direcció General d'Aviació Civil, abans de la seva aprovació inicial, per a ser 

informat conforme a la Disposició Addicional Segona del Reial decret 2591/1998 en la seva actual redacció. Mancant 

sol·licitud de l'informe preceptiu, així com en el supòsit de disconformitat, no es podrà aprovar definitivament el 

planejament en el que afecti l'exercici de les competències estatals. 

L'execució en aquest àmbit de qualsevol construcció, instal·lació (pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, 

mitjans necessaris per a la construcció -incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable 

previ de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual 

redacció. 

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 els terrenys del sector de Mas Duran situats 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 discontinu, 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. 

Aquesta és una actuació de transformació urbanística de dotació en tant que comporta intensificar l’ús residencial previst 

pel planejament que es revisa. D’acord amb el que estableix l’article 43.1.b del TRLU, les persones propietàries hauran 

de cedir el 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’aquesta actuació aïllada de dotació. 

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 13% del sostre residencial. 

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: 90 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  superfície estimada: habitatges: 

residencial lliure 8.082 m²st 87,00% 90 90 

habitatge protegit 1.208 m²st 13,00% 81 15 

Total habitatges (indicatiu)     105 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La xarxa viària 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) Les persones propietàries incloses 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. 

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. El planejament de 

desenvolupament haurà de ser remès a la Direcció General d'Aviació Civil, abans de la seva aprovació inicial, per a ser 

informat conforme a la Disposició Addicional Segona del Reial decret 2591/1998 en la seva actual redacció. Mancant 

sol·licitud de l'informe preceptiu, així com en el supòsit de disconformitat, no es podrà aprovar definitivament el 

planejament en el que afecti l'exercici de les competències estatals. 

L'execució en aquest àmbit de qualsevol construcció, instal·lació (pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, 

mitjans necessaris per a la construcció -incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable 

previ de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual 

redacció. 

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 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 discontinu, 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 establerts 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 Equipaments 24,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 24,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial / Terciari i dotacions privades 76,00% 

 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. 

Aquesta és una actuació de transformació urbanística de dotació que comporta la transformació dels usos, passant dels 

usos terciaris i comercials a l’ús principal residencial, i mantenint els usos terciaris i comercials amb caràcter 

complementari. D’acord amb el que estableix l’article 43.1.b del TRLU, les persones propietàries hauran de cedir el 15% 

de l’increment de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’aquesta actuació aïllada de dotació. 

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  

 0,90 m²st/m²sl. 

índex d’edificabilitat bruta complementària  

 0,71 m²st/m²sl. 

sostre edificable màxim (indicatiu)     13.249 m²st. 

sostre edificable màxim principal (indicatiu)  

 7.406 m²st. 

sostre edificable màxim complementari (indicatiu)  

 5.843 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. 

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: 106 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) 
7.406 m²st *sobre st de 

nova 
implantació 

superfície estimada: habitatges: 

residencial lliure 4.073 m²st 55,00% 91 45 

habitatge protegit 3.333 m²st 45,00% 79 42 

Total habitatges (indicatiu)    
 
 

 87 

 

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 6p. 

- Caldrà que l’ordenació sigui compatible amb les limitacions d’usos i activitats (article 9bis, 9ter i 9 quàter i 14bis) 

de la última modificació del Reglament de Domini Públic Hidràulic (RD849/1986). 

- A les plantes baixes dels edificis amb front a 

l’Avinguda Països Catalans no s’admetrà l’ús residencial. 

 

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) Les persones propietàries incloses 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. 

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. El planejament de 

desenvolupament haurà de ser remès a la Direcció General d'Aviació Civil, abans de la seva aprovació inicial, per a ser 
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informat conforme a la Disposició Addicional Segona del Reial decret 2591/1998 en la seva actual redacció. Mancant 

sol·licitud de l'informe preceptiu, així com en el supòsit de disconformitat, no es podrà aprovar definitivament el 

planejament en el que afecti l'exercici de les competències estatals. 

L'execució en aquest àmbit de qualsevol construcció, instal·lació (pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, 

mitjans necessaris per a la construcció -incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable 

previ de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual 

redacció. 

En cas que les construccions o instal·lacions previstes pel planejament de desenvolupament vulnerin les Servituds 

Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell, juntament amb la sol·licitud d'informe a la Direcció General d'Aviació Civil, 

s'haurà de presentar per part del promotor, un Estudi Aeronàutic, subscrit per tècnic competent, que acrediti, segons el 

parer de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), previ informe tècnic del gestor aeroportuari o proveïdor de serveis 

de navegació aèria, que no es compromet ni la seguretat ni la regularitat de les operacions de les aeronaus en l'Aeroport 

de Sabadell, de conformitat amb el Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

L'aprofitament susceptible de materialització, serà el definit pel planejament d'acord amb la legislació urbanística, una 

vegada que s'apliquin les condicions que estableixi l'informe del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i, en el 

seu cas, l'Estudi Aeronàutic, no generant, en el cas de la seva disminució, cap mena de dret a indemnització per part del 

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ni del gestor aeroportuari ni del prestador dels Serveis de Navegació 

Aèria, excepte quan afecti a drets ja patrimonialitzats. 

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 43.499 m². Dins l’àmbit s’inclouen 

12.382 m² de sòls de titularitat pública corresponents a carrers, espais lliures i domini públic hidràulic, no computables 

com a finques aportades. 

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 del municipi de Rubí. 

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 xarxa viària existent per tal de permetre la 

connexió viària cap al polígon industrial de Rubí. 

3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

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

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 24,00% 

 Espais lliures 20,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 44,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Activitats industrials 56,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 56,00% 

  

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. 

Aquesta és una actuació de transformació urbanística que té per objectiu la transformació d’usos i la reurbanització. 

D’acord amb el que estableix l’article 43 del TRLU 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. 

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. 

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    0,78 m²st/m²sl. 

ús principal      industrial 

sostre edificable màxim (indicatiu)     24.360 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 xarxa viària 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) Les persones propietàries incloses 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 les persones propietàries 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 tingui en compte el planejament previst en 

el polígon veí de Rubí, per tal de fer compatible l’ordenació d’aquests dos àmbits 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. 

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. El planejament de 

desenvolupament haurà de ser remès a la Direcció General d'Aviació Civil, abans de la seva aprovació inicial, per a ser 

informat conforme a la Disposició Addicional Segona del Reial decret 2591/1998 en la seva actual redacció. Mancant 

sol·licitud de l'informe preceptiu, així com en el supòsit de disconformitat, no es podrà aprovar definitivament el 

planejament en el que afecti l'exercici de les competències estatals. 

L'execució en aquest àmbit de qualsevol construcció, instal·lació (pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, 

mitjans necessaris per a la construcció -incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable 

previ de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual 

redacció. 

e) Aquest àmbit es troba fora de la zona de flux preferent de la riera de Rubí, però dins de la zona inundable. Les 

edificacions i els usos hauran de donar compliment al que disposi el Reglament del domini públic hidràulic. 

5. Règim transitori d’edificació i usos: 
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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.  
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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 Sistema viari 20,00% 

 Espais lliures 55,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 75,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial-terciari 25,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 25,00% 

  

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. 

Aquesta és una actuació de transformació urbanística que té per objectiu la transformació d’usos i la reurbanització. 

D’acord amb el que estableix l’article 43 del TRLU 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. 

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: 23 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 estimada: habitatges: 

residencial lliure 2.184 m²st 55,00% 91 24 

habitatge protegit concertat 1.787 m²st 45,00% 81 22 

Total habitatges (indicatiu)     46 

 

e) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- Es procurarà ubicar un nombre major de places d’aparcament d’ús públic a les que hi ha en l’actualitat situant-les 

en superfície amb espai arbrat, en soterrani o en altres situacions. Caldrà mantenir, en qualsevol cas, el nombre de 

places actual. 

- Es preveurà la reubicació de la sotcentral elèctrica d’FGC en servei per tal de millorar i ampliar la connexió de 

vianants existent. La seva situació serà, preferentment, soterrada. 

- 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 6p. 

- Caldrà que l’ordenació sigui compatible amb les limitacions d’usos i activitats (article 9bis, 9ter i 9 quàter i 14bis) 

de la última modificació del Reglament de Domini Públic Hidràulic (RD849/1986). 

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) Les persones propietàries incloses 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 les persones propietàries 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) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. El planejament de 

desenvolupament haurà de ser remès a la Direcció General d'Aviació Civil, abans de la seva aprovació inicial, per a ser 

informat conforme a la Disposició Addicional Segona del Reial decret 2591/1998 en la seva actual redacció. Mancant 

sol·licitud de l'informe preceptiu, així com en el supòsit de disconformitat, no es podrà aprovar definitivament el 

planejament en el que afecti l'exercici de les competències estatals. 

L'execució en aquest àmbit de qualsevol construcció, instal·lació (pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, 

mitjans necessaris per a la construcció -incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable 

previ de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual 

redacció. 

En cas que les construccions o instal·lacions previstes pel planejament de desenvolupament vulnerin les Servituds 

Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell, juntament amb la sol·licitud d'informe a la Direcció General d'Aviació Civil, 

s'haurà de presentar per part del promotor, un Estudi Aeronàutic, subscrit per tècnic competent, que acrediti, segons el 

parer de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), previ informe tècnic del gestor aeroportuari o proveïdor de serveis 

de navegació aèria, que no es compromet ni la seguretat ni la regularitat de les operacions de les aeronaus en l'Aeroport 

de Sabadell, de conformitat amb el Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

L'aprofitament susceptible de materialització, serà el definit pel planejament d'acord amb la legislació urbanística, una 

vegada que s'apliquin les condicions que estableixi l'informe del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i, en el 

seu cas, l'Estudi Aeronàutic, no generant, en el cas de la seva disminució, cap mena de dret a indemnització per part del 

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ni del gestor aeroportuari ni del prestador dels Serveis de Navegació 

Aèria, excepte quan afecti a drets ja patrimonialitzats. 

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. 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.  
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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 77.601 m². 

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

e) Definir l’ordenació de la façana de les activitats terciàries i del gran espai lliure privat amb servitud d’ús públic 

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 sòl privat: 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Terciari i serveis 100,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 100,00% 

  

Aquesta és una actuació de transformació urbanística de dotació. D’acord amb el que estableix l’article 43.1.b del TRLU, 

les persones propietàries hauran de cedir el 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’aquesta actuació 

aïllada de dotació i les corresponents majors reserves pera sistemes urbanístics d'espais lliures i d'equipaments comunitaris. 

En tant que es tracta d’una actuació sobre una única parcel·la el compliment dels deures de cessió de sòl seran substituïts 

pel seu equivalent en metàl·lic. 

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

índex d’edificabilitat bruta total    1,17 m²st/m²sl. 

ús principal      terciari i serveis 

sostre edificable màxim (indicatiu)     90.793 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...., ordenant l’espai lliure privat de parcel·la amb criteris 

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

convertint, en definitiva, aquest espai, en un lloc central i de referència del municipi de Sant Quirze del Vallès. 

Aquesta actuació, juntament amb l’actuació confrontant 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. 

- 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 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 que tindrà d’entrada la limitació imposada per les servituds aeronàutiques. 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 de l’espai lliure de la parcel·la 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, la zona bàsica del sòl urbà següent: 

- 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) Les persones propietàries incloses dins d’aquest sector tenen, a més de les obligacions establertes al punt 4 d’aquesta 

fitxa, els deures comuns establerts a la legislació vigent, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- 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. 
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- urbanitzar amb criteris de qualitat i integració paisatgística l’espai lliure privat de parcel·la sobre el que hi ha una 

servitud d’ús públic, disposant una significativa presència de vegetació arbòria en el seu interior i reconvertint 

l’actual aparcament sense perdre el nombre de places. 

- donar compliment a l’índex de devolució ecològica de l’espai urbà (IDEEU) que s’estableix en l’Annex 3. 

Condicionants ambientals dels sectors de l’Estudi ambiental estratègic del POUM mitjançant una urbanització de 

l’espai lliure privat de la parcel·la que garanteixi un retorn ecològic funcional de l’espai urbà. 

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

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. El planejament de 

desenvolupament haurà de ser remès a la Direcció General d'Aviació Civil, abans de la seva aprovació inicial, per a ser 

informat conforme a la Disposició Addicional Segona del Reial decret 2591/1998 en la seva actual redacció. Mancant 

sol·licitud de l'informe preceptiu, així com en el supòsit de disconformitat, no es podrà aprovar definitivament el 

planejament en el que afecti l'exercici de les competències estatals. 

L'execució en aquest àmbit de qualsevol construcció, instal·lació (pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, 

mitjans necessaris per a la construcció -incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable 

previ de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual 

redacció. 

En cas que les construccions o instal·lacions previstes pel planejament de desenvolupament vulnerin les Servituds 

Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell, juntament amb la sol·licitud d'informe a la Direcció General d'Aviació Civil, 

s'haurà de presentar per part del promotor, un Estudi Aeronàutic, subscrit per tècnic competent, que acrediti, segons el 

parer de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), previ informe tècnic del gestor aeroportuari o proveïdor de serveis 

de navegació aèria, que no es compromet ni la seguretat ni la regularitat de les operacions de les aeronaus en l'Aeroport 

de Sabadell, de conformitat amb el Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

L'aprofitament susceptible de materialització, serà el definit pel planejament d'acord amb la legislació urbanística, una 

vegada que s'apliquin les condicions que estableixi l'informe del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i, en el 

seu cas, l'Estudi Aeronàutic, no generant, en el cas de la seva disminució, cap mena de dret a indemnització per part del 

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ni del gestor aeroportuari ni del prestador dels Serveis de Navegació 

Aèria, excepte quan afecti a drets ja patrimonialitzats. 

El dipòsit situat dins l’àmbit vulnera les servituds aeronàutiques i, per tant, no s'admeten nous elements ni modificacions 

del mateix que suposin un augment d'alçada. Aquestes instal·lacions hauran de comptar amb autorització de l'Agència 

Estatal de Seguretat Aèria (AESA) i, en cas contrari, s'haurà de sol·licitar la corresponent autorització a aquesta Agència 

per a la seva regularització. En cas que sigui necessari, al costat de la sol·licitud d'autorització, es podrà presentar un 

estudi aeronàutic de seguretat que acrediti, segons el parer de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), que no es 

compromet la seguretat ni queda afectada de manera significativa la regularitat de les operacions d'aeronaus, de 

conformitat amb les excepcions contemplades en el Decret 584/72, en la seva actual redacció. 

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.  
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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 el 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 152.237 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 16,00% 

 Complement de vialitat  9,00% 

 Parcs urbans 19,00% 

 Equipaments  5,00% 

 Serveis tècnics  1,00% 

 SISTEMES PÚBLICS mínims 50,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Activitats econòmiques 50,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 50,00% 

  

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. 

Aquesta és una actuació de transformació urbanística que té per objectiu la transformació d’usos i la reurbanització. 

D’acord amb el que estableix l’article 43 del TRLU 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: 

ús principal      industrial 

sostre edificable màxim (indicatiu)    

 92.865 m²st. 

Davant del desconeixement dels sòls de domini públic no computables no s’estableix un índex d’edificabilitat bruta total. 

El sostre edificable màxim que s’estableix 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 xarxa viària 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. 

- No són compatibles les modificacions urbanístiques que suposin un augment del nombre de persones afectades per 

la petjada sonora de de les servituds aeronàutiques, segons el plànol d’ordenació 11 Afeccions acústiques, pels usos 

residencials, dotacionals educatius o sanitaris, sent a més necessària, com a condició per la implantació de noves 

edificacions i la seva consolidació, la insonorització de les construccions per donar compliment als requisits 

d’aïllament acústic establert al document bàsic DB-HR Protecció contra el soroll del C.T.E., no corrent a càrrec el 

gestor aeroportuari ni el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana amb les despeses d’insonorització. 

- La remodelació del viaducte de connexió de Can Canals Est amb els polígons C i D pel carrer Illa haurà de donar 

compliment a l’article 126 ter de l’última modificació vigent del Reglament del Domini Públic Hidràulic (RD849/1986).  

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) Les persones propietàries incloses 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 de Can Canals Est amb els polígons C i 

D pel carrer Illa de Buda. 

- fer-se càrrec del 22% dels costos d’urbanització del pont i del vial de connexió amb el municipi de Sabadell, al sud 

del polígon industrial de Can Canals. 

- 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 les persones propietàries 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) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. El planejament de 

desenvolupament haurà de ser remès a la Direcció General d'Aviació Civil, abans de la seva aprovació inicial, per a ser 

informat conforme a la Disposició Addicional Segona del Reial decret 2591/1998 en la seva actual redacció. Mancant 

sol·licitud de l'informe preceptiu, així com en el supòsit de disconformitat, no es podrà aprovar definitivament el 

planejament en el que afecti l'exercici de les competències estatals. 

L'execució en aquest àmbit de qualsevol construcció, instal·lació (pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, 

mitjans necessaris per a la construcció -incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable 
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previ de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual 

redacció. 

En cas que les construccions o instal·lacions previstes pel planejament de desenvolupament vulnerin les Servituds 

Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell, juntament amb la sol·licitud d'informe a la Direcció General d'Aviació Civil, 

s'haurà de presentar per part del promotor, un Estudi Aeronàutic, subscrit per tècnic competent, que acrediti, segons el 

parer de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), previ informe tècnic del gestor aeroportuari o proveïdor de serveis 

de navegació aèria, que no es compromet ni la seguretat ni la regularitat de les operacions de les aeronaus en l'Aeroport 

de Sabadell, de conformitat amb el Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

L'aprofitament susceptible de materialització, serà el definit pel planejament d'acord amb la legislació urbanística, una 

vegada que s'apliquin les condicions que estableixi l'informe del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i, en el 

seu cas, l'Estudi Aeronàutic, no generant, en el cas de la seva disminució, cap mena de dret a indemnització per part del 

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ni del gestor aeroportuari ni del prestador dels Serveis de Navegació 

Aèria, excepte quan afecti a drets ja patrimonialitzats. 

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.  
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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   

Aquesta és una actuació de transformació urbanística que té per objectiu la transformació d’usos i la reurbanització. 

D’acord amb el que estableix l’article 43 del TRLU 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 polígon d’actuació. 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) Les persones propietàries incloses 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. 

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. L'execució en aquest àmbit de 

qualsevol construcció, instal·lació -pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, mitjans necessaris per a la 

construcció (incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable previ de l'Agència Estatal 

de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

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 (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   

Aquesta és una actuació de transformació urbanística que té per objectiu la transformació d’usos i la reurbanització. 

D’acord amb el que estableix l’article 43 del TRLU 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 polígon d’actuació. 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) Les persones propietàries incloses 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.  

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. L'execució en aquest àmbit de 

qualsevol construcció, instal·lació -pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, mitjans necessaris per a la 

construcció (incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable previ de l'Agència Estatal 

de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

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   

Aquesta és una actuació de transformació urbanística que té per objectiu la transformació d’usos i la reurbanització. 

D’acord amb el que estableix l’article 43 del TRLU 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 polígon d’actuació. 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) Les persones propietàries incloses 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.  

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. L'execució en aquest àmbit de 

qualsevol construcció, instal·lació -pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, mitjans necessaris per a la 

construcció (incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable previ de l'Agència Estatal 

de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

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 1I. FITXES NORMATIVES DELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 
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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   

Aquesta és una actuació de transformació urbanística que té per objectiu la transformació d’usos i la reurbanització. 

D’acord amb el que estableix l’article 43 del TRLU 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 polígon d’actuació. 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) Les persones propietàries incloses 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.  

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. L'execució en aquest àmbit de 

qualsevol construcció, instal·lació -pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, mitjans necessaris per a la 

construcció (incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable previ de l'Agència Estatal 

de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

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 1I. FITXES NORMATIVES DELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 
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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   

Aquesta és una actuació de transformació urbanística que té per objectiu la transformació d’usos i la reurbanització. 

D’acord amb el que estableix l’article 43 del TRLU 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 polígon d’actuació. 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 128 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) Les persones propietàries incloses 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.  

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. L'execució en aquest àmbit de 

qualsevol construcció, instal·lació -pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, mitjans necessaris per a la 

construcció (incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable previ de l'Agència Estatal 

de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

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   

Aquesta és una actuació de transformació urbanística que té per objectiu la transformació d’usos i la reurbanització. 

D’acord amb el que estableix l’article 43 del TRLU 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 polígon d’actuació. 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: 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-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) Les persones propietàries incloses 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. 

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. L'execució en aquest àmbit de 

qualsevol construcció, instal·lació -pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, mitjans necessaris per a la 

construcció (incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable previ de l'Agència Estatal 

de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

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 1I. FITXES NORMATIVES DELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. APROVACIÓ PROVISIONAL 35 

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   

Aquesta és una actuació de transformació urbanística que té per objectiu la transformació d’usos i la reurbanització. 

D’acord amb el que estableix l’article 43 del TRLU 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 polígon d’actuació. 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) Les persones propietàries incloses 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. 

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. L'execució en aquest àmbit de 

qualsevol construcció, instal·lació -pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, mitjans necessaris per a la 

construcció (incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable previ de l'Agència Estatal 

de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

e) Aquest àmbit es troba fora de la zona de flux preferent de la riera de Rubí, però dins de la zona inundable. Les 

edificacions i els usos hauran de donar compliment al que disposi el Reglament del domini públic hidràulic. 

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   

Aquesta és una actuació de transformació urbanística que té per objectiu la transformació d’usos i la reurbanització. 

D’acord amb el que estableix l’article 43 del TRLU 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 polígon d’actuació. 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) Les persones propietàries incloses 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. 

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. L'execució en aquest àmbit de 

qualsevol construcció, instal·lació -pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, mitjans necessaris per a la 

construcció (incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable previ de l'Agència Estatal 

de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

e) Aquest àmbit es troba fora de la zona de flux preferent de la riera de Rubí, però dins de la zona inundable. Les 

edificacions i els usos hauran de donar compliment al que disposi el Reglament del domini públic hidràulic. 

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   

Aquesta és una actuació de transformació urbanística que té per objectiu la transformació d’usos i la reurbanització. 

D’acord amb el que estableix l’article 43 del TRLU 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 polígon d’actuació. 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): 3 habitatges. Es consideren 2 nous habitatges potencials, establint una mitjana 

de 80 m2 de sostre per nou 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) Les persones propietàries incloses 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. 

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. L'execució en aquest àmbit de 

qualsevol construcció, instal·lació -pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, mitjans necessaris per a la 

construcció (incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable previ de l'Agència Estatal 

de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

e) Aquest àmbit es troba fora de la zona de flux preferent de la riera de Rubí, però dins de la zona inundable. Les 

edificacions i els usos hauran de donar compliment al que disposi el Reglament del domini públic hidràulic. 

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 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   

Aquesta és una actuació de transformació urbanística que té per objectiu la transformació d’usos i la reurbanització. 

D’acord amb el que estableix l’article 43 del TRLU 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 polígon d’actuació. 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. Tot ell es considera sostre residencial de nova implantació, en tant que els 141 m²st 

existents segons cadastre, es troben en situació de volum disconforme. 

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. 

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) Les persones propietàries incloses 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.  

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. L'execució en aquest àmbit de 

qualsevol construcció, instal·lació -pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, mitjans necessaris per a la 

construcció (incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable previ de l'Agència Estatal 

de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

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 855 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) a Aconseguir el sòl necessari per tal d’ampliar la secció de la travessia urbana fins a 25 metres. 

c) 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) 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: 129 15,07% 

Viari, codi X 129 15,07% 

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: 726 84,93% 

Nucli antic, codi 1 726 84,93% 

Edificació en ordenació contínua, codi 3   

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   

Aquesta és una actuació de transformació urbanística de dotació. D’acord amb el que estableix l’article 43.1.b del TRLU, 

les persones propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’aquesta actuació aïllada de 

dotació i les corresponents majors reserves pera sistemes urbanístics d'espais lliures i d'equipaments comunitaris. En tant 

que es tracta d’una actuació sobre una única parcel·la el compliment dels deures de cessió de sòl seran substituïts pel seu 

equivalent en metàl·lic. 

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. 

c) Sostre edificable màxim: 1.948 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 1.948 m²st  superfície estimada: habitatges: 

residencial lliure 1.072 m²st 55,00% 89 12 

habitatge protegit 877 m²st 45,00% 80 11 

Total habitatges     23 

 

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) Les persones propietàries incloses 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;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i les 

persones propietàries 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. 

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. L'execució en aquest àmbit de 

qualsevol construcció, instal·lació -pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, mitjans necessaris per a la 

construcció (incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable previ de l'Agència Estatal 

de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

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 1.156 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) Aconseguir el sòl necessari per tal d’ampliar la secció de la travessia urbana fins a 25 metres. 

c) 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) 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 10,80% 

Viari, codi X 125 10,80% 

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: 1.031 89,20% 

Nucli antic, codi 1 1.031 89,20% 

Edificació en ordenació contínua, codi 3   

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   

Aquesta és una actuació de transformació urbanística de dotació. D’acord amb el que estableix l’article 43.1.b del TRLU, 

les persones propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’aquesta actuació aïllada de 

dotació i les corresponents majors reserves pera sistemes urbanístics d'espais lliures i d'equipaments comunitaris. En tant 

que es tracta d’una actuació sobre una única parcel·la el compliment dels deures de cessió de sòl seran substituïts pel seu 

equivalent en metàl·lic. 

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. 

c) Sostre edificable màxim: 1.086 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 1.086 m²st  superfície estimada: habitatges: 

residencial lliure 597 m²st 55,00% 85 7 

habitatge protegit 489 m²st 45,00% 81 6 

Total habitatges     13 

 

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) Les persones propietàries incloses 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;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i les 

persones propietàries 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. 

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. L'execució en aquest àmbit de 

qualsevol construcció, instal·lació -pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, mitjans necessaris per a la 

construcció (incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable previ de l'Agència Estatal 

de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

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 1.018 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) Aconseguir el sòl necessari per tal d’ampliar la secció de la travessia urbana fins a 25 metres. 

c) 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) 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: 160 15,68% 

Viari, codi X 160 15,68% 

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: 858 84,32% 

Nucli antic, codi 1 858 84,32% 

Edificació en ordenació contínua, codi 3   

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   

Aquesta és una actuació de transformació urbanística de dotació. D’acord amb el que estableix l’article 43.1.b del TRLU, 

les persones propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’aquesta actuació aïllada de 

dotació i les corresponents majors reserves pera sistemes urbanístics d'espais lliures i d'equipaments comunitaris. En tant 

que es tracta d’una actuació sobre una única parcel·la el compliment dels deures de cessió de sòl seran substituïts pel seu 

equivalent en metàl·lic. 

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. 

c) Sostre edificable màxim: 1.204 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 1.204 m²st  superfície estimada: habitatges: 

residencial lliure 662 m²st 55,00% 95 7 

habitatge protegit 542 m²st 45,00% 77 7 

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) Les persones propietàries incloses 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;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i les 

persones propietàries 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. 

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. L'execució en aquest àmbit de 

qualsevol construcció, instal·lació -pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, mitjans necessaris per a la 

construcció (incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable previ de l'Agència Estatal 

de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

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 704 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) Aconseguir el sòl necessari per tal d’ampliar la secció de la travessia urbana fins a 25 metres. 

c) 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) 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: 86 12,24% 

Viari, codi X 86 12,24% 

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: 618 87,76% 

Nucli antic, codi 1 618 87,76% 

Edificació en ordenació contínua, codi 3   

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   

Aquesta és una actuació de transformació urbanística de dotació. D’acord amb el que estableix l’article 43.1.b del TRLU, 

les persones propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’aquesta actuació aïllada de 

dotació i les corresponents majors reserves pera sistemes urbanístics d'espais lliures i d'equipaments comunitaris. En tant 

que es tracta d’una actuació sobre una única parcel·la el compliment dels deures de cessió de sòl seran substituïts pel seu 

equivalent en metàl·lic. 

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. 

c) Sostre edificable màxim: 477 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 477 m²st  superfície estimada: habitatges: 

residencial lliure 263 m²st 55,00% 88 3 

habitatge protegit  215 m²st 45,00% 72 3 

Total habitatges     6 

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) Les persones propietàries incloses 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;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i les 

persones propietàries 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. 

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. L'execució en aquest àmbit de 

qualsevol construcció, instal·lació -pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, mitjans necessaris per a la 

construcció (incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable previ de l'Agència Estatal 

de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

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 388 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) Aconseguir el sòl necessari per tal d’ampliar la secció de la travessia urbana fins a 25 metres. 

c) 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) 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: 76 19,64% 

Viari, codi X 76 19,64% 

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: 312 80,36% 

Nucli antic, codi 1 312 80,36% 

Edificació en ordenació contínua, codi 3   

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   

Aquesta és una actuació de transformació urbanística de dotació. D’acord amb el que estableix l’article 43.1.b del TRLU, 

les persones propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’aquesta actuació aïllada de 

dotació i les corresponents majors reserves pera sistemes urbanístics d'espais lliures i d'equipaments comunitaris. En tant 

que es tracta d’una actuació sobre una única parcel·la el compliment dels deures de cessió de sòl seran substituïts pel seu 

equivalent en metàl·lic. 

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. 

c) Sostre edificable màxim: 935 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 935 m²st  superfície estimada: habitatges: 

residencial lliure 514 m²st 55,00% 86 6 

habitatge protegit 421 m²st 45,00% 84 5 

Total habitatges     11 

 

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) Les persones propietàries incloses 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;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i les 

persones propietàries 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. 

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. L'execució en aquest àmbit de 

qualsevol construcció, instal·lació -pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, mitjans necessaris per a la 

construcció (incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable previ de l'Agència Estatal 

de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

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 430 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) Aconseguir el sòl necessari per tal d’ampliar la secció de la travessia urbana fins a 25 metres. 

c) 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) 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: 109 25,28% 

Viari, codi X 109 25,28% 

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: 321 74,72% 

Nucli antic, codi 1 321 74,72% 

Edificació en ordenació contínua, codi 3   

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   

Aquesta és una actuació de transformació urbanística de dotació. D’acord amb el que estableix l’article 43.1.b del TRLU, 

les persones propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’aquesta actuació aïllada de 

dotació i les corresponents majors reserves pera sistemes urbanístics d'espais lliures i d'equipaments comunitaris. En tant 

que es tracta d’una actuació sobre una única parcel·la el compliment dels deures de cessió de sòl seran substituïts pel seu 

equivalent en metàl·lic. 

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. 

c) Sostre edificable màxim: 660 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 660 m²st  superfície estimada: habitatges: 

residencial lliure 363 m²st 55,00% 91 4 

habitatge protegit 297 m²st 45,00% 74 4 

Total habitatges     8 

 

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) Les persones propietàries incloses 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;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i les 

persones propietàries 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. 

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. L'execució en aquest àmbit de 

qualsevol construcció, instal·lació -pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, mitjans necessaris per a la 

construcció (incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable previ de l'Agència Estatal 

de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

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 1I. FITXES NORMATIVES DELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. APROVACIÓ PROVISIONAL 45 

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 189 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) Aconseguir el sòl necessari per tal d’ampliar la secció de la travessia urbana fins a 25 metres. 

c) 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) 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: 33 17,25% 

Viari, codi X 33 17,25% 

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: 157 82,75% 

Nucli antic, codi 1 157 82,75% 

Edificació en ordenació contínua, codi 3   

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   

Aquesta és una actuació de transformació urbanística de dotació. D’acord amb el que estableix l’article 43.1.b del TRLU, 

les persones propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’aquesta actuació aïllada de 

dotació i les corresponents majors reserves pera sistemes urbanístics d'espais lliures i d'equipaments comunitaris. En tant 

que es tracta d’una actuació sobre una única parcel·la el compliment dels deures de cessió de sòl seran substituïts pel seu 

equivalent en metàl·lic. 

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. 

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 estimada: habitatges: 

residencial lliure 125 m²st 55,00% 125 1 

habitatge protegit 102 m²st 45,00% 51 2 

Total habitatges     3 

 

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) Les persones propietàries incloses 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;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i les 

persones propietàries 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. 

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. L'execució en aquest àmbit de 

qualsevol construcció, instal·lació -pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, mitjans necessaris per a la 

construcció (incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable previ de l'Agència Estatal 

de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

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) Aconseguir el sòl necessari per tal d’ampliar la secció de la travessia urbana fins a 25 metres. 

c) 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) 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: 28 12,68% 

Viari, codi X 28 12,68% 

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: 195 87,32% 

Nucli antic, codi 1 195 87,32% 

Edificació en ordenació contínua, codi 3   

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   

Aquesta és una actuació de transformació urbanística de dotació. D’acord amb el que estableix l’article 43.1.b del TRLU, 

les persones propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’aquesta actuació aïllada de 

dotació i les corresponents majors reserves pera sistemes urbanístics d'espais lliures i d'equipaments comunitaris. En tant 

que es tracta d’una actuació sobre una única parcel·la el compliment dels deures de cessió de sòl seran substituïts pel seu 

equivalent en metàl·lic. 

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. 

c) Sostre edificable màxim: 326 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 326 m²st  superfície estimada: habitatges: 

residencial lliure 179 m²st 55,00% 90 2 

habitatge protegit 147 m²st 45,00% 73 2 

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) Les persones propietàries incloses 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;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i les 

persones propietàries 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. 

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. L'execució en aquest àmbit de 

qualsevol construcció, instal·lació -pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, mitjans necessaris per a la 

construcció (incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable previ de l'Agència Estatal 

de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

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) Aconseguir el sòl necessari per tal d’ampliar la secció de la travessia urbana fins a 25 metres. 

c) 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) 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: 44 14,02% 

Viari, codi X 44 14,02% 

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: 271 85,98% 

Nucli antic, codi 1 271 85,98% 

Edificació en ordenació contínua, codi 3   

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   

Aquesta és una actuació de transformació urbanística de dotació. D’acord amb el que estableix l’article 43.1.b del TRLU, 

les persones propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’aquesta actuació aïllada de 

dotació i les corresponents majors reserves pera sistemes urbanístics d'espais lliures i d'equipaments comunitaris. En tant 

que es tracta d’una actuació sobre una única parcel·la el compliment dels deures de cessió de sòl seran substituïts pel seu 

equivalent en metàl·lic. 

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. 

c) Sostre edificable màxim: 359 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 359 m²st  superfície estimada: habitatges: 

residencial lliure 198 m²st 55,00% 99 2 

habitatge protegit 162 m²st 45,00% 81 2 

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) Les persones propietàries incloses 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;  

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i les 

persones propietàries 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. 

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. L'execució en aquest àmbit de 

qualsevol construcció, instal·lació -pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, mitjans necessaris per a la 

construcció (incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable previ de l'Agència Estatal 

de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

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 2.043 m. Dins l’àmbit s’inclouen 395 m² de sòls de viari de 

titularitat pública no computables com a finques aportades. 

2. Objectius: 

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: 1.673 81,89% 

Viari, codi X 395 19,33% 

Complement de vialitat, codi Xv 1.278 62,56% 

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: 370 18,11% 

Nucli antic, codi 1   

Edificació en ordenació contínua, codi 3 370 18,11% 

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   

Aquesta és una actuació de transformació urbanística que té per objectiu la transformació d’usos i la reurbanització. 

D’acord amb el que estableix l’article 43 del TRLU 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: 589 m²st. 

d) Nombre màxim d’habitatges 6 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) Les persones propietàries incloses 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; i 

- subscriure un conveni entre l’administració amb competències urbanístiques, l’Agència Catalana de l’Aigua i les 

persones propietàries 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. 

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. L'execució en aquest àmbit de 

qualsevol construcció, instal·lació -pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, mitjans necessaris per a la 

construcció (incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable previ de l'Agència Estatal 

de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual redacció.  

e) El Projecte constructiu de millora general de la variant de Sant Quirze del Vallès entre la carretera c-1413a i la c-58 

preveu la urbanització del vial de connexió inclòs al present àmbit. Les despeses d’urbanització d’aquest vial aniran a 

càrrec de la Direcció General de Carreteres. 

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. 

Aquesta és una actuació de transformació urbanística que té per objectiu la finalització de la urbanització. D’acord amb 

el que estableix l’article 43 del TRLU 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. 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. 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. 

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: 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% Ajuntam. 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 

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. 

- No s’acceptaran accessos directes des de la carretera C-1413a en tant aquesta mantingui la seva condició de carretera. 



ANNEX NORMATIU 1I. FITXES NORMATIVES DELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. APROVACIÓ PROVISIONAL 50 

4. Condicions de gestió i execució: 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de compensació bàsica.  

b) Les persones propietàries incloses dins d’aquest àmbit de sòl urbà consolidat tenen els deures comuns establerts en 

l’article 120 del TRLU i en l’article 38 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- costejar i executar la urbanització necessària perquè els terrenys assoleixin la condició de solars. 

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 recull l’estimació que s’imputa a aquest àmbit les despeses d’urbanització 

pendents i procedents de les obligacions de l’anterior planejament: 

- 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. 

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. L'execució en aquest àmbit de 

qualsevol construcció, instal·lació -pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, mitjans necessaris per a la 

construcció (incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable previ de l'Agència Estatal 

de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

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 786 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: 171 21,81% 

Viari, codi X 171 21,81% 

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: 615 78,19% 

Nucli antic, codi 1   

Edificació en ordenació contínua, codi 3   

Edificació en ordenació oberta, codi 4   

Edificació en filera, codi 5 615 78,19% 

Edificació unifamiliar aïllada, codi 6   

Indústria urbana, codi 7a   

Indústria agrupada, codi 7b   

Indústria aïllada, codi 7c   

Terciari i dotacions privades, codi 8   

Aquesta és una actuació de transformació urbanística que té per objectiu la finalització de la urbanització. D’acord amb 

el que estableix l’article 43 del TRLU 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. La Memòria social d’aquest POUM justifica i determina que 

l'aprofitament urbanístic d'aquest àmbit no es considera sostre residencial de nova implantació. Per tant, no caldrà que el 

PMU prevegi cap reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública. 

d) Nombre màxim d’habitatges: 4 habitatges. 

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) Les persones propietàries incloses dins d’aquest àmbit de sòl urbà consolidat tenen els deures comuns establerts en 

l’article 120 del TRLU i en l’article 38 del RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 

- costejar i executar la urbanització necessària perquè els terrenys assoleixin la condició de solars. 

c) L’Agenda del POUM preveu l’execució d’aquest polígon d’actuació dins del primer sexenni. 

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. L'execució en aquest àmbit de 

qualsevol construcció, instal·lació -pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, mitjans necessaris per a la 

construcció (incloses les grues de construcció i similars-) o plantació, requerirà acord favorable previ de l'Agència Estatal 

de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

En cas que les construccions o instal·lacions previstes pel planejament de desenvolupament vulnerin les Servituds 

Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell, juntament amb la sol·licitud d'informe a la Direcció General d'Aviació Civil, 

s'haurà de presentar per part del promotor, un Estudi Aeronàutic, subscrit per tècnic competent, que acrediti, segons el 

parer de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), previ informe tècnic del gestor aeroportuari o proveïdor de serveis 

de navegació aèria, que no es compromet ni la seguretat ni la regularitat de les operacions de les aeronaus en l'Aeroport 

de Sabadell, de conformitat amb el Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

L'aprofitament susceptible de materialització, serà el definit pel planejament d'acord amb la legislació urbanística, una 

vegada que s'apliquin les condicions que estableixi l'informe del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i, en el 

seu cas, l'Estudi Aeronàutic, no generant, en el cas de la seva disminució, cap mena de dret a indemnització per part del 

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ni del gestor aeroportuari ni del prestador dels Serveis de Navegació 

Aèria, excepte quan afecti a drets ja patrimonialitzats. 

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 Llobateres Codi: PAU-06 

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 polígon d’actuació urbanística és de 84.047 m². 

2. Objectius: 

a) Reduir la superfície de sòl edificable 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 polígon d’actuació urbanística en base a usos residencials d’una intensitat apropiada.  

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: 32.271 38,40% 

Viari, codi X 6.296 7.49% 

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 14.106 16,78% 

Espais lliures: Parc territorial, clau P 10.528 12,53% 

Sistema hidrogràfic, clau H 1.342 1,60% 

Ferroviari, codi F   

Equipaments comunitaris, codi E   

Serveis tècnics i ambientals, codi T   

Habitatge dotacional, codi D   

   

Sòl Privat. Zones: 51.776 61.60% 

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 51.776 61.60% 

Indústria urbana, codi 7a   

Indústria agrupada, codi 7b   

Indústria aïllada, codi 7c   

Terciari i dotacions privades, codi 8   

Aquesta és una actuació de transformació urbanística que té per objectiu la transformació d’usos i la reurbanització. 

D’acord amb el que estableix l’article 43 del TRLU 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. 

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 demanaven 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. 

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: La Memòria social d’aquest POUM justifica i determina que 

l'aprofitament urbanístic d'aquest àmbit no es considera sostre residencial de nova implantació. Per tant, no caldrà que el 

PMU prevegi cap reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública. 

c) Sostre edificable màxim: 24.182 m²st. 

d) Nombre màxim d’habitatges: 82 habitatges (tots ells lliures). 

e) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la gran, codi 6c2. 

- Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la gran, codi 6c11. 

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 urbanística 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) Les persones propietàries incloses 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 i del sistema d’espais lliures; 

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

d) Aquest àmbit es troba afectat per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell. El planejament de 

desenvolupament haurà de ser remès a la Direcció General d'Aviació Civil, abans de la seva aprovació inicial, per a ser 

informat conforme a la Disposició Addicional Segona del Reial decret 2591/1998 en la seva actual redacció. Mancant 

sol·licitud de l'informe preceptiu, així com en el supòsit de disconformitat, no es podrà aprovar definitivament el 

planejament en el que afecti l'exercici de les competències estatals. 

L'execució en aquest àmbit de qualsevol construcció, instal·lació (pals, antenes, aerogeneradors- incloses les pales-, 

mitjans necessaris per a la construcció (incloses les grues de construcció i similars)) o plantació, requerirà acord favorable 

previ de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 en la seva actual 

redacció. 

En cas que les construccions o instal·lacions previstes pel planejament de desenvolupament vulnerin les Servituds 

Aeronàutiques de l'Aeroport de Sabadell, juntament amb la sol·licitud d'informe a la Direcció General d'Aviació Civil, 

s'haurà de presentar per part del promotor, un Estudi Aeronàutic, subscrit per tècnic competent, que acrediti, segons el 

parer de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), previ informe tècnic del gestor aeroportuari o proveïdor de serveis 

de navegació aèria, que no es compromet ni la seguretat ni la regularitat de les operacions de les aeronaus en l'Aeroport 

de Sabadell, de conformitat amb el Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

L'aprofitament susceptible de materialització, serà el definit pel planejament d'acord amb la legislació urbanística, una 

vegada que s'apliquin les condicions que estableixi l'informe del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i, en el 

seu cas, l'Estudi Aeronàutic, no generant, en el cas de la seva disminució, cap mena de dret a indemnització per part del 

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ni del gestor aeroportuari ni del prestador dels Serveis de Navegació 

Aèria, excepte quan afecti a drets ja patrimonialitzats. 
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e) A l’Agencia Catalana de l’Aigua no li consta cap estudi hidràulic ni cap autorització del cobriment del torrent de Can 

Llobateres. D’acord amb l’article 126 ter, punt 2 del RD638/2016: “Com a criteri general no serà autoritzable la realització 

de cobriments de lleres ni l’alteració del seu traçat, sense perjudici de l’aplicació en els apartats 3, 4 i 5”. Així doncs, 

caldrà justificar tant el cobriment, per tal de determinar si es justificable, així com la solució tècnica executada, si 

s’escau. 

D’acord amb les directrius de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (OTAAABA), s’ha reduït la 

superfície de sòl edificable en l’àmbit de Can Llobateres. Així doncs, l’àmbit del torrent de Can Llobateres es qualifica 

com a VP “Sistemes de parcs urbans”. Caldrà doncs, restituir la llera del torrent al seu estat inicial natural. 

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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ANNEX NORMATIU 3. REGULACIÓ GRÀFICA DE LES SUBZONES
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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)
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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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(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)
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(antiga Castellet 1) 

CASTELLET 
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CASTELLET 1 4b5 4 20.074 8.922 11.152 21.656 21.656 173
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(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
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(antiga Castellet 3) 

CASTELLET 
QUADRE DE CARACTERÍSITQUES ZONALS : SÒL I SOSTRE D'APROFITAMENT PRIVAT
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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

CASTELLET 3 A 4 5c2 5 1.560 1.281 210 1.491 6

CASTELLET 3 B 1 5c2 5 1.374 1.281 1.281 6

CASTELLET 3 B 2 5c2 5 1.393 1.070 1.070 5

CASTELLET 3 B 3 5c2 5 1.681 1.281 210 1.491 6

CASTELLET 3 B 4 5c2 5 1.178 859 140 999 4

CASTELLET 3 B 5 5c2 5 1.210 859 140 999 4

CASTELLET 3 C 1 5c2 5 1.827 1.281 1.281 6

CASTELLET 3 C 2 5c2 5 1.733 1.492 1.492 7

CASTELLET 3 C 3 5c2 5 1.759 1.492 245 1.737 7

CASTELLET 3 C 4 5c2 5 1.332 859 140 999 4

CASTELLET 3 C 5 5c2 5 1.927 1.281 210 1.491 6

CASTELLET 3 D 1 5c2 5 1.278 859 859 4

CASTELLET 3 D 2 5c2 5 1.282 859 859 4

CASTELLET 3 D 3 5c2 5 1.636 1.281 210 1.491 6

CASTELLET 3 D 4 5c2 5 1.151 859 140 999 4

CASTELLET 3 E 1 5c2 5 1.333 1.070 1.070 5

CASTELLET 3 E 2 5c2 5 1.160 934 934 4

CASTELLET 3 E 3 5c2 5 1.706 1.281 210 1.491 6

CASTELLET 3 E 4 5c2 5 1.962 1.367 210 1.577 6

CASTELLET 3 F 1 5c2 5 963 859 859 4

CASTELLET 3 F 2 5c2 5 929 859 859 4

CASTELLET 3 F 3 5c2 5 990 859 859 4

CASTELLET 3 F 4 5c2 5 1.033 1.070 1.070 5

CASTELLET 3 F 5 5c2 5 1.403 1.281 1.281 6

CASTELLET 3 G 1 5c2 5 954 859 859 4

CASTELLET 3 G 2 5c2 5 987 859 859 4

CASTELLET 3 G 3 5c2 5 1.068 859 859 4

CASTELLET 3 G 4 5c2 5 1.359 1.281 1.281 6

CASTELLET 3 G 5 5c2 5 986 859 859 4

CASTELLET 3 H 1 5c2 5 1.170 1.070 1.070 5

CASTELLET 3 H 2 5c2 5 1.301 859 859 4

CASTELLET 3 H 3 5c2 5 1.664 1.281 1.281 6

CASTELLET 3 H 4 5c2 5 1.485 1.281 1.281 6

CASTELLET 3 H 5 5c2 5 1.303 1.070 1.070 5

CASTELLET 3 H 6 5c2 5 1.565 1.070 1.070 5

CASTELLET 3 H 7 5c2 5 1.509 1.281 1.281 6

CASTELLET 3 H 8 5c2 5 1.409 1.281 1.281 6

CASTELLET 3 H 9 5c2 5 1.576 1.492 1.492 7

CASTELLET 3 I 1 5c2 5 1.323 1.070 1.070 5

CASTELLET 3 I 2 5c2 5 1.349 1.281 1.281 6

CASTELLET 3 I 3 5c2 5 1.237 1.070 1.070 5

CASTELLET 3 I 4 5c2 5 1.426 1.281 1.281 6

CASTELLET 3 I 5 5c2 5 1.350 1.281 1.281 6

CASTELLET 3 I 6 5c2 5 1.192 1.070 1.070 5

CASTELLET 3 I 7 5c2 5 912 859 859 4

CASTELLET 3 I 8 5c2 5 1.339 1.281 1.281 6

CASTELLET 3 I 9 5c2 5 1.381 1.070 1.070 5

CASTELLET 3 I 10 5c2 5 1.214 859 859 4

CASTELLET 3 I 11 5c2 5 949 859 859 4

CASTELLET 3 J 1 5c2 5 1.369 1.070 1.070 5

CASTELLET 3 J 2 5c2 5 1.434 1.070 1.070 5

CASTELLET 3 J 3 5c2 5 1.149 859 859 4

CASTELLET 3 J 4 5c2 5 1.254 1.281 1.281 6

CASTELLET 3 J 5 5c2 5 1.274 1.070 1.070 5

CASTELLET 3 J 6 5c2 5 994 859 859 4

CASTELLET 3 J 7 5c2 5 1.242 1.070 1.070 5

CASTELLET 3 J 8 5c2 5 1.253 1.070 1.070 5

CASTELLET 3 J 9 5c2 5 1.162 1.070 1.070 5

CASTELLET 3 K 1 5c2 5 933 1.070 1.070 5

CASTELLET 3 K 2 5c2 5 977 1.070 1.070 5

CASTELLET 3 K 3 5c2 5 935 1.070 1.070 5

CASTELLET 3 K 4 5c2 5 815 1.070 1.070 5



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
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(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)

 |REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 6b4



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



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



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



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



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)

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



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



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).

 |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).

 |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).

 |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).

 |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).

 |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).  |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)

 |REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SUBZONA 8a2



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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PAG. 3 DE 25 

1.  INTRODUCCIÓ 

Es realitza aquest annex amb l’objectiu de determinar les emissions de CO2 associades en el POUM de 
Sant Quirze del Vallès.  

Per tal d’analitzar la incidència de les propostes de planejament sobre la mitigació del canvi climàtic, 
s’utilitza l’eina metodològica que ha desenvolupat l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (en endavant 
OCCC), la qual permet quantificar les emissions de CO2 originades pel POUM. 

2.  METODOLOGIA 

L’eina de càlcul permet calcular les emissions associades a la mobilitat generada, als usos residencials, 
industrials i d’altres, al cicle de l’aigua i a la gestió dels residus. També incorpora el càlcul de les 
emissions procedents de la pèrdua/guany de l’estoc de carboni i capacitat d’embornal de l’afectació del 
planejament sobre superfícies forestals o de conreu. 

Així doncs, s’ha utilitzat l’eina per al càlcul de les emissions de CO2 associades al planejament urbanístic 
desenvolupada per l’OCCC i, a partir dels resultats obtinguts, s’han proposat un seguit de mesures de 
lluita i d’adaptació al canvi climàtic. 

3.  MARC DE REFERÈNCIA 

3.1 MARC GENERAL 

LES EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE 

Els gasos amb efecte d’hivernacle són components gasosos de l'atmosfera, tant naturals com d'origen 
antropogènic, que absorbeixen i remeten radiació infraroja. 

Els gasos atmosfèrics que contribueixen a l'efecte d'hivernacle són: 

 Diòxid de carboni (CO2), Metà (CH4), Òxid nitrós (N2O), Vapor d'aigua, Ozó, els halocarbons: els 
hidrofluorocarburs (HFC), els perfluorocarburs (PFC), l'hexafluorur de sofre (SF6) i el trifluorur de 
nitrogen (NF3). 

Els quatre primers es troben de forma natural a la composició de l'atmosfera, però s’incrementa la 
seva emissió per la intensificació dels processos productius: 

 L'activitat industrial, en cremar combustibles fòssils, desprèn grans quantitats de diòxid de 
carboni i òxid de nitrogen.  

 El metà es genera com a resultat de l'activitat agrícola i ramadera.  

 Els halocarbons són d'origen antropogènic i es van començar a fabricar a partir dels anys 
quaranta. 
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Les evidències del canvi climàtic es mostren en diversos aspectes. Segon l’OCCC, es poden expressar: 

 Increment de la temperatura mitjana anual de l’aire 

 Canvis en la precipitació 

 Canvis en els extrems climàtics 

 Increment de la temperatura de l’aigua i del nivell del mar 

 Canvis en les glaceres i en la neu del Pirineu. 

3.2 MARC LEGAL 

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

Els principis de desenvolupament sostenible, elaborats a partir dels principals resultats de la Conferència 
de Rio +20 i amb un abast temporal fins al 2030, són ara un marc general bàsic per a definir des d’aquest 
marc general una formulació específica del planejament territorial i urbanístic. 

En aquest marc el canvi climàtic hi té un paper fonamental. 

 

 

 

En aquest marc les accions relacionades amb el present planejament són: 

 Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres 
naturals a tots els països. 
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 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans nacionals. 

DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 

El Govern de Catalunya ha declarat l’emergència climàtica. L’objectiu és assolir les fites en matèria de 
mitigació establertes a la Llei del canvi climàtic, aprovada l’estiu de 2017. 

 

 

Amb aquesta finalitat, el Govern assumeix els compromisos següents: 

 Incrementar els incentius i prioritzar les polítiques i els recursos públics destinats a un model 
energètic 100% renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de GEH que redueixi 
la vulnerabilitat del sistema energètic català i que garanteixi el dret d’accés a l’energia com a be 
comú. 

 Adoptar mesures per recuperar ecosistemes i aturar la pèrdua de biodiversitat. 

 Apostar per l’economia circular i la creació de llocs de treball verds. 

 Assumir un model de mobilitat urbana basat en el transport públic, el vehicle compartit, la 
micromobilitat i els vehicles d'emissió zero. 

 Reduir la vulnerabilitat dels sectors socials més sensibles als impactes del canvi climàtic: gent gran, 
malalts, nens... 

 Implantar instal·lacions d’energia renovable (eòlica i fotovoltaica). 

 Celebrar anualment un ple parlamentari monogràfic sobre el canvi climàtic. 

 Detectar la legislació vigent que dificulta combatre el canvi climàtic 

REFERÈNCIES LEGALS 

Les referències al marc legal i planificador en matèria de canvi climàtic vigents dels àmbits internacional, 
europeu, estatal i català: 

A. Internacional 

 i. 25ª Conferència de les Parts (COP25) de la Convenció marc de les Nacions Unides sobre Canvi 
Climàtic (UNFCCC). 

 ii. Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic Objectiu: l'estabilització de les 
concentracions de gasos amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera a un nivell que eviti interferències 
antropogèniques perilloses en el sistema climàtic. 

 iii. Segon període de compromís del Protocol de Kyoto. 

B. Europeu 
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 i. Directiva 2003/87/CE per la qual s’estableix un règim per al comerç de drets d’emissió de gasos 
amb efecte d’hivernacle. 

 ii. Paquet legislatiu energia i clima; conté mesures per lluitar contra el canvi climàtic i promoure 
les energies renovables. Entre elles, estableix els esforços que haurà de fer cada estat membre 
per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en sectors com el transport, agricultura 
o residus. 

 iii. 03/10/2010 Estratègia Europa 2020. Una estratègia per un creixement intel·ligent, sostenible 
i integrador. Un dels objectius és aconseguir la fita “20/20/20” en matèria de clima i energia. 

 iv. COM (2013) 216 Estratègia Europea d’Adaptació al Canvi Climàtic. 

 v. The European Green Deal. Conjunt d’iniciatives polítiques de la Comissió Europea amb 
l’objectiu de fer que Europa sigui neutral en el clima el 2050. 

 vi. Marc sobre el clima i la energia pel 2030 de la UE. 

C. Estatal 

 i. Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta 2007-2012-2020. 

 ii. Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos 
amb efecte d'hivernacle. 

 iii. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). 

 iv. Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética. 

D. Català 

 i. Pla Energia i Canvi Climàtic 2012-2020. 

 ii. Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020. 

 iii. Tercer Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. 

 iv. Nova Agenda Urbana 2030. 

 v. Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic. 

 vi. Acord del Govern de 14 de maig de 2019 pel qual es declara l’emergència climàtica. 

 vii. Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i 
l'impuls a les energies renovables. 

PAES 

El municipi de Sant Quirze del Vallès es va adherir al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia 
al juny del 2009. Com a part del seu compromís en el pacte, el municipi de Sant Quirze  va redactar el 
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible l’any 2010. 

Aquest document formula la visió de Sant Quirze per a l’any 2020, en matèria de canvi climàtic i recull 
el conjunt d’objectius quantitatius de reducció de gasos d’efecte hivernacle (GEH) que són la base pel 
desplegament d’una part important del conjunt d’accions integrades en el Pla d’acció, i alhora associen 
als compromisos definits en el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses. 

Un dels objectius principals es concentra en la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
(GEH) amb l’afany d’operativitzar el Pla de cara a assolir la visió de la ciutat en l’horitzó 2020. En aquest 
sentit, Sant Quirze del Vallès pren com a objectiu de referència les fites considerades al Pacte d’Alcaldes 
i Alcaldesses promogut per a la Comissió d’Urbanisme. 

 

EMISSIONS PER CÀPITA DE GEH 

Font 2005 2006 2007 2020 

Elèctrica 2,48 2,30 2,23  

Gas natural 0,84 0,87 0,83  

GLP 0,13 0,12 0,10  

CL 1,95 1,96 1,92  
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EMISSIONS PER CÀPITA DE GEH 

Font 2005 2006 2007 2020 

TOTAL 5,39 5,26 5,08  

Tendència desitjada 5,39 5,32 5,25 4,31 

 

4.  ESTIMACIÓ DEL BALANÇ DELS GEH 

Per al càlcul de les emissions de GEH i de la capacitat d’estoc i embornal del planejament, s’utilitzen 
les dades exposades en aquest apartat que s’introdueixen a l’eina de càlcul de l’OCCC. 

4.1 MAPA DE COBERTES ACTUAL 
El planejament de Sant Quirze del Vallès parteix d’una situació inicial amb les següents cobertes del sòl: 

 

COBERTES DEL SÒL  

Cobertes del sòl Superfície 

 Total (ha) % 

Aigües continentals 3,47 0,25 

Boscos caducifolis 7,64 0,54 

Boscos de coníferes 454,29 32,23 

Boscos d’esclerofil·les 116,03 8,23 

Conreus abandonats 15,68 1,11 

Conreus arboris 4,84 0,34 

Conreus herbacis en bancals 97,24 6,90 

Horta 6,90 0,49 

Matollar 48,49 3,44 

Plantacions de ribera 2,15 0,15 

Prats i herbassars 44,44 3,15 

Vegetació de ribera 33,70 2,39 

Vials i aparcaments 67,47 4,79 

Vinyes 0,25 0,02 

Zones industrials 122,62 8,70 

Zones nues 9,86 0,70 

Zones urbanes 285,57 20,26 

Zones verdes 88,83 6,30 

FONT: Elaboració pròpia a partir del Mapa de cobertes del sòl de Catalunya V3 (CREAF 2007). 

cc: (Cabuda coberta) és la superfície de sòl cobert per la projecció vertical de les capçades dels arbres.

 

Arrel d’aquestes dades es pot calcular l’estoc de carboni i l’efecte embornal del municipi abans del 
desenvolupament del planejament. 
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L’estoc de carboni és el carboni emmagatzemat a la terra i no alliberat a l’atmosfera, els grans estocs 
de carboni es troben als sòls, a la vegetació i a als mars i oceans. 

La capacitat embornal és la capacitat de fixar carboni de l’atmosfera per crear estocs de carboni. Els 
sòls agrícoles i forestals tenen capacitats embornals molt variables, aquesta capacitat en termes generals 
s’incrementa en els boscos, i es va reduint en matolls, pastures i conreus. 

A la següent taula es mostren les capacitats d’estoc i segrest de carboni dels diferents tipus de cobertes: 

 

VALORS D’ESTOC I SEGREST DE CARBONI 

 Estoc (Mg C/ha) Segrest (Mg C/ha i any) 

Sistemes terrestres Vegetació Sòl Vegetació Sòl 

Boscos 56,00 93,40 1,04  

Matollars 13,60 90,40 0,00  

Prats i pastures 13,30 121,40 0,00  

Agricultura. Conreus llenyosos 12,10 100,00 0,00  

Agricultura. Conreus herbacis 0,80 100,00 1,00  

Sols nus     

Aigües continentals i marines 

Sistemes marins     

Aigües continentals 47,90  0,00 7,00 

Sistemes urbans 

Sòl urbanitzat 0,00 0,00 0,00  

Espais lliures intensius 0,00 0,00 0,00  

Espais lliures extensius 34,70 91,90 0,52  

 

4.2 DADES DEL PLANEJAMENT 
Per al càlcul de les emissions de GEH del planejament, s’introdueixen a l’Eina de l’OCCC les dades 
relatives a cadascuna de les alternatives proposades. 

La població actual del municipi de Sant Quirze és de 20.195 habitants segons dades de l’IDESCAT (any 
2020). A les alternatives 1 i 2 s’ha tingut en compte els nous habitatges proposats pel planejament 
(1.941), per fer una estimació de la població que hi hauria amb cadascuna d’elles, resultant en 22.140. 

 

 

POBLACIÓ TOTAL (HABITANTS) 

Concepte Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Habitants 20.195 22.140 22.140 

 

Pel que fa als usos residencials, l’alternativa 0 reflexa els habitatges i els metres quadrats de sostre que 
hi ha actualment al municipi, mentre que a les alternatives 1 i 2 s’han afegit nous habitatges relatius al 
desenvolupament proposat, i per tant, s’ha incrementat la superfície de sostre en tots dos casos.  

Les categories d’emissions de CO2 revelen el nivell d’eficiència dels habitatges, en aquest cas cal tenir 
en compte que tots els edificis de nova construcció han de tenir una categoria d’emissions gairebé nul, 
tal com estableix la normativa vigent. Pel que fa als edificis existents, les diverses renovacions del parc 
d’habitatges existents requeriran que es disposi d’un certificat d’eficiència energètica en l’edificació. 
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En aquest cas, a l’alternativa 1 s’exigirà una categoria D, mentre que a l’alternativa 2 s’exigirà una 
categoria C. 

 

ÚS RESIDENCIAL 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Tipologia m2 st Habitatges m2 st Habitatges Categoria 
d’emissions 

CO2 

m2 st Habitatges Categoria 
d’emissions 

CO2 

Habitatge 
plurifamiliar 

679.603 2451 679.603 2451 D 679.603 2451 C 

  102.570 1048 gairebé nul 102.570 1048 gairebé nul 

Habitatge 
unifamiliar 

1.195.890 4358 1.195.890 4358 D 1.195.890 4358 C 

  165.396 893 gairebé nul 165.396 893 gairebé nul 

Total 1.875.493 6.809 2.143.458 8.750  2.143.458 8.750  

 

Finalment s’ha tingut en compte la superfície total dels diversos usos del municipi de Sant Quirze en 
cadascuna de les propostes. A la següent taula es mostra la superfície aproximada en hectàrees dels usos 
residencial, industrial, terciari i d’equipaments per a les diverses alternatives. Tot i que l’alternativa 0 
tracta de l’estat actual del municipi, abans del planejament, no s’ha pogut calcular la superfície dels 
usos terciaris ja que molts comerços es barregen amb d’altres usos ocupant les mateixes superfícies, 
com per exemple els comerços en planta baixa. De totes maneres no es considera que aquest ús tingui 
una repercussió significativa per al càlcul i la comparació de les emissions de GEH del municipi. 

 

SUPERFÍCIE D’USOS TOTAL (HA) 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Residencial 211,11 298,20 298,20 

Industrial 76,00 103,76 103,76 

Terciari 20,19 20,19 20,19 

Equipaments 6,42 10,01 10,01 

TOTAL 313,72 432,15 432,15 

 

DADES DE MOBILITAT 

A l’eina del càlcul d’emissions de GEH del planejament de l’OCCC també s’introdueixen les dades de 
mobilitat del municipi, les quals s’obtenen de fonts com l’IDESCAT o dels Plans de Mobilitat Urbana 
Sostenible. 

En aquest cas, per calcular la distància mitjana dels desplaçaments externs del municipi, s’ha determinat 
els orígens i destins dels principals desplaçaments externs, la majoria dels quals pertanyen a les 
poblacions de Sabadell, Barcelona i Terrassa, en ordre descendent. D’aquesta manera s’ha establert la 
mitjana de km entre aquestes tres ciutats obtenint un resultat de 13 km. 

 

QUADRE DE DADES DE MOBILITAT 

Distància mitjana dels desplaçaments interns al municipi (km)  1,5 
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Distància mitjana de tots els desplaçaments del municipi (km)  13,0 

Parc municipal de vehicles Turismes 10.910 

Motocicletes 2.382 

 

Pel que fa al repartiment modal dels desplaçaments, les dades actuals, corresponents a l’alternativa 0, 
s’han extret del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sant Quirze del Vallès. Per a les alternatives 1 i 
2, s’ha tingut en compte el model de ciutat que proposen, en el que cal destacar l’augment dels carrers 
peatonals i la concentració del transit en els carrers principals, afavorint així el transport intern a peu o 
en bicicleta. D’aquesta manera, s’han establert uns percentatges superiors per aquestes modalitats de 
desplaçament, i la reducció del percentatge de vehicle privat. 

 

REPARTIMENT MODAL 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

% de vehicle privat 71,1 61,1 61,1 

% de transport públic 9,7 9,7 9,7 

% a peu o en bicicleta 19,2 29,2 29,2 

Total 100 100 100 

5.  RESULTATS 

Amb totes les dades presentades s’ha pogut realitzar una estimació dels valors d’estoc i segrest de 
carboni actuals: 

 

 

 

Actualment el terme municipal de Sant Quirze del Vallès té una capacitat de segrest de carboni de 
2.490,69 Tn CO2eq/any. Aplicant les dades del desenvolupament del pla resulta que aquests valors no 
varien, és a dir, que el municipi manté la seva capacitat de segrest. Aquest fet és degut a que els nous 
desenvolupaments proposats pel pla es desenvolupen en zones de sòls nus o de sòls amb baixa capacitat 
embornal, per tant es considera que el planejament no genera impactes respecte als valors d’estoc i 
segrest de carboni del municipi de Sant Quirze. 
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D’altra banda, cal valorar si es generen noves emissions de CO2 degudes als nous creixements. A 
continuació es mostren les dades extretes de l’eina de càlcul arrel de les quals s’ha realitzat uns gràfics 
per poder determinar i comparar les emissions de les diverses alternatives. 

 

 

 

Respecte les emissions per càpita, al següent gràfic es pot observar com l’alternativa 0 és la que en 
genera més, mentre que l’alternativa 2 és la que menys. Aquest fet és degut principalment a que, tot i 
que la població creix amb els nous desenvolupaments, i per tant augmenten les emissions per la mobilitat 
i els residus generats, els nous habitatges tindran unes exigències en eficiència energètica i en els 
consums d’aigua que significaran unes menors emissions per càpita del municipi de Sant Quirze. 

 

 

RESULTAT EINA D'ESTIMACIO D'EMISSIONS EN PLANEJAMENT GENERAL

EMISSIONS TOTALS ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Concepte Tn CO2eq/any % Tn CO2eq/any % Tn CO2eq/any
Emissions mobilitat generada 71.141,07 28% 83.081,27 36% 83.081,27
Emissions consums energètics 170.749,21 67% 130.951,72 56% 115.943,00
Emissions cicle de l'aigua 635,09 0% 541,13 0% 439,18
Emissions residus 12.768,84 5% 17.267,20 7% 17.267,20
TOTAL (t CO2/any) 255.294,21 231.841,32 216.730,65

EMISSIONS SENSE MOBILITAT EXTERNA ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Concepte Tn CO2eq/any % Tn CO2eq/any % Tn CO2eq/any
Emissions mobilitat interna 6.404,39 3% 7.257,78 5% 7.257,78
Emissions consums energètics 170.749,21 90% 130.972,16 84% 115.963,45
Emissions cicle de l'aigua 635,09 0% 541,13 0% 439,18
Emissions residus 12.768,84 7% 17.270,47 11% 17.270,47
TOTAL (t CO2/any) 190.557,53 156.041,55 140.930,89

EMISSIONS PER CÀPITA ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Concepte Tn CO2eq/any % Tn CO2eq/any % Tn CO2eq/any
Mobilitat generada 3.522,71 28% 3.759,84 36% 3.759,84
Consums energètics 8.455,02 67% 5.923,66 56% 5.244,84
Cicle de l'aigua 31,45 0% 24,47 0% 19,86
Residus 632,28 5% 781,12 7% 781,12
TOTAL (KgCO2/habitant/any) 12.641,46 10.489,09 9.805,66
TOTAL (t CO2/habitant/any) 12,64 10,49 9,81

COMPARACIO AMB EL PAES Any Base PAES 2020 ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
 (t CO2/any) Tn CO2eq/any % Tn CO2eq/any
Emissions totals 89.398,94 71.442,80 255.294,21 231.841,32 216.730,65
Variació respecte any base (%)  - -20% 186% 159% 142%
Variació respecte 2020 PAES (%)  -  - 257% 225% 203%
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També val la pena comparar les emissions del planejament amb les emissions determinades pel Pla 
d’Actuació per l’Energia Sostenible pel 2020. Clarament les emissions del planejament superen les 
planificades pel PAES, però cal tenir en compte que les dades comptabilitzades en aquest document són 
més extenses ja que inclouen les emissions generades per l’àmbit industrial, pels consums d’aigua i per 
la generació de residus, cosa que el PAES no fa. 

 

 

 

Pel que fa als sectors d’emissions, en totes tres alternatives es distribueixen de forma similar. En tots 
els casos, més del 50% de les emissions generades són en relació als consums energètics, tot i que aquesta 
proporció és menor en l’alternativa 2 respecte la 0 ja que, com s’ha mencionat anteriorment, els nous 
desenvolupaments aplicaran sistemes més eficients i per tant l’augment de la població comportarà la 
reducció del consum energètic per càpita. Al contrari del que passa amb les emissions generades per la 
mobilitat, les quals creixen directament amb l’augment de la població. Un cas similar es dona amb les 
emissions per la generació de residus, que representa una proporció molt baixa, inferior al 10% en tots 
els casos. Finalment les emissions relatives al cicle de l’aigua són molt menors i per això no es veuen 
representades en els gràfics següents. 
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6.  MESURES DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC 

6.1 MESURES DE MITIGACIÓ 

6.1.1 Reduir la demanda energètica de les zones residencials 

El POUM estableix les determinacions, relatives a l’eficiència energètica dels edificis, de la Llei 16/2017, 
d’1 d’agost, de canvi climàtic: 

 Es projecten fonts d'energia renovable: el % de renovables en energia solar tèrmica ACS per a nous 
habitatges i terciari. En l’apartat de lluita contra el canvi climàtic es fa una estimació del potencial 
fotovoltaic del municipi, establint les compensacions de les emissions, en habitatge aïllat (100%) i 
habitatge plurifamiliar (25%). 

 Construcció amb criteris bioclimàtics on els nous edificis construïts siguin de consum energètic 
gairebé nul (veure annex 4 de la normativa ambiental) on s’estableixen els límits de la demanda 
energètica en calefacció, refrigeració i consums energètics. 

 Rehabilitació energètica del parc d'habitatges (veure annex 4 de normativa ambiental) s’estableixen 
les condicions per a la millora de l’eficiència energètica en edificis. 

 La reserva de punts de càrrega de vehicles elèctrics. 

 El desenvolupament de models compactes d'ocupació del territori. En el capítol de les directrius del 
desenvolupament urbanístic de la memòria urbanística s’incorpora aquesta prescripció. 

 Garantir que en els nous desenvolupaments urbanístics, de la provisió energètica amb fonts d'energia 
100% renovables. 

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. 

 

CONDICIONS PER A NOUS EDIFICIS. HABITATGE (1) 

 Baix (CTE 2019) Recomanat 

Límit de demanda energètica 
(kWh/m²/any). Calefacció 

27+1000/S1 <15 

 

PAG. 14 DE 25 

CONDICIONS PER A NOUS EDIFICIS. HABITATGE (1) 

 Baix (CTE 2019) Recomanat 

Límit de demanda energètica 
(kWh/m²/any). Refrigeració 

15 <15 

Límit de Consum energètic. 
(kWh/m²/any). 

60+3000/S1 Classe A 

% Renovables. Solar Tèrmica ACS >=40 % >=70 % 

 

CONDICIONS PER A NOUS EDIFICIS. HABITATGE (2) 

Transmitàncies U (W/m²K) Baix (CTE 2019) 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 

Els condicionants en usos terciaris són: 

 

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 % 

 

CONDICIONS PER A NOUS EDIFICIS. TERCIARI 

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 

 

ENLLUMENAT EXTERIOR 

Amb la finalitat d’aconseguir un major 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 
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 

Es proposen les següents mesures: 
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 En els semàfors i la senyalització, s’ha d’utilitzar dispositius electrònics LED, sistemes més eficients 
i amb menor cost de manteniment. 

 Les instal·lacions i aparells d’enllumenat públic cal que reuneixin les característiques següents: 

 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). 

RENOVACIÓ DEL PARC D’HABITATGES 

El municipi de Sant Quirze del Vallès té en l’actualitat 6809 habitatges. S’ha determinat la certificació 
energètica en nous edificis, o en els que hi hagut transaccions per compra-venta o lloguer, dels quals es 
disposa la demanda energètica (kWh/m2 any d’energia primària) i emissions (kg CO2/m2): en habitatge 
individual en bloc d’habitatges, en habitatge unifamiliar, i terciari, la certificació energètica dels edificis 
és de E per consum d’energia primària, i E també en emissions. 

El POUM determina que: 

 El parc d’habitatges i locals existents, es renovarà, passant de categoria energètica D (perquè l’eina 
de càlcul no permet incorporar la categoria E). 

 Els nous habitatges projectats en el POUM seran de categories energètiques “gairebé nul”.  

Aquestes mesures representen una reducció del 68% de les emissions actuals. 

6.1.2 Compensació màxima de les emissions derivades de la despesa energètica i de les transformacions de 
sòl 

En aquest context es fa una estimació del potencial fotovoltaic de Sant Quirze del Vallès: 
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PRODUCCIO FOTOVOLTAICA POTENCIAL
DADES BASIQUES

1 (kW) Potencia nominal del sistema FV 
9,5 (%) Pèrdues estimades per la temperatura i nivells baixos d'irradiància (utilizant la temperatura local)
2,6 (%) Pèrdues estimades degut als efectes de la reflectància angular
14 (%) Altres pèrdues (cablejat, inversor,  ...)

24,2 (%) Pèrdues combinades del sistema

SISTEMA CAPTACIÓ
Fix Sistema
37 Inclinació vertical
2 Orientacio

PRODUCCIO
Mes Ed Em Hd Hm
Jan 3,51 108,80 4,16 128,90
Feb 3,92 109,80 4,72 132,20
Mar 4,50 139,40 5,55 172,20
Apr 4,68 140,30 5,94 178,10
May 4,96 153,80 6,43 199,40
Jun 5,13 154,00 6,81 204,20
Jul 5,16 159,90 6,93 214,70
Aug 4,96 153,70 6,60 204,70
Sep 4,39 131,80 5,72 171,70
Oct 3,83 118,60 4,82 149,50
Nov 3,27 98,00 3,98 119,30
Dec 3,28 101,70 3,88 120,30

TOTAL 1569,80 1995,20
MIN 3,27 98,00 3,88 119,30
MAX 5,16 159,90 6,93 214,70

Ed (kWh/m2) Producció d'electricitat mitjana diària per el sistema
Em (kWh/m2) Producció d'electricitat mitjana mensual per el sistema
Hd (kWh/m2) Mitjana diària de irradiació global rebuda per m2 pels moduls fotovoltaics del sistema
Hm (kWh/m2) Suma mitjana diària de irradiació global rebuda per m2 pels moduls fotovoltaics del sistema

3,88 (HSP) Horas de sol pic

DADES PANELLS FOTOVOLTAICS
500 (Wp) Potència pic del panell fotovoltaic 
80% (%) Rendiment

1,559 (m) Alçada panell
1,046 (m) Amplada panell
0,15 (m) Alçada de resguard sobre el sòl
4,01 (m) Amplada total rengle panells

RESULTATS
Industria Terciari Habitatge

10.000 1.500 250 (m2) Superficie sostre
6.000 1.000 150 (m2) Coberta

50 63 50 (kWh/m2 any) Consum energètic
25% 100% 100% (%) Aportació amb fotovoltaica
342 259 34 (kWh/dia) Demanda d'energia diaria
221 167 22 (ut) Nombre de moduls per ús diari

DEMANDA SUPERFICIE PANELLS
925 699 93 (m2)  Superficie neta per implantacio de panells 
360 272 36 (m2)  Superficie panells 

3,60 18,13 14,39 % respecte superficie sostre
6,00% 27,20% 23,99% % respecte superficie coberta

12,5 63 50 (kWh/ m2 sostre) Producció energètica

0,13 0,09 0,01 (GWh/any) Producció total anual per ús

0,23 (GWh/any) Producció total anual

241,00 (gCO2/kWh) Mix elèctric 2019

55,91 (tCO2/any) Equivalent en emissions de GEH
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Amb aquest potencial es poden plantejar les següents mesures: 

 Qualsevol nou desenvolupament de sectors d’activitat econòmica garantirà la compensació de l’estoc 
i segrest de C del sòls afectats no destinat a zones verdes, si aquestes mantenen les cobertes 
preexistents. 

La valoració de l’estoc i de l’efecte segrest s’estimaran prenent de base el “Tercer Informe sobre el 
canvi climàtic a Catalunya” i concretament el capítol 3. Balanç de Carboni: els embornals a Catalunya 
(2017): 

 

 

 

 En habitatge, concretament habitatge unifamiliar aïllat o arrenglerat serà obligatori compensar el 
100% de les emissions amb producció d’energia elèctrica fotovoltaica. 

El valor de referència serà de 50 kWh/m2any 

 En habitatge, concretament habitatge plurifamiliar serà obligatori compensar el 25% de les emissions 
amb producció d’energia elèctrica fotovoltaica. 

El valor de referència serà de 35 kWh/m2any 

6.1.3 Mesures de mobilitat energèticament eficients 

El POUM promou la reducció del trànsit i de la mobilitat privada, definint una xarxa verda de mobilitat 
complementària a la proposta de superilles, i nous itineraris a peu i per a bicicletes. 

ESTABLIR UNA JERARQUIA ENTRE CARRERS 

Uns de capil·laritat que formen els interiors d’illa, i uns altres que són les vies que estructuren la 
mobilitat. Es pretén crear illes àmplies on els carrers interiors siguin més pacificats respecte el trànsit 
rodat i per tant, són destinats a circulació d’arribada o sortida, transformant-los en espais de qualitat 
pel vianant. 

CONNEXIÓ DELS ESPAIS LLIURES 

En base a l’estructura dels espais lliures es projecta: 

SISTEMES TERRESTRES Vegetacio Sòl Vegetacio Sòl
Boscos 56,00 93,40 1,04
Matollars 13,60 90,40 0,00
Prats i pastures 13,30 121,40 0,00
Agricultura. Conreus llenyosos 12,10 100,00 0,42

Agricultura. Conreus herbacis 0,80 100,00 0,00
Sols nus

AIGÜES CONTINENTALS I MARINES
Sistemes marins
Aigües continentals. 47,90 0,00 7,00

SISTEMES URBANS
Sòl urbànitzat 0,00 0,00 0,00
Espais lliures intensius 0,00 0,00 0,00
Espais lliures extensius 34,80 91,90 0,52

Estoc (Mg C/ ha) Segrest (Mg C/ha i any)
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 Crear una xarxa de mobilitat cívica amb l’entorn garantint itineraris i relacions entre les peces noves 
i existents que es delimiten en el Pla i d’aquestes amb l’entorn natural que les envolta. 

 Potenciar l’eix del torrent de la Betzuca com a font de connectivitat i permeabilitat. Es proposa 
integrar eixos connectors tous i espais d’estada i lleure aprofitant l’escala territorial que aporta; 
unir l’àmbit del Polígon de Can Canals (a sud) fins a Can Llobateres (al nord) en un recorregut unitari. 

Independentment de l’estratègia triada es pot potenciar amb una sèrie d’accions complementàries: 

 Implantar franges arbrades en espais reservats per l’aparcament en via pública. 

 Garantir distàncies inferiors a 100 m, entre habitatges i carrers, places o parcs arbrats (peces 
verdes). 

 Incrementar el nombre de carrers d’atenció preferent per a vianants, prioritzant els carrers 
estructurals que formin part de la xarxa de vials que connecten els espais lliures. 

 Impulsar itineraris per a bicicletes que promoguin els desplaçaments interiors del casc urbà i 
connectin amb la xarxa de camins rurals del municipi. 

 Evitar assentaments d’activitats que comportin un increment de vehicle rodat. 

 Interconnectar els espais lliures més emblemàtics del municipi (Parc de les Morisques, Parc del 
Torrent de la Font del Pont, Parc de Can Feliu). 

 Millorar la connectivitat de l’eix del torrent de la Betzuca, a nivell longitudinal i transversal, 
mitjançant l’adequació dels passos transversals que comuniquen ambdós marges de la llera del riu 
La Betzuca. 

 Ampliar les places d’aparcament a l’àrea propera al casc urbà, amb l’objectiu d’alliberar 
aparcaments de la via pública. 

APOSTA DECIDIDA EN RELACIÓ AL FERROCARRIL 

Aquesta aposta té una incidència significativa en el PMU13 (Pla de millora urbana Estació) i PMU14 (Pla 
de millora urbana Can Canals Nord). 

 PMU 13. Dinamitzar i dotar de centralitat urbana l’àrea de l’estació; 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. 

 PMU 14. Té com a objectiu principal buscar la millor relació entre l’estació i de Mas Duran; 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. 

6.1.4 Reduir l’emissió de GEH vinculades a la gestió de residus 

Les estratègies per reduir les emissions de GEH relacionades amb la gestió de residus són: 

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 
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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. 

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: 

 Codi 260. Productes prefabricats de formigó amb material reciclat 

 Codi 190. Productes de fusta 
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 Codi 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. 

6.2 MESURES D’ADAPTACIÓ 

6.2.1 Delimitació de l’àmbit d’ordenació considerant els riscos 

RISC D’INCENDI 

Les mesures d’ordenació de seguretat enfront als riscos que s’han pres en el POUM són: 

 Delimitació, definint com a sistema urbanístic en sòl no urbanitzable les franges de protecció dels 
incendis forestals. 

 Afavorir, a partir de la delimitació dels components de qualificació en SNU, de la vocació de camps 
de conreu tots aquells terrenys que l’any 1956 eren camps de conreu, de manera que fraccionen les 
masses forestals, permetent una millor lluita i evitant focs forestals de grans dimensions, que avui 
es venen a anomenar de 6a generació. 

 Incloure la xarxa de camins de prevenció d’incendis com a sistema. 

 Franges de protecció contra incendis que s’implantaran en el POUM, en zones verdes. Aquestes 
franges de protecció, quan no són zones verdes es definiran com a sistemes. 

Els àmbits on el POUM els considera com a franges de protecció contra incendis són: 

 El límits d’urbanitzacions amb zones de bosc 

 Can Llobateres / Can Pallàs 
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 Castelltort 

 Vallsuau 

 Can Parellada (límit municipal amb Terrassa) 

 Resseguint pistes principals a la serra de Galliners. 

 Segons l’article 7 del decret 123/2005 que fa referència a les parcel·les interiors:  

el terreny de les parcel·les interiors de les urbanitzacions s'ha de mantenir lliure de vegetació seca 
i ha de ser objecte dels treballs d'aclarida que s'estableixen en l'annex 2 d'aquest Decret. 

RISC D’INUNDABILITAT 

L’ordenació del POUM s’ha realitzat a partir de les franges de flux preferent (ZFP) i zona inundable (ZI), 
definides segons les prescripcions del Reglament de domini públic hidràulic (RDPH), en l’Estudi 
d’inundabilitat dels torrents de la Betzuca, Vallcorba, de la Font del Pont i de Can Vinyals (juny 2020) 
que acompanya el POUM. 

6.2.2 Estalvi i eficiència en la gestió de l’aigua 

Les mesures d’estalvi i eficiència de l’aigua es sustenta en els següents apartats: 

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. 
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 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. 

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 partir 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 
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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 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. 

6.2.3 Fomentar la vegetació autòctona en zones verdes i espais lliures 

 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). 

 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. 

 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: 
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 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. 
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7.  CONCLUSIONS 

Un cop avaluat l’estat actual del municipi de Sant Quirze del Vallès, i les dades de les propostes de les 
diverses alternatives, es pot concloure en un balanç positiu de les emissions de GEH. 

 La capacitat d’estoc i segrest de carboni del municipi no varia amb el desenvolupament dels nous 
usos proposats per les alternatives 1 i 2, la qual cosa significa que el municipi no perd aquesta 
capacitat de lluita contra el canvi climàtic (2.490,69 Tn CO2eq/any), i fins i tot té l’oportunitat 
d’augmentar-la amb l’aplicació de mesures per augmentar la capacitat embornal en els nous 
desenvolupaments. 

 Les emissions de GEH actuals són 255.294,21 tCO2/any i les de la proposta són 216.730,65 tCO2/any, 
per tant, no augmenten les emissions de GEH ja que en els nous desenvolupaments, es donarà 
compliment a la normativa vigent sobre eficiència energètica en l’edificació, mitjançant la renovació 
del parc d’habitatges existents i la definició dels nous habitatges amb emissions “gairebé 0”. 

 Pel que fa a la mobilitat, la situació actual comporta unes emissions de GEH de 71.141,07 
tCO2eq/any, mentre que la proposta les augmenta fins a 83.081,27 tCO2eq/any. Cal remarcar doncs, 
que les emissions de GEH relatives a la mobilitat si que es veuran augmentades amb el 
desenvolupament dels nous usos ja que, un increment de població representa directament un 
increment en la mobilitat, i amb el model de mobilitat de Sant Quirze del Vallés això vol dir un 
increment del transport privat motoritzat. 

 Respecte les emissions per càpita, la proposta de planejament, té uns nivells significativament 
menors (9,81 tCO2/hab i any) que en l’estat actual (12,64 tCO2/hab i any), donat que els nous 
habitatges tindran unes exigències en eficiència energètica i en els consums d’aigua que significaran 
unes menors emissions per càpita del municipi de Sant Quirze. 

 Clarament les emissions del planejament, que s’han estimat en 216.730,65 t CO2/any, superen les 
planificades pel PAES, que es van determinar en 71.442,80 tCO2/any, però cal tenir en compte que 
aquestes no inclouen ni activitat econòmica, ni creixements de població. Per tant és un valor que no 
és comparable, i no és d’utilitat pel POUM. 

Tot i així, tal com mostren els resultats obtinguts amb l’eina de càlcul de l’OCCC, el balanç final 
d’emissions de GEH amb el desenvolupament del planejament és positiu. 

A més d’aquest anàlisi, s’han proposat una sèrie de mesures orientades a la mitigació i adaptació del 
municipi de Sant Quirze del Vallés al canvi climàtic. En aquestes mesures es proposen estratègies per 
reduir encara més les emissions de GEH generades pel municipi, així com augmentar les fonts d’energies 
renovables i d’altres per fomentar la resiliència del propi municipi, especialment a l’augment dels riscos 
pel canvi climàtic. 
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ANNEX NORMATIU 5. USOS ADMESOS EN EL SÒL NO URBANITZABLE



Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

PROT. TERR

plànol OR 3.d1

VESSANTS DE LES FONTS, CODI 11
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SE. SP. Sòl de m
ajor valor agrícola

SE. S C
ulturals. Béns a protegir

S Ecosistèm
ics. S C

ulturals. Paisatge

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 colꞏlectives 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

Instalꞏlacions 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-instalꞏlacions destinades a la criança d’animals (d’acord amb l’article 48.1.a RLU) C1 I C1 C1 C C2 C2 C1

Construccions-instalꞏlacions 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 instalꞏlacions 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

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

plànol OR 3.c plànol OR 3.d2 plànol OR 3d3

COMPONENTS DE QUALIFICACIÓ

RISCOS SERV. ECOSISTÈMICS

FILTRES DE PROTECCIÓ

Annex normatiu 5. Usos admesos en el sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació provisional
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VESSANTS DEL TORRENT DE LA BETZUCA, CODI 12

C
Q

. AIG
Ü

ES

C
Q

. H
IC

C
Q

. BO
SC

O
S D

E PR
O

TEC
C

IÓ

C
Q

. BO
SC

O
S

C
Q

. M
ATO

LLAR
S, PR

ATS I H
ER

BAS.

C
Q

. SÒ
L AG

R
ÍC

O
LA D

E SEC
À

P Terr. Sòl de valor natural i connexió

R
 inundació. Zona de flux preferent

R
isc inundació. Zona inundable

R
isc d'incendi Forestal

R
isc quím

ic

SE. S Proveïm
ent. Zones de recàrrega
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ajor valor agrícola

SE. S C
ulturals. Béns a protegir

S Ecosistèm
ics. S C

ulturals. Paisatge

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 colꞏlectives 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

Instalꞏlacions 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-instalꞏlacions 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-instalꞏlacions 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 instalꞏlacions 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

COMPONENTS DE QUALIFICACIÓ FILTRES DE PROTECCIÓ

RISCOS SERV. ECOSISTÈMICS

plànol OR 3.c plànol OR 3.d2 plànol OR 3d3

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

Annex normatiu 5. Usos admesos en el sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació provisional
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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 colꞏlectives 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

Instalꞏlacions 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-instalꞏlacions destinades a la criança d’animals (d’acord amb l’article 48.1.a RLU) C1 I C1 C1 C2 C C2 C1

Construccions-instalꞏlacions 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 instalꞏlacions 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

COMPONENTS DE QUALIFICACIÓ FILTRES DE PROTECCIÓ

RISCOS SERV. ECOSISTÈMICS

plànol OR 3.c plànol OR 3.d2 plànol OR 3d3

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

Annex normatiu 5. Usos admesos en el sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació provisional
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DILIGÈNCIA, per fer constar que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 
Sant Quirze del Vallès, ha estat aprovat provisionalment pel Ple de l’Ajuntament de 
29/09/2022, i aquest document de 164 pàgines en forma part. 

Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura 

El secretari acc., 

 

 

 

Pere Gallego Cañizares 
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