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I. MEMÒRIA 

1. Justificació de la procedència de la formulació del Pla parcial d’acord 
amb el planejament general. 

El present instrument de planejament té per objecte el desenvolupament del Pla parcial 
del Sector “N”, delimitat en la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Les 
Franqueses del Vallès (en endavant PGOU), aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona per acord de 18 de juny de 2009 (DOGC 5471 de 25/09/2009). 

Aquest Pla parcial es formula conforme a les prescripcions del Text refós de la Llei 
d'urbanisme (en endavant TRLU), aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost amb 
les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost (DOGC 
6077, de 29.2.2012); i també al Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme (en endavant RLU). Les referències del Reglament a 
articles de la Llei s’han d’entendre referides als articles corresponents del Text refós. 

1.1. Tipus de document. 

El document del Pla parcial del Sector N es redacta de conformitat amb el què estableix 
l’article 65 del TRLU, que estableix l’objecte i les determinacions dels plans parcials, amb 
les particularitats que estableix aquest precepte; així com l’article 79 del RLU, que fa 
referència a disposicions generals pròpies d’aquesta figura de planejament urbanístic.  

1.2. Contingut del document. 

L’article 66 del TRLU, i els articles 80 a 89 del RLU, fan referència a les determinacions i 
documentació dels Plans parcials, que queden recollides en els diversos capítols que 
integren el present document. 

1.3. Tramitació del document. 

L’article 85 del TRLU estableix el procediment de la tramitació dels plans urbanístics 
derivats. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional del Pla parcial pertoca a l'Ajuntament 
de Les Franqueses del Vallès. 

Un cop se n'hagi acordat l'aprovació inicial, s'haurà de posar a informació pública, per un 
termini d'un mes. Simultàniament, s'haurà de sol·licitar un informe als organismes afectats 
per raó de llurs competències sectorials. 

En el supòsit de tramitació simultània de diverses figures del planejament urbanístic, o bé 
d'aquestes i d'instruments de gestió, cadascuna d'aquestes tramitacions s'haurà de 

configurar en expedients separat, restant-ne l'executivitat de cadascuna d'elles 
supeditada a la de l'instrument o la figura superior. 

L’Ajuntament establirà els mitjans necessaris per tal de garantir la participació ciutadana i 
l'efectivitat dels drets reconeguts per l'article 8 del TRLU al llarg del procés de 
formulació i tramitació del present Pla parcial. 

2. Informació urbanística de l’àmbit. 

2.1. El PGOU. 

2.1.1. Disposicions generals. 

Dins el Capítol segon: Desenvolupament i execució del pla general, del Títol 1 del PGOU, 
s’exposen les característiques de desenvolupament de les figures de planejament, entre 
elles els Plans Parcials; diu textualment: 

Article 9. Figures de Planejament 
1. Per al desenvolupament del Pla General es formularan, d’acord amb allò previst en la Llei i en aquestes 

Normes, de forma obligatòria Plans Parcials per al desenvolupament del Sòl Urbanitzable. 

Article 12. Plans Parcials o Especials 
1. Els Plans Parcials i Especials regularan tots els aspectes necessaris per que, amb la simple formulació 

dels Projectes d’Urbanització, i, si s’escau, de reparcel·lació o expropiació, puguin ser immediatament 

executables. 

2. Els Plans Parcials i Especials desenvoluparan les directrius d’ordenació previstes pel Pla General, i per 

això: 

a) Triaran d’entre els tipus permesos pel Pla, en cada zona, els tipus d’ordenació. 

b) Precisaran els sòls de cessió obligatòria i gratuïta, d’acord amb els estàndards previstos per la Llei i en 

aquestes Normes. 

c) Assenyalaran tant l’espai destinat a la xarxa viària com el d’altres Sistemes de l’estructura urbana. 

d) Disposaran atenent a les condicions d’edificació assenyalades en el Pla General, l’ordenació de l’edificació 

de que siguin susceptibles els sectors, segons la seva edificabilitat. 

e) Delimitaran els espais per aparcaments, jardins urbans, espais lliures públics i dotacions. 

f) Pormenoritzaran les condicions d’usos dels sectors i la seva localització concreta en l’edificació. 

g) Tindran especial cura en obtenir les millors condicions d’assossegament i en motivar i fomentar la 

utilització de fonts d’energia alternatives, i el millor aprofitament de les energies passives de l’edificació, 

considerant com a tipus més recomanables el dels habitatges amb ventilació creuada. 

h) Es procurarà l’aprofitament de les aigües de pluja per al rec dels jardins privats. 

3. Els Plans garantiran, tanmateix, l’execució dels Sistemes (Generals i Locals. Els primers en el cas de que 

sigui exigible). També garantiran la realització de l’obra urbanitzadora, de forma que asseguri la realització de 

la urbanització prèvia o conjuntament amb l’edificació. Molt especialment garantiran les connexions dels 
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accessos i serveis amb els existents, en els casos de sectors sense continuïtat urbana, encara que aquestes 

connexions es duguin a terme per sòls exteriors al propi sector. 

Article 13. Pla d’Etapes 
1. Els Plans a realitzar contindran un Pla d’Etapes que pugui preveure el desenvolupament temporal de la 

urbanització. Els terminis s’adequaran a les característiques del planejament i seran coherents amb les 

previsions del Pla General. En el Sòl Urbanitzable el termini total no podrà excedir de vuit anys, comptats a 

partir de l’aprovació definitiva del Pla parcial a executar. 

2. L’incompliment de les obligacions dels particulars en l’execució dels Plans, podrà determinar l’aplicació del 

Sistema d’Expropiació. Així mateix, l’incompliment de les obligacions i càrregues imposades per la Llei 2/2002 

habilitarà a l’Ajuntament per expropiar els terrenys afectats, d’acord amb l’article 104 de la mateixa. 

En aquest mateix capítol, pel que fa a la redacció de Plans Parcials d’iniciativa pública, 
diu: 

Article 15. Plans Parcials d’Iniciativa Municipal 
1. Els Plans Parcials redactats per l’Ajuntament com a Plans Parcials d’Iniciativa Pública, contindran totes les 

determinacions que exigeix l’article 65 de la Llei 2/2002. 

2. En particular precisarà els polígons d’actuació i el sistema d’actuació urbanística que es preveu, d’acord 

amb el capítol I del títol IV de la Llei 2/2002. 

3. El fet de que un Pla parcial sigui d’iniciativa pública, no exclou als propietaris de cadascun dels polígons del 

compliment de les obligacions urbanístiques que s’assenyalen en els articles 44 i 45 de la Llei 2/2002 i en 

l’article 18 de la Llei 6/1998, sobre règim del sòl i valoracions. 

2.1.2. Regulació del sòl urbanitzable. 

La regulació del sòl urbanitzable la trobem al Capítol Quart: Regulació del sòl 
urbanitzable, del Títol 4 del PGOU, i diu: 

Article 121. Regulació del Sòl Urbanitzable 
1. El sòl urbanitzable delimitat per aquest Pla el regularan les determinacions generals que s’estableixen en 

aquestes Normes i les que estableixin els corresponents Plans Parcials que desenvolupin cada sector. 

2. Per a cada sector del sòl urbanitzable s’especifiquen les determinacions per a la redacció del posterior 

planejament derivat. 

3. Cessions gratuïtes. 

Les cessions gratuïtes obligatòries es determinaran a cada Pla parcial i tindran com a mínim, d’acord amb 

aquest Pla General, l’extensió següent: 

a. El sòl destinat als sistemes. 

b. El 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. 

2.1.3. Sistemes. 

Els sistemes estan definits al Pla General a l’article 127, que a continuació es transcriu: 

Article 127. Definició i regulació general 
1. Els sistemes són aquell conjunt d’elements d’interès general que són fonamentals per assegurar el 

desenvolupament i funcionament urbà donada la seva important contribució a l’hora d’assolir els objectius del 

planejament referents a infraestructures de comunicacions, equipaments comunitaris, serveis tècnics i 

d’espais lliures en general. 

2. El Pla General estableix les determinacions generals dels sistemes sense perjudici del que estableixi de 

forma més específica la legislació sectorial vigent en cadascuna de les respectives matèries que afectin a 

cada sistema. 

2.1.4. El Sector N. 

La regulació del sector de sòl urbanitzable delimitat Sector N – carretera de Cardedeu 
es conté en l’article 248 de les Normes urbanístiques del Text refós del PGOU de Les 
Franqueses, que incorpora la fitxa del sector, amb el següent contingut: 

 
Tot i que el PGOU preveu la possibilitat de dividir el Sector N en tres subsectors, per tal 
de facilitar-ne l’execució i gestió, el present document els desenvolupa tots tres en un 
únic Pla parcial. 
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L’àmbit del Pla és la totalitat del Sector N delimitat pel PGOU, amb una superfície de 
436.456 m2, segons la fitxa i els plànols d’ordenació, resultants de la suma de la 
superfície dels tres subsectors. 

2.1.5. Zona de desenvolupament industrial. 

La qualificació de Zona de desenvolupament industrial, amb que s’ha de qualificar el sòl 
privat del sector, està regulada als articles 233 a 238 del PGOU, que es transcriuen tot 
seguit: 

Article 233. Definició 
Comprèn els terrenys ocupats prioritàriament per edificacions d’ ús industrial o similars. 

Article 234. Condicions d’urbanització. 
Es fixen les següents condicions d’urbanització amb els percentatges següents: 

Aprofitament públic: 

Vialitat i estacionament 30% 

Equipaments 5% 

Espais lliures per a zones verdes i jardins públics 10% 

Aprofitament privat: 55% 

Article 235. Vialitat i comunicacions. 
1. La vialitat secundària, que definirà el Pla parcial, haurà de respectar els següents paràmetres: 

- L’amplada mínima del paviment serà de 10 m. 

- Les voravies, a ambdós costats, tindran una amplada mínima de 2,5 m. 

2. La vialitat d’accés a edificis i aparcaments haurà d’observar els paràmetres i condicions següents: 

- L’amplada mínima del paviment serà de 6 m. 

- Aquests vials resten comptabilitzats com a espais lliures privats. 

3. El Pla parcial definirà a ambdues bandes de cada eix viari una galeria de serveis. L’amplada mínima 

d’aquesta serà d’ 1 metre i estarà situada a l’espai de voravia. 

Article 237. Condicions d’edificació. 
Per a la distribució dels volums edificables i l’ordenació de les formes de les edificacions es fixen les següents 

condicions que hauran d’ésser desenvolupades pel corresponent Pla parcial. 

1. Tipus d’edificació. 

El Pla parcial podrà optar segons les categories industrials i en funció de la integració de l’edifici industrial en 
el teixit urbà o de la ordenació d’edificacions preexistents, entre els següents: 

a) Edificació aïllada (Tipus I). 
b) Edificació en filera (Tipus II). 

2. Dimensió i forma de les illes. 

El Pla parcial determinarà la configuració i el tamany de les illes edificables tenint en compte, segons els 

diversos tipus i modalitats, l’estructura de la vialitat i la topografia, exceptuant aquelles que ja han configurat 

els vials i edificacions preexistents. 

La dimensió mínima de les illes serà: 

-Tipus I: 10.000 m2. 

-Tipus II: 7.000 m2. 

A més a més la dimensió de l’illa haurà de permetre la inscripció d’un cercle de diàmetre superior a: 

- Tipus I: 80 metres. 

- Tipus II: 50 metres. 

3. Parcel·la mínima. 

Les parcel·les resultants de la parcel·lació prevista en el Pla parcial no podran tenir una superfície inferior, 

llevat de les preexistents, a: 

- Tipus I: 1.000 m2. 

- Tipus II: 400m2. 

4. Ocupació de l’illa per l’edificació i definició dels espais lliures privats. 

- Tipus I: 70% 

- Tipus II: 70% 

5. Sostre brut màxim. 

0’6 m2/m2 

6. Altura màxima i nombre de plantes. 

L’altura màxima admesa és la següent: 

- Tipus I: 15 metres. 

- Tipus II: 11 metres. 

En el còmput de l’alçada reguladora màxima no inclou el de les alçades de les xemeneies i 

instal·lacions especials relacionades amb la funció principal de la indústria, que no suposin 

increment de l’edificabilitat permesa. 

Excepcionalment, i quan es justifiqui per raó de la necessitat industrial, es podrà assolir una alçada 

reguladora màxima de 22m. En aquest cas, s’hauran d’incrementar les separacions mínimes 

regulades a l’apartat 5 en 1m per cada 2m més d’alçada que s’assoleixi per sobre de l’establerta per 

cada Tipus. 

Nombre màxim de plantes: 

Haurà de ser establert pels corresponents plans parcials. 

7. Separacions 

L’edificació haurà de separar-se les següents distàncies mínimes: 

- Tipus I: 

- a vials o zones verdes públiques: 10,00m. 
- a partions laterals: 5,00m. 
- a fons de parcel·la: 10,00m. 

- Tipus II: 

- a vials o zones verdes públiques: 10,00m. 
- a mitgeres: 0,00m. 
- a fons de parcel·la: 10,00m. 

En el Tipus II, quan a l’illa es defineix una sola filera d’edificació, caldrà distribuir els espais lliures respectant 

les separacions anterior (fins a la via pública) i posterior definides. En aquest Tipus, les separacions sempre 

seran regulars i hauran de definir-se homogèniament en el Pla parcial. 

Article 238. Condicions d’ús. 
Industrial de 1a, 2a, 3a i 4a categoria. 

Comercial, d'acord al Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials, o 

normativa sectorial que el substitueixi. Fora de la trama urbana consolidada (TUC) només es podran implantar

establiments comercials permesos pel Decret Llei 1/2009 i d'acord amb l'article 91 d'aquestes normes. 
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Oficines i serveis, magatzems, restauració, serveis tècnics, aparcament, recreatiu (no s'admet lús de prestació

de serveis de naturalesa sexual), hoteler, educatiu, sanitari, assistencial, esportiu, cultural, associatiu, religiós, 

administraiu, funerari i estació de servei.

Els nous usoshauran de respectar la compatibilitat amb les indústries implantades d'acord amb 

l'article 91 d'aquestes normes 

 Dins el Capítol primer: Definició i classificació dels usos, del Títol 3 del PGOU, es regulen 
els usos globals i específics fixats amb la regulació i les condicions d’ús d’aquesta Zona 
de desenvolupament industrial. 

2.1.6. Paràmetres de desenvolupament. 

Com a resum dels apartats anteriors, s’adjunta tot seguit el quadre de paràmetres i 
superfícies vigents, amb un resum total. 

PGOU
Subsector N1 N2 N3 TOTAL
Superfície total 120.286,00 m2s 156.499,00 m2s 159.671,00 m2s 436.456,00 m2s
Vialitat 10,00% 12,00% 10,00% 10,72%

12.028,60 m2s 18.779,88 m2s 15.967,10 m2s 46.775,58 m2s
Espais verds i equip. 35% 33% 35% 34,28%

42.100,10 m2s 51.644,67 m2s 55.884,85 m2s 149.629,62 m2s

Cessions 45,00% 45,00% 45,00% 45,00%

Amb aquesta distribució del sòl, resultant de les condicions establertes a l’article 248 del 
PGOU es compleixen les condicions d’urbanització establertes a l’article 234 pel que fa a 
sòl privat i cessions (55% i 45%, respectivament). S’altera en les cessions la distribució 
de sòl destinat a Vialitat i estacionament (10,72% enlloc de 30%), i el destinat a Espais 
lliures i Equipaments (34,28% enlloc de 15%, 10% i 5% respectivament), tot mantenint el 
total previst del 45%. Així mateix, es dóna compliment als estàndards urbanístics 
aplicables d’acord a l’article 65.4 del TRLU, en que s’estableix que en els sectors d'ús no 
residencial, hauran de reservar per a zona verda un mínim del 10% de la superfície de 
l'àmbit d'actuació urbanística i per a equipaments un mínim del 5% de la dita superfície. 

En el sector que ens ocupa les previsions vigents resulten molt superiors a aquests 
mínims, donat que es reserva un 34,28% de la superfície total de l’àmbit a espais verds i 
equipaments, tal com es recull als quadres anteriors. En tot cas, dins d’aquest 
percentatge, s’hauran de respectar els estàndards de cadascun dels sistemes, al conjunt 
del Sector N. 

De l’aplicació de condicions d’edificació recollides a l’article 237, que determina 
l’edificabilitat bruta de la Zona de desenvolupament industrial en 0,60 m²st/m²s, en 
resultarà l’edificabilitat neta del Sector N, un cop s’apliqui aquest coeficient a la 

superfície de l’àmbit. Aquesta edificabilitat neta total es distribuirà en les diferents 
zones de sòl privat, tot mantenint el sostre màxim total resultant. 

2.2. Característiques naturals del territori. 
La topografia del sector està marcada per la pendent dels terrenys en sentit descendent 
cap a la carretera C-251, de Granollers a Cardedeu i les edificacions existents dins 
l’àmbit, un altre aspecte rellevant dins la forma del sector es el traçat actual del 
torrent que recull les aigües de tota aquesta vall, aquest torrent discorre pràcticament 
paral·lel a la carretera i a ell van a parar la totalitat de les escorrenties superficials del 
sector fins que travessa per sota de la carretera C-251 i continua en sentit sud. 

La geomorfologia del Sector N es uniforme. D’acord a les dades disponibles al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, l’àmbit es troba sobre estrats 
d’argiles, gresos i conglomerats (de exterior a interior) de l’època del miocè mitja superior, 
del període neogen de l’era cenozoica. 

Els límits de l’àmbit dels terrenys d’afectació del Pla parcial són els següents: 

Al nord limita amb terrenys de sòl no urbanitzable, bàsicament de camps de conreu, s’ha 
fet coincidir en allò possible el límit amb l’estructura de la propietat i els desnivells del 
terreny, seguint el més fidelment el traçat de l’àmbit que proposava el Planejament 
Municipal. 

A l’Oest, limita amb la ronda nord de Granollers, i s’ha fet coincidir el límit amb la tanca 
que delimita el carril lateral d’accés a la ronda. 

Al Sud amb la carretera C-251 de Granollers a Cardedeu, prenent com a límit físic la línia 
de final de l’asfalt o la cuneta en cas d’existir. En algun altre cas el límit no coincideix 
amb la carretera sinó uns metres més al nord, en aquesta zona coincideix amb la línia 
divisòria municipal entre els municipis de Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès. 

A l’Est el límit el formen bàsicament les tanques de la parcel·la existent, que pertany a 
“Biochemie, SA”, i en la unió entre el vial existent, paral·lel a la carretera, el vial de 
sortida de la carretera de Cardedeu i l’inici del camí de Marata. 

2.3. Usos, edificacions i infraestructures existents. 
La orografia original s’ha vist modificada àmpliament degut als assentaments edificatoris 
de tipologia variada que hi ha al sector, a més degut als transports pesants que 
accedeixen fins algunes d’aquestes activitats, la majoria de camins estan malmesos i han 
fet que el territori es vegi afectat. 

També trobem dispersos a l’àmbit del Pla diversos cultius intensius d’escassa mida. 

Cal dir que degut a la implantació de les activitats anteriorment esmentades, dins el 
sector trobem infraestructures i serveis en funcionament, però insuficients o 
incompatibles amb els nous usos previstos. 
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Es necessari esmentar aquí una dada important, aquest mateix planejament derivat es va 
desenvolupar al voltant de l’any 2005, havent-se tramitat i aprovat el Pla parcial, i el 
corresponent projecte d’urbanització, aquestes obres urbanitzadores es van endegar cap 
al 2007 duent-se a terme algunes parts de la vialitat prevista i les infraestructures amb 
les que aquest vials estaven equipats, per un seguit de condicionants les obres es varen 
aturar i el tràmit es va anular, reprenent-se ara de nou. Tanmateix, aquestes restes de 
vialitat i infraestructures ja executades es troben, també, presents dins l’àmbit. 

S’adjunta, al final d’aquest apartat, plànol informatiu dels Usos del sòl, segons consta al 
SITMUN de la Diputació de Barcelona. 

2.3.1. Infraestructures. 

a) Accessos i comunicacions. 

El sector que ens ocupa, te l’accés principal a traves del límit sud de l’àmbit, la carretera 
C-251, aquesta carretera conflueix en el vèrtex sud dels terrenys amb la ronda nord de 
Granollers, això fa que els accessos als terrenys sigui molt bo. 

b) Xarxa hidràulica. 

La xarxa de provisió d’aigua potable està desenvolupada per l’àmbit del Pla parcial, ja que 
actualment totes les activitats que es produeixen tenen servei d’aigua potable. 

Pel que fa al sistema de sanejament i evacuació d’aigües pluvials, existeix el torrent que 
gairebé travessa tot l’àmbit i recull les escorrenties superficials dels terrenys, ja que 
discorre paral·lel a la carretera C-251 i aquest es el punt on conflueixen les vessants de 
la vall que hi ha a una banda i altre de la carretera. 

Pel que fa als terrenys més al nord, aboquen les escorrenties superficials cap a un 
torrent que hi ha fora de l’àmbit de l’actuació, les aigües residuals que provenen de les 
naus industrials d’aquesta zona, s’impulsen mitjançant una estació impulsora cap a la 
xarxa de la zona sud de l’àmbit. 

c) Xarxa elèctrica. 

El subministrament d’energia elèctrica dins l’àmbit està garantit doncs les activitats i els 
habitatges presents gaudeixen de l’energia elèctrica actualment. 

d) Xarxa de gas natural. 

Hi ha una línia de canalització de gas que transcorre per el límit oest , paral·lela a la 
rampa d’accés a la ronda nord de Granollers, i que actualment dona servei a diferents 
actuacions dins i fora de l’àmbit d’actuació. 

e) Xarxa de telecomunicacions. 

Dins del sector hi ha servei de la xarxa de telèfons, existeix una línia que transcorre 
paral·lela a la carretera C-251. 

f) Residus sòlids. 

A l’interior de l’àmbit que ens ocupa hi ha algun contenidor de recollida de brossa situat 
a prop de les activitats industrials i els habitatges propers als límits del Pla parcial. 

2.3.2. Serveis a l’àmbit local de l’actuació. 

a) Xarxa viària a l’àmbit local de l’actuació. 

Actualment, no hi ha cap vial considerat com a tal, existeixen camins que estan en un 
estat de conservació prou correcte si tenim en compte la quantitat de trànsit rodat que 
suporten. Únicament a la banda nord s’ha asfaltat un bon tros de la unió entre el camí 
de Marata i el camí vell de Granollers, especialment a la zona entre les parcel·les que 
pertanyen a “Sandoz Industrial Products, SA”. 

Com s’ha dit anteriorment, també trobem alguns vials en estat precari de construcció, 
resultant de les obres urbanitzadores del sector que es varen dur a terme al voltant de 
l’any 2007, principalment a la zona sud de l’àmbit, i en trams propers a la carretera C-251 
a la zona nord. 

b) Instal·lacions a l’àmbit local de l’actuació. 

Dins el sector trobem tot tipus d’instal·lacions de serveis que estan en ple funcionament, 
es conservaran les que calguin i es construiran les noves que facin falta per la nova 
ordenació. 

El torrent que travessa l’àmbit està soterrat per sota de passos pels camins en diverses 
ocasions, aquests passos son en la majoria de casos fets amb canonades circulars de 
xapa metàl·lica ondulada. 

També trobem part de les infraestructures executades a les obres de l’any 2007, la 
majoria d’elles es troben en un estat dolent de conservació, i caldrà renovar-les en el 
cas que el nou planejament atorgui la mateixa qualificació a aquests terrenys. 

2.3.3. Usos i edificacions existents. 

El sector està molt malmès si el consideréssim com a sòl rústec, hi ha diverses activitats 
industrials com un desballestament d’automòbils, zones de tractament de residus, 
magatzems, metal·listes, granges en desús, etc... que conviuen amb habitatges unifamiliars, 
i diverses zones d’explotació agrícola. 

Les edificacions que es vinculen a aquestes activitats son de tot tipus i formes sense cap 
ordenament arquitectònic i cap tipus de pautes. 
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2.4. Estructura de la propietat del sòl. 
L’Estructura de la propietat s’ha realitzat confrontant les dades obtingudes del Cadastre 
i la realitat física sobre el territori, de manera que resulta el següent quadre resum de 
propietaris que s’adjunta tot seguit. En tot cas, aquestes dades de propietat s’hauran de 
revisar i validar en el Projecte de reparcel·lació, posterior a la tramitació del present Pla 
parcial. 

 
Nº 

finca 
Propietari Superfície aportada 

Percentatge 
aportades 

1 JERONIMO CULELL BRUGUET 1.252,25 m2 0,275% 
2 CONCEPCIÓN SOLDEVILA PUJOL 299,53 m2 0,066% 

3 
CASIMIR AUFERIL ESCAYOLA 

2.319,01 m2 0,509% 
PROMOCIONS IMMOBILIARIES SANT ROC, S.L. 

4 
MARGARITA PARERA ALABAU 

5.369,55 m2 1,179% JORGE PARERA ALABAU 
JUAN PARERA ALABAU 

5 DOLORES PAGES ROF 2.850,76 m2 0,626% 
6 CAN PUJADAS 2006, S.L. 3.899,52 m2 0,857% 
7 BATLLE & BIGAS, SL 10.874,59 m2 2,389% 
8 ANTONIO MAYOL POU 3.920,90 m2 0,861% 
9 VALLDERIOLF, SA 4.937,83 m2 1,085% 
10 FRANCESC ALTIMIRA PASCUAL 982,50 m2 0,216% 

11 
JOSEP ALTIMIRA PASCUAL 

8.547,30 m2 1,877% FRANCESC ALTIMIRA PASCUAL 
TERESA ALTIMIRA PASCUAL 

12 JOSEP ALTIMIRA PASCUAL 4.408,86 m2 0,968% 
13 VALLDERIOLF, SA 5.981,83 m2 1,314% 
14 PERE BARRACHINA JUBANY 11.600,07 m2 2,548% 
15 FRANCESC ALTIMIRA PASCUAL 3.902,75 m2 0,857% 
16 FRANCESC ALTIMIRA PASCUAL 1.282,00 m2 0,282% 
17 FRANCESC ALTIMIRA PASCUAL 1.994,87 m2 0,438% 
18 JOSEP ALTIMIRA PASCUAL 3.385,81 m2 0,744% 
19 HEREUS DE JOSÉ CUTRINA SALTO 13.312,10 m2 2,924% 
20 MANUEL CREIX QUERALT 3.603,58 m2 0,792% 
21 FRANCISCO BOSCH PLANA 9.181,14 m2 2,017% 
22 MANUEL CREIX QUERALT 1.797,94 m2 0,395% 

23 
ANTONI CUMELLA VENDRELL 

4.635,41 m2 1,018% 
MIREIA CUMELLA VENDRELL 

24 HERMENEGILDO TALLADA TORTOS 2.827,12 m2 0,621% 
25 ROSA GANDUXER I POUS 5.323,96 m2 1,169% 
26 JOSÉ ROCA PERXACHS 6.213,47 m2 1,365% 
27 INVERTRASA, SA 10.413,46 m2 2,287% 

28 
MARIA CODINA RELATS 

1.990,45 m2 0,437% FRANCISCO AGUILERA CODINA 
MARIA AGUILERA CODINA 

29 
MARIA CODINA RELATS 

8.497,10 m2 1,866% FRANCISCO AGUILERA CODINA 
MARIA AGUILERA CODINA 

30 EULALIA REIG PAHISA 1.393,51 m2 0,306% 
31 EULALIA REIG PAHISA 2.355,88 m2 0,517% 

32 FRANCISCO BOSCH PLANA 10.645,98 m2 2,338% 
33 JOSE MARIA CASANOVAS REIG 4.086,86 m2 0,898% 
34 ANTONIO ALTIMIRA BALLÚS 4.377,20 m2 0,961% 
35 ANTONIO ALTIMIRA BALLÚS 5.807,84 m2 1,276% 

36 
JOAN PRATGINESTOS CONGOST 

3.128,86 m2 0,687% 
RAMON PRATGINESTOS CONGOST 

37 
JOAN PRATGINESTOS CONGOST 

1.183,17 m2 0,260% 
RAMON PRATGINESTOS CONGOST 

38 JOSEP VILA CARBONELL 12.091,32 m2 2,656% 
39 FLOR DE LOTO, SA 11.760,77 m2 2,583% 
40 FLOR DE LOTO, SA 6.867,07 m2 1,508% 

41 
JOAN PRATGINESTOS CONGOST 

9.141,94 m2 2,008% 
RAMON PRATGINESTOS CONGOST 

42 LEVESTA, SA 30.649,64 m2 6,732% 
43 ISIDRO RIUS CARBONELL 271,61 m2 0,060% 
44 LEVESTA, SA 2.739,93 m2 0,602% 
45 LEVESTA, SA 4.353,62 m2 0,956% 
46 LEVESTA, SA 94,67 m2 0,021% 
47 ANTONIO CLAVELL SEGURA 5.548,54 m2 1,219% 

48 
JUAN BALLÚS TABERNE 

2.056,84 m2 0,452% 
MARIA MERCEDES BOSCH CAMPENY 

49 FRANCISCO BOSCH PLANA 1.693,39 m2 0,372% 
50 PALET & PUIG IMMOBILIARIA, SL 6.049,82 m2 1,329% 
51 RAMÓN PESCUET FELIU 9.008,05 m2 1,979% 

52 

ANNA AUMATELL COROMINOLA 

11.304,62 m2 2,483% 
TERESA JUNOY AMBROS 
AMALIA ENCINAS JIMÈNEZ 
MARTA CAMP VIÑOLAS 

53 ARAGOGAMMA, SA 16.174,78 m2 3,553% 
54 FRANCISCO BOSCH PLANA 5.791,35 m2 1,272% 
55 CORPORACION UNILAND, SA 12.231,37 m2 2,687% 

59 

ALEJANDRO SERRA ANFRÉS 

9.109,62 m2 2,001% 
CRISTINA SERRA ANFRÉS 
INÉS SERRA ANFRÉS 
MIGUEL SUREDA ANFRÉS 
XAVIER SUREDA ANFRÉS 

60 ANTONIO SOL MOGAS 20.170,16 m2 4,430% 

61 
ANTONIO CLAVELL SEGURA 

3.993,19 m2 0,877% 
LÍDIA GRAU GIL 

62 
ANTONIO CLAVELL SEGURA 

7.305,83 m2 1,605% 
LÍDIA GRAU GIL 

63 ANTEX, S.A. 5.768,21 m2 1,267% 
64 FRANCISCO REIXACH PRUNA 3.578,58 m2 0,786% 
65 FRANCISCO REIXACH PEIRÓ 10.237,10 m2 2,249% 
66 FRANCISCO REIXACH PEIRÓ 8.621,24 m2 1,894% 
67 SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, S.A. 34.966,26 m2 7,680% 
70 BATLLE & BIGAS, SL 275,94 m2 0,061% 
71 BUNTIANG 900, S.L. 646,94 m2 0,142% 
  AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm. actuant) 0,00 m2 0,000% 
  Camins Cadastrals 24.175,49 m2 5,310% 

        

 
455.262,85 m2 100,000% 
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3. Objectius i criteris de l’ordenació de l’àmbit. 

3.1. Adequació de l’ordenació a les determinacions del planejament urbanístic general 
per al sector. 

Les determinacions específiques del Pla General, en sòl urbanitzable, són les següents: 

a) Delimitació dels sectors per al desenvolupament del Pla general en Plans parcials. 
b) Assignació d’usos globals, fitxant en la intensitat. 
c) Previsió del paràmetres fonamentals de l’edificació i els estàndards del Plans parcials. 
d) Localització o traçat preferent, amb valor indicatiu, d’alguns dels sistemes de vialitat 
secundària i espais lliures i equipaments dels sector. 
e) Senyalització, en el seu cas, dels sistemes generals vinculats al desenvolupament de 
cada sector. 

L’ordenació que s’estableix mitjançant el present Pla parcial acompleix, alhora, amb els 
objectius concrets establerts a l’article 248 de les Normes del PGOU: 

- Ordenar els solars existents ampliant-ne el nombre o l’àmbit. 
- Construir el vial lateral de la carretera i els nous enllaços, seguint la pauta 

aproximada grafiada en els plànols. 
- Situar els espais verds i d’equipament en els punts indicats en el plànol, per tal de 

servir de corredors verds que interrelacionin el medi ambient de les dues vores de 
la carretera. 

3.1.1. Descripció de la solució adoptada. 

La proposta d’ordenació del sector és basa a la solució que fixa el PGOU. El sistema viari 
que ordena tot el sector s’ha modificat per adaptar-se a la realitat del territori i 
procurar obtenir un resultat millor per afectar el mínim possible a les edificacions actuals 
que estan en funcionament. 

S’ha previst l’ordenació d’aquest polígon prenent determinacions tant generals com 
puntuals, com es per exemple el tractament i canalització del torrent del Ramassar, que 
travessa tots aquests terrenys, o l’ordenació volumètrica de la zona situada més al sud 
paral·lela a la Carretera C-251.  

Aquesta solució es composa bàsicament per tres tipus d’edificacions, a primera línia de la 
carretera C-251, i pel que fa a la zona de desenvolupament industrial, es preveuen unes 
edificacions en filera que es mostrin com una façana a aquesta carretera, mentre que a la 
banda superior dels terrenys s’han previst edificacions aïllades, per a donar varietat en 
el tipus i mida dels edificis resultants. Juntament amb aquestes s’han disposat els sòls 
corresponents als equipaments, els quals, per la seva tipologia, es podran percebre com 
una fita en el terreny, entre ells també apareixen les franges de verd públic previstes. 

S’ha projectat un vial principal que travessa longitudinalment tot l’àmbit, des de l’espai 
proper al nus entre la carretera C-251 i la ronda nord de Granollers fins a connectar amb 
el vial existent que prové del camí de Marata i la sortida que existeix de la carretera 

venint de Cardedeu en direcció Granollers (dins el terme municipal de La Roca del Vallès). 
Per accedir al vial interior s’han previst dos accessos més des de la carretera de 
Cardedeu, un a la rotonda existent, que també dona accés al polígon de “Can Jorn” al 
Terme Municipal de La Roca del Vallès, i l’altre mitjançant una rotonda de nova creació a 
l’encreuament entre el vial d’accés a l’anomenat actualment “Polígon 10”, aquesta rotonda 
també servirà per accedir, a la banda sud de la carretera, al Polígon Industrial Ramassar-
sud”. 

S’ha introduït, en algunes zones, un vial nou que no preveu el planejament general, que 
funcionarà com un lateral de la carretera C-251, per a poder obtenir un millor accés a les 
parcel·les per a edificacions en filera que es projecten en la zona propera a la carretera. 

La vialitat ha variat sobre la que proposa el PGOU a la zona propera a la rotonda de 
“Can Jorn”, es proposa un vial que passa per la part més a l’est, això també ens permet 
la creació d’una rotonda de connexió entre la rotonda existent a la carretera C-251 i el 
vial principal que travessa tots els àmbits, eliminant d’aquesta forma algun tipus 
d’encreuament perillós per a la seguretat viària. També varia respecte a la previsió del 
Planejament General la connexió del vial interior amb la rotonda entre la carretera C-251 i 
la ronda nord de Granollers, aquesta connexió no es produeix, i la vialitat del sector més 
al sud queda resolta amb un vial de diferent tipologia, depenent a quines parcel·les dona 
front, aquest vial és d’una sola direcció de circulació i arrenca des del ramal de nova 
creació fins a retornar a connectar amb el vial d’accés al polígon 10. 

Pel que fa a la distribució parcel·laria el Pla parcial proposa dividir la zona de 
desenvolupament industrial en grans illes, aquestes illes s’ocuparan per parcel·les 
destinades a col·locar qualsevol de les tipologies d’ús previstes, i també per a permetre 
el desenvolupament d’algunes de les activitats preexistents en el sector. 

A l’espai públic li correspon la resta del territori que es distribueix de forma que es 
reserven unes parcel·les per equipaments, sempre preveient que hi hagi algun gran espai 
verd, que actuarà com a corredor verd. També es deixa com a espai lliure les zones 
properes a les grans infraestructures viàries. 

Tot això permet deixar el llit de la riera a l’aire lliure en els màxims punts possibles, 
intentant que aquest traçat actual variï el mínim possible. Aquesta riera prové del 
capdamunt de la vall i travessa la carretera abans que aquesta connecti amb la ronda 
nord de Granollers. Allà on calgui travessar alguna de les infraestructures, tant de nova 
creació com les existents, aquest torrent es canalitzarà, i aquestes canals es sobre 
dimensionaran per possibilitar el pas de la biodiversitat i que aquesta llera faci, alhora, 
les funcions de corredor verd. 

3.1.2. Adaptació als límits físics. 

De l’ordenació particular en resulten afectades les previsions de traçats de vials que 
contempla el planejament, bàsicament, per variacions degudes a la conservació de 
construccions existents o de traces naturals com el torrent del Ramassar. 

També degut a la recerca d’una solució òptima s’ha plantejat en alguns casos la inclusió 
d’un vial menor existent, que no estava previst en el Planejament general, que potenciarà 
l’accés a algunes parcel·les millorant així el resultat amb l’ajust a la realitat física.. 



Pla parcial del Sector “N” 

Una vegada realitzat l’aixecament topogràfic de la zona, s’han fet coincidir els límits 
teòrics, previstos als plànols d’ordenació del pla general, amb la realitat física del 
territori, les edificacions i camins existents; així com els límits de propietat rústega, per 
evitar restes de finques matriu inferiors a les unitats mínimes de conreu, establertes a 
l’annex 1 del Decret 169/1983 pel municipi de Les Franqueses del Vallès. D’aquest ajust en 
resulta una superfície total del sector de 455.262,85m2. 

Aquesta precisió del límit del sector és d’acord a l’article 11 del PGOU, atès que 
l’increment que suposa sobre la superfície resultant de l’article 248 (436.456,00m2), és del 
4,31%. Es transcriu tot seguit el referit article: 

Article 11. Precisió de límits. 
Els límits de les “zones” podran ser objecte de precisió en els respectius Plans Parcials o Especials, conforme 

als següents criteris: 

a) Respondre a ajustos deguts a: 

1. Les alineacions o línies d’edificació existents. 

2. Les característiques topogràfiques del terreny. 

3. Els límits de la propietat rústica o urbana. 

4. L’existència d’arbrat o altres elements d’interès. 

b) No comportaran distorsions en la forma de les unitats de zona, ni augments ni disminucions de superfície 

de més d’un 5% en relació amb les superfícies delimitades en els plànols de la sèrie 4 d’aquest Pla General. 

3.1.3. Càlcul de l’edificabilitat del sector. 

L’article 237 del PGOU determina que l’edificabilitat bruta de la Zona de desenvolupament 
industrial serà de 0,60 m²st/m²s. Un cop establerta la superfície del sector, segons s’ha 
explicat a l’apartat anterior, es pot aplicar aquest coeficient per tal d’obtenir el sostre 
màxim possible al Sector N. 

Superfície total 455.262,85 m2s
(art. 237.5) Edificabilitat bruta 0,60 m2st/m2s 273.157,71 m2st  

Així doncs, resulta un sostre màxim total del sector de 273.157,71m2. 

En tot cas, els coeficients d’edificabilitat que es determinen per cadascuna de les zones, 
aplicats sobre la superfície d’aquestes, donen lloc a un sostre total del sector que no 
ultrapassa aquest màxim teòric. 

3.1.4. Urbanització i càrregues externes. 

A banda del que s’ha exposat amb anterioritat, també cal realitzar obres exteriors a 
l’àmbit de planejament, i que són necessàries per a la seva execució. Per tant s’ha previst 
com a càrrega externa la rotonda de connexió a la carretera C-251 a l’alçada del camí del 
“Polígon 10”, amb una superfície a urbanitzar com a vialitat de 1.916,93 m2. 

3.2. Observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible. 

La proposta continguda en el present document és plenament conforme amb l’objectiu de 
desenvolupament urbanístic sostenible que, de conformitat amb l’article 3 del TRLU, 
constitueix un dels principis generals de l’actuació urbanística. 

En aquest sentit, cal destacar que l’ordenació proposada s’ajusta al model de 
desenvolupament social i econòmic del municipi previst a la memòria del PGOU per 
l’anomenat PROJECTE C – Polígons industrials de la carretera de Cardedeu, tot 
afavorint el compliment de l’objectiu de conjuminar les necessitats de creixement amb la 
preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, històrics o culturals. 

Les propostes contingudes en el present document s’emmarquen, sens dubte, en el 
concepte de desenvolupament urbanístic sostenible, en la mesura que afavoreixen la 
cohesió social i l’eficiència del model de creixement urbanístic previst pel PGOU, i s’han 
tingut en compte les conclusions de l’informe ambiental que integra la documentació del 
Pla parcial. 

3.3. Adequació de l’ordenació a les directrius de planejament. 

L’ordenació del Sector N que es proposa s’adequa plenament a les directrius que 
s’estableixen d’una banda a l’article 9 del TRLU, i de l’altra als articles 5 a 7 del RLU. 

Les determinacions i l'execució del present Pla parcial permeten assolir uns nivells 
adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels 
riscs naturals i tecnològics. L’àmbit del Pla no comprèn zones inundables ni de risc per les 
persones, ni zones de risc geològic segons les dades de l’Institut Geològic de Catalunya. 

No es donen al sector, més que de forma puntual, pendents naturals superiors al 20% 
d’acord amb la cartografia oficial de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, i la distribució 
dels àmbits destinats a espais lliures i a equipaments s'ajusta a criteris que en 
garanteixen la funcionalitat, i l’objectiu de situar els espais verds i d’equipament per tal 
de servir de corredors verds que interrelacionin el medi ambient de les dues vores de la 
carretera. 

3.4. Adequació de l’ordenació a les tasques de cura i gestió domèstica. 

L’ordenació proposada resulta, entre altres factors, d’una especial atenció als paràmetres 
d’accessibilitat, mobilitat, seguretat i ús del teixit urbà. 

S’ha considerat, al llarg del procés de disseny del Pla, tota la normativa tècnica relativa 
a aquests factors, tot integrant-la amb els criteris de l’Ajuntament de Les Franqueses 
del Vallès. 
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3.5. Compliment de les determinacions del planejament urbanístic general sobre 
mobilitat sostenible. 

El present Pla parcial compleix les determinacions sobre mobilitat sostenible que estableix 
el planejament general i la normativa sectorial aplicable. 

El capítol VI del present document és l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada, en que 
es justifiquen els diversos paràmetres de mobilitat considerats pel desenvolupament del 
Sector N. 

4. Determinacions relatives als usos del sòl i als paràmetres edificatoris.
El detall dels usos previstos del terreny està recollit en els plànols de zonificació del 
present Pla parcial urbanístic. 

Els usos globals i específics que s’estableixen en aquest Pla parcial són els de Zona de 
desenvolupament industrial, tal com es recullen al Capítol III Normes Urbanístiques 
d’aquest document. 

4.1. Zona de desenvolupament industrial. 

Per la Zona de desenvolupament industrial distingim dos tipus d’edificació, tal i com 
determina el Planejament general, el Tipus I que desenvolupa edificació aïllada i el Tipus II 
en el que es pot construir edificacions en filera. 

4.1.1. Condicions de les illes. 

L’article 237.2 del PGOU estableix que correspon al Pla parcial determinar la configuració i 
mida de les illes edificables, tenint en compte l’estructura de la vialitat i la topografia, i, 
en tot cas, exceptuant aquelles que ja han configurat els vials i edificacions preexistents. 

El present Pla parcial determina un total de 11 illes, 9 pel seu desenvolupament amb 
edificacions aïllades (Tipus I) i 2 per edificacions en filera (Tipus II), segons es mostra al 
següent quadre: 

Illa Superfície (m2) % sub-illa Superfície (m2) % Tipologia 

ILLA A 24.382,77 5,36% 
A.1 9.682,75 2,13% 

Filera A.2 6.000,02 1,32% 
A.3 8.700,00 1,91% 

ILLA B 24.417,18 5,36% B 24.417,18 5,36% Aïllada 
ILLA C 4.138,46 0,91% C 4.138,46 0,91% Aïllada 
ILLA D 12.434,09 2,73% D 12.434,09 2,73% Aïllada 

ILLA E 22.403,91 4,92% 
E.1 9.542,32 2,10% 

Filera E.2 6.219,14 1,37% 
E.3 6.642,45 1,46% 

ILLA F 68.627,05 15,07% F 68.627,05 15,07% Aïllada 
ILLA G 8.262,25 1,81% G 8.262,25 1,81% Aïllada 
ILLA H 31.424,30 6,90% H 31.424,30 6,90% Aïllada 
ILLA I 18.784,14 4,13% I 18.784,14 4,13% Aïllada 
ILLA J 7.602,45 1,67% J 7.602,45 1,67% Aïllada 
ILLA K 27.903,67 6,13% K 27.903,67 6,13% Aïllada 

La dimensió mínima de les illes serà, amb caràcter general: 

- -Tipus I: 10.000 m2. 
- -Tipus II: 7.000 m2. 

Com es pot observar, alguna de les illes no assoleix els mínims generals establerts al 
PGOU. 

Pel que fa a l’illa C, és la configuració de la vialitat preexistent i la prevista la que no 
permet la superfícies corresponent, que seria de 10.000m2. En el cas de l’illa G, és la 
topografia la que determina la seva dimensió, ja que es troba entre un camí i un torrent 
existents i es situa sobre els talussos que formen. Finalment, l’illa J conté l’edificació 
existent de “Terraco”, i queda envoltada per la nova vialitat i el límit del terme paral·lel 
a la C-251. 

4.1.2. Zona industrial per edificació aïllada (Tipus I). 

Les condicions d’ordenació de la Zona industrial per edificació aïllada (Tipus I) estan 
establertes a l’article 15 de les Normes del Pla parcial. 

Com a resum dels paràmetres d’edificació en l’àmbit del Pla parcial, obtenim aquest 
quadre: 

Ocupació màxima 70 % 
Edificabilitat 1,00 m²st/m²s 
Altura màxima admesa 15 m. 
Separacions: 

A vials o zones verdes públiques 10 m. 
A partions laterals 5 m. 
A fons de parcel·la 10 m. 

4.1.3. Zona industrial per edificació en filera (Tipus II). 

Les condicions d’ordenació de la Zona industrial per edificació aïllada (Tipus I) estan 
establertes a l’article 16 de les Normes del Pla parcial. 

Com a resum dels paràmetres d’edificació en l’àmbit del Pla parcial, obtenim aquest 
quadre: 

Ocupació màxima 70 % 
Edificabilitat 1,45 m²st/m²s 
Altura màxima admesa 11 m. 
Separacions: 
A vials o zones verdes públiques 10 m. 

A mitgeres 0 m. 
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5. Determinacions relatives als sistemes urbanístics. 
De les reserves realitzades en resulta el quadre que segueix a aquest paràgraf. Com es 
pot comprovar, el total de superfícies de cessió s’ha vist incrementat sobre els 
estàndards previstos al planejament, principalment, degut a l’ajust de l’àmbit i el traçat 
de la vialitat. Aquest ajust fa que augmenti la reserva de sòl per al sistema viari, i 
alhora, s’ocupin zones previstes al planejament per a zones verdes i equipaments, que 
resulten lleugerament reduïdes, tot i assolir l’estàndard mínim conjunt del 45% de 
reserva de sòl destinat a sistemes que preveu el PGOU. 

Sòl Privat 55,00% 250.380,27 m2s

Vialitat 12,42% 56.543,47 m2s
Espais verds i equip. 32,58% 148.339,11 m2s

Sistemes 45,00% 204.882,58 m2s

Superfície total 100,00% 455.262,85 m2s  

5.1. Sistema d’espais lliures. 

El Sistema d’espais lliures del Pla parcial inclou aquells sòls dedicats a espais forestals, 
agrícoles i zones verdes urbanes, així com itineraris paisatgístics i recorreguts peatonals. 

En concret hi ha destinats a aquest sistema onze peces de sòl que sumen un total de 
125.317,98 m2s.  

S’ha previst la col·locació d’aquests espais en la posició aproximada que fixa el 
planejament general, amb les variacions i ajustos que han calgut per a la proposta 
definitiva, i s’articulen com a corredors verds tal com preveu el PGOU, a banda de 
funcionar com a protecció del sistema viari. 

En alguns casos, aquests espais lliures incorporen camins rurals existents, i generen de 
nous camins allà on els primers s’han hagut de suprimir per adequar-se a la nova 
ordenació. 

5.2. Sistema viari i aparcaments. 

El forma el sòl del Pla parcial dedicat al viari, vies urbanes i aparcaments públics. La 
traça de la vialitat urbana interior a l’àmbit ocupa una superfície de 56.543,47 m2s. 

Exteriorment a l’àmbit del Pla parcial, cal construir part de la rotonda d’accés a la 
vialitat que actualment existeix i que s’amplia a l’encreuament entre la C-251 i el vial 
d’accés al “Polígon 10”, aquesta rotonda es construeix de cara a millorar la seguretat 
viària d’aquest accés, amb una superfície a urbanitzar com a vialitat de 1.916,93 m2. 

5.3. Sistema d’equipaments comunitaris i serveis tècnics. 

Tenen la consideració de Sistema d’equipaments comunitaris i serveis tècnics els sòls 
destinats a instal·lar dotacions d’interès públic i social necessaris en funció de les 
característiques demogràfiques i socioeconòmiques de la població. 

S’ha situat en dues grans peces, el sòl destinat a equipaments comunitaris, el destí dels 
quals es concretarà posteriorment, mitjançant Plans Especials. També s’han disposat un 
seguit de petites peces de sòl, destinades a Serveis tècnics que han de servir el Sector. 

En total hi ha una superfície destinada al sistema d’equipaments de 23.021,13 m2s. 
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6. Quadres resum de Sistemes i Zones. 

6.1. Distribució de l’àmbit d’actuació. 

Superfície total 455.262,85 m2s
(art. 237.5) Edificabilitat bruta 0,60 m2st/m2s 273.157,71 m2st

Edificabilitat neta 1,09 m2st/m2s
Sostre Privat 273.157,71 m2st

Sòl Privat 55,00% 250.380,27 m2s

Vialitat 12,42% 56.543,47 m2s
Espais verds i equip. 32,58% 148.339,11 m2s

Sistemes 45,00% 204.882,58 m2s

Superfície total 100,00% 455.262,85 m2s  
 

6.2. Distribució per Sistemes i Zones. 

6.2.1. Sistema d’espais lliures i d’equipaments comunitaris. 

Sistema Superfície (m2) % sub-illa Superfície (m2) %

V.1 6.413,30 1,41%
V.2 11.545,52 2,54%
V.3 2.695,39 0,59%
V.4 15.984,08 3,51%
V.5 16.856,81 3,70%
V.6 4.839,32 1,06%
V.7 64.296,36 14,12%
V.8 2.687,20 0,59%
Q.1 15.064,17 3,31%
Q.2 7.685,00 1,69%
ST.1 21,12 0,00%
ST.2 24,96 0,01%
ST.3 21,12 0,00%
ST.4 20,68 0,00%
ST.5 25,05 0,01%
ST.6 21,12 0,00%
ST.7 21,12 0,00%
ST.8 24,96 0,01%
ST.9 20,20 0,00%
ST.10 25,07 0,01%
ST.11 21,12 0,00%
ST.12 25,44 0,01%

Total Z.V. i Equip. 148.339,11 32,58%

EQUIPAMENTS i SERVEIS 
TÉCNICS

ZONES VERDES 27,53%

5,06%23.021,13

125.317,98

 

6.2.2. Sistema viari. 

Sistema Superfície (m2) % sub-illa Superfície (m2) %

Total vialitat 56.543,47 12,42% 56.543,47 12,42%
 

6.2.3. Zona de Desenvolupament industrial. 

Illa Superfície (m2) % sub-illa Superfície (m2) %

A.1 9.682,75 2,13%
A.2 6.000,02 1,32%
A.3 8.700,00 1,91%

ILLA B 24.417,18 5,36% B 24.417,18 5,36%

ILLA C 4.138,46 0,91% C 4.138,46 0,91%

ILLA D 12.434,09 2,73% D 12.434,09 2,73%
E.1 9.542,32 2,10%
E.2 6.219,14 1,37%
E.3 6.642,45 1,46%

ILLA F 68.627,05 15,07% F 68.627,05 15,07%

ILLA G 8.262,25 1,81% G 8.262,25 1,81%

ILLA H 31.424,30 6,90% H 31.424,30 6,90%

ILLA I 18.784,14 4,13% I 18.784,14 4,13%

ILLA J 7.602,45 1,67% J 7.602,45 1,67%

ILLA K 27.903,67 6,13% K 27.903,67 6,13%

Total Industrial 250.380,27 55,00%

ILLA A 24.382,77

ILLA E

5,36%

22.403,91 4,92%
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6.3. Distribució i assignació general d’usos. 
SÒL INDUSTRIAL.

Illa Superfície (m2) % sub-illa Superfície (m2) % Tipologia
% ocup. 
Max.

ocupació max. ocup. max. Illa Edif. 
(m2st/m2sòl)

Sostre màxim sostre max. total

A.1 9.682,75 2,13% Filera 70% 6.777,93 1,45 14.039,99
A.2 6.000,02 1,32% Filera 70% 4.200,01 1,45 8.700,03
A.3 8.700,00 1,91% Filera 70% 6.090,00 1,45 12.615,00

ILLA B 24.417,18 5,36% B 24.417,18 5,36% Aïllada 70% 17.092,03 17.092,03 1,00 24.417,18 24.417,18
ILLA C 4.138,46 0,91% C 4.138,46 0,91% Aïllada 70% 2.896,92 2.896,92 1,00 4.138,46 4.138,46
ILLA D 12.434,09 2,73% D 12.434,09 2,73% Aïllada 70% 8.703,86 8.703,86 1,00 12.434,09 12.434,09

E.1 9.542,32 2,10% Filera 70% 6.679,62 1,45 13.836,36
E.2 6.219,14 1,37% Filera 70% 4.353,40 1,45 9.017,75
E.3 6.642,45 1,46% Filera 70% 4.649,72 1,45 9.631,55

ILLA F 68.627,05 15,07% F 68.627,05 15,07% Aïllada 70% 48.038,94 48.038,94 1,00 68.627,05 68.627,05
ILLA G 8.262,25 1,81% G 8.262,25 1,81% Aïllada 70% 5.783,58 5.783,58 1,00 8.262,25 8.262,25
ILLA H 31.424,30 6,90% H 31.424,30 6,90% Aïllada 70% 21.997,01 21.997,01 1,00 31.424,30 31.424,30
ILLA I 18.784,14 4,13% I 18.784,14 4,13% Aïllada 70% 13.148,90 13.148,90 1,00 18.784,14 18.784,14
ILLA J 7.602,45 1,67% J 7.602,45 1,67% Aïllada 70% 5.321,72 5.321,72 1,00 7.602,45 7.602,45
ILLA K 27.903,67 6,13% K 27.903,67 6,13% Aïllada 70% 19.532,57 19.532,57 1,00 27.903,67 27.903,67

Total Industrial 250.380,27 55,00% 175.266,19 271.434,28

ILLA A 24.382,77

ILLA E

5,36%

15.682,74

17.067,94

22.403,91 4,92% 32.485,67

35.355,02

 
 
SÒL PER A EQUIPAMENTS, DOTACIONS I ZONES VERDES.

Sistema Superfície (m2) % sub-illa Superfície (m2) % Tipologia
% ocup. 
Max.

ocupacio max. ocup. max. Illa Edif. 
(m2st/m2sòl)

Sostre màxim sostre max. total

V.1 6.413,30 1,41%
V.2 11.545,52 2,54%
V.3 2.695,39 0,59%
V.4 15.984,08 3,51%
V.5 16.856,81 3,70%
V.6 4.839,32 1,06%
V.7 64.296,36 14,12%
V.8 2.687,20 0,59%
Q.1 15.064,17 3,31% 1,00 15.064,17
Q.2 7.685,00 1,69% 1,00 7.685,00
ST.1 21,12 0,00%
ST.2 24,96 0,01%
ST.3 21,12 0,00%
ST.4 20,68 0,00%
ST.5 25,05 0,01%
ST.6 21,12 0,00%
ST.7 21,12 0,00%
ST.8 24,96 0,01%
ST.9 20,20 0,00%
ST.10 25,07 0,01%
ST.11 21,12 0,00%
ST.12 25,44 0,01%

Total Z.V. i Equip. 148.339,11 32,58% 0,00 22.749,17

EQUIPAMENTS i SERVEIS 
TÉCNICS

ZONES VERDES 27,53%

22.749,175,06%23.021,13

125.317,98

 
 



Pla parcial del Sector “N” 

SÒL PER A VIALITAT.

Sistema Superfície (m2) % sub-illa Superfície (m2) % Tipologia
% ocup. 
Max.

ocupacio max. ocup. max. Illa Edif. 
(m2st/m2sòl)

Sostre màxim sostre max. total

Total vialitat 56.543,47 12,42% 56.543,47 12,42%

RESUM DE SUPERFÍCIES DEL PLA PARCIAL SECTOR N.

Sector N Superfície (m2) % sub-illa Superfície (m2) % Tipologia
% ocup. 
Max.

ocupacio max. ocup. max. Illa Edif. 
(m2st/m2sòl)

Sostre màxim sostre max. total

Total 455.262,85 100,00% 175.266,19 294.183,45

CÀRREGUES EXTERNES.

Illa Superfície (m2) % sub-illa Superfície (m2) % Tipologia
% ocup. 
Max.

ocupacio max. ocup. max. Illa Edif. 
(m2st/m2sòl)

Sostre màxim sostre max. total

Rotonda accés C-251 1.914,89

Total Càrregues externes 1.914,89 - - -  
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7. Determinacions relatives als serveis urbanístics i les obres 
d’urbanització. 

7.1. Estructura viària. 

7.1.1. Traçat en planta. 

S’han previst quatre tipus de vials, el primer és el que es preveu en el Planejament 
general (anomenat carrer A), i travessa els terrenys del Sector N en sentit nord-sud. 
Comença al costat del nus viari de connexió entre la carretera C-251 i la ronda nord de 
Granollers, sense fer-hi la connexió que es preveu al PGOU, i finalitza a l’encreuament 
amb el vial existent que voreja les instal·lacions de Sandoz Industrial Products, SA. 

Aquest vial principal té una secció de 16,00m, amb voreres a banda i banda de 2,42 
disposa d’una banda de rodadura de dos carrils de 3,50m, un per a cada sentit de 
circulació, més dues franges d’aparcament en línia de  2,08m d’amplada. Aquesta secció es 
veu lleugerament reduïda al tram més al nord, per l’ajust al límit del terme municipal. 

El segon vial (anomenat carrer B) s’ha plantejat com un vial secundari, lateral a la 
carretera C-251, de manera que es pugui accedir a les parcel·les de mida petita que s’han 
ordenat entre el vial principal i la carretera i es divideix en dos trams. El primer va, de 
sud a nord, des de l’extrem del carrer A proper a la ronda nord, fins a topar de nou amb 
aquest vial principal just abans de connectar rotonda de nova creació a la carretera C-
251; el segon tram va des d’aquesta rotonda, fins a mig tram de la part central del vial 
principal, entre la rotonda abans esmentada i la rotonda interna per a la connexió amb la 
rotonda de “Can Jorn”. 

Aquest vial lateral té una secció de 10,00m, amb voreres a banda i banda de 2,00m. S’ha 
previst un únic un carril de circulació en un sentit, per enllaçar a mode de bucle amb el 
vial principal. La banda de rodadura es composa d’una franja d’aparcament de 2,00m per la 
banda oposada a les edificacions i un carril de circulació de 4,00m. 

L’actual vial que dóna accés a l’anomenat “Polígon 10” (anomenat carrer C), també es 
transformarà, s’ha previst la seva ampliació que es repartirà entre els dos Plans, de 
manera que quedi d’una amplada total de 15,00m amb dues voreres de 1,50m d’amplada, i 
amb una banda de rodadura de 7,00m dividida en dos carrils de sentits contraris, dues 
franges d’aparcament de i 2,50m, una a cada banda. 

Pel que fa al camí de Can Beliarda (anomenat carrer D), s’ha previst la seva ampliació, de 
manera que quedi amb una secció total de 11,00m amb dues voreres de 2,00m d’amplada, i 
amb una banda de rodadura de 7,00m dividida en dos carrils de sentits contraris,. 

S’han previst també quatre passatges peatonals entre els carrers A i B, per escurçar els 
recorreguts a peu entre aquests carrer i donar millor accessibilitat a la façana de la 
carretera. 

7.1.2. Traçat en secció. 

Gran part dels terrenys per on es col·loquen els vials són sensiblement plans, amb 
pendents inferiors al 3%, únicament hi ha algun punt a on degut a que s’ha intentat 
mantenir l’accés a alguna parcel·la preexistent la vialitat projectada te una geometria més 
pronunciada en secció. 

El vial lateral, exceptuant la part a on es produeix l’encreuament amb el vial principal, te 
un traçat, tant en planta com en secció paral·lel a la carretera C-251, amb un pendent 
sostingut d’aproximadament el 2%. 

S’ha procurat que el volum de terres dels terraplens i els desmunts previstos sigui 
similar, per evitar haver de transportar terres de fora de l’àmbit, tot i això i donat al 
que s’ha comentat a primer paràgraf respecte als accessos a edificacions i parcel·les 
preexistents hi ha zones en que el desequilibri entre aquests dos volums de terres pot 
ser més acusat. 

7.1.3. Previsió d’aparcaments. 

La reserva d’espai per aparcament que s’ha de fer en el planejament derivat en sòls 
públics està regulada per l’article 101 del PGOU, que es transcriu tot seguit: 

Article 101. Reserva d’espais públics per aparcaments 
1. Els Plans Parcials en sòl urbanitzable i els Plans Especials en sòl urbà i sòl no urbanitzable hauran de 

preveure sòl per aparcaments, en funció dels usos i de l’edificabilitat. 

2. En el sòl urbanitzable seran d’aplicació els estàndards fixats per la legislació urbanística vigent en els 

articles 7 del Reglament de Planejament, 23 i 25 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol i 29 del 

Reglament de la Llei de Mesures d’Adequació. 

La Disposició final Onzena de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, deroga el Decret 
legislatiu 1/1990, del 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a 
Catalunya en matèria urbanística, i totes les lleis i les disposicions de rang inferior en 
allò que siguin incompatibles amb la dita Llei, s’hi oposin o la contradiguin. 

D’altra banda, d’acord a la Disposició final Primera d) del RLU, no és aplicable a Catalunya 
el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aprovat pel Reial decret 2159/1978, de 23 de 
juny, i l’article 79 del Reglament de la Llei de Mesures d’Adequació reprodueix íntegrament 
l’article 7 de l’annex de l’esmentat Reglamento. 

Hom entén, doncs, que si bé els criteris de l’articulat referit poden ésser tinguts en 
consideració, no constitueixen “estàndards fixats per la legislació urbanística vigent”, pel 
que no són d’aplicació directa en el present Pla. 

Altrament, es proposa fer la reserva d’espais públics per aparcaments atenent a les 
dades resultants de l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada, que incorpora el present 
document. Aquest estableix un flux al Sector de 1.478 vehicles privats, 1.232 d’entrada i 
altres tants de sortida, en hora punta, en funció dels usos i de l'edificabilitat previstos, i 
les ràtios aplicables d’acord al D 344/2006. Així doncs, a banda dels espais que es 
reservin per l’aparcament de vehicles de transport públic, o per bicicletes, en la via 
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pública es farà una previsió mínima de 1.232 places d’aparcament, que compliran les 
condicions tècniques que s’estableixen a l’article 105 del PGOU. 

D’acord a les dades de motorització recollides a l’Estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada, aproximadament un de cada deu vehicles privats és una motocicleta, pel que es 
preveuran places per aquest tipus de vehicles en aquesta proporció (1 plaça de 
motocicleta per cada 9 places de turisme). 

Dins la xarxa viària hi haurà un mínim de 1.232 places d’aparcament en filera o bateria les 
franges disposades a aquest efecte (entre turismes i motocicletes), de les quals, un mínim 
de 5 s’han previst adaptades, annexes als equipaments, seguint les recomanacions de 
l’EAMG. 

Cal afegir a aquest còmput global la reserva de places a l’interior de les parcel·les 
privades, que s’establiran d’acord a les Normes urbanístiques d’aquest Pla parcial. 

7.2. Xarxa general de provisió d’aigua potable i hidrants contra incendis. 

La provisió es farà directament de la xarxa pública, la seva cota i les dimensions de la 
conducció, garantiran perfectament la pressió i el cabal suficients, per a la provisió 
d’aigua de les parcel·les privades i d’equipaments, i la xarxa d’hidrants de protecció 
contra incendis. 

De la mateixa manera que la resta de serveis urbans, la xarxa d’aigua estarà enterrada 
sota les voreres, les cruïlles dels carrers estaran protegides. Es col·locaran totes les 
vàlvules de maniobra necessàries per tal de sectoritzar la xarxa al màxim, tot formant 
anelles i assegurant, així, un subministrament a la resta en el cas que es produís una 
avaria en un sector. 

A la memòria tècnica del projecte d’urbanització es definiran les seccions, materials, 
dimensionats, les vàlvules de descàrrega, així com la ubicació dels hidrants contra incendis 
que són necessaris. Els materials hauran de complir les normes UNE o tindran el 
corresponent document d’idoneïtat tècnica. Com a norma general s’utilitzaran els següents 
tubs: Ø150 Fosa Dúctil i Ø100 Fosa Dúctil. 

De forma general, els hidrants contra incendis es preveuran a una distància entre ells no 
superior als 200m, aquests hidrants es col·locaran soterrats a les voreres amb la 
corresponent tapa i senyalització vertical per a la seva ràpida identificació i localització. 
En principi caldria que aquests hidrants fossin equipats amb canonada de 100mm amb el 
ràcord tipus “Barcelona”. 

7.3. Xarxa general de reg. 

A les zones qualificades com espai lliure es preveuen boques de reg, que es plantegen a 
partir de connexions a la xarxa d’aigua potable. Està projectada de manera que sectoritza 
el regatge de les zones amb plantacions, diferenciant-lo de les boques de reg que es 
preveuran per a la neteja de carrers o la provisió d’aigua per a Serveis Municipals. 

La xarxa en els seus càlculs i definicions s’ajustarà a un cabal de reg per zona verda a 
raó de 5L/dia per m2 que s’ajustaran en el corresponent projecte d’urbanització. 

7.4. Xarxa general de clavegueram. 

La xarxa pública de sanejament és separativa i funciona per gravetat. 

La xarxa es dimensiona amb uns pendents i diàmetres que assegurin el transport de les 
aigües i amb limitació de les velocitats per què no es produeixi erosió o sedimentació a les 
canonades. També es busca el mínim moviment de terres per a la construcció de la xarxa. 

Es dimensionen, en resum, les canonades per al transport de les aigües residuals i 
pluvials tenint en compte els següents condicionants: 

- Cabal a transportar 
- Velocitat màxima i mínima admissibles 
- Topografia de la zona 
- Moviment de terres per a la construcció 

Les canonades emprades a les xarxes de residuals i pluvials seran de polietilè d’alta 
densitat rígid de doble paret (interior llisa i exterior corrugada) amb junta elàstica de 
rigidesa mínima 0,04 Kg/m2.. En cas de ser necessari l’ús de canonades de diàmetre major 
a 800mm, s’utilitzaran tubs de formigó de sèrie C, de 9.000 kp/m2, amb unions amb volta 
de campana. 

7.4.1. Xarxa de pluvials 

Amb caràcter general es considera que el Projecte d’Urbanització ha de dissenyar la xarxa 
de drenatge superficial, comprovant i justificant amb detall cadascun dels seus elements, 
tot tenint en compte el següent: 

- Període de retorn a considerar: 10 anys 
- Temps de concentració: 10 minuts 
- Es definiran pous embornals en la rigola dels vials 
- Es definiran pous de registre en cada canvi de direcció, en cada confluència de 

clavegueres i almenys cada 50 metres 

El diàmetre mínim previst de col·locació per a conducció d’aigües pluvials ha de ser de 400 
mm de diàmetre nominal. La xarxa es calcula de manera que les velocitats de l’aigua a les 
conduccions estigui compresa entre 0.5 m/s i 6.0 m/s. Per raons constructives, no es 
disposen pendents inferiors al 0.5%. 

7.4.2. Xarxa de residuals 

Es segueixen les indicacions ofertes per la Corporació metropolitana de Barcelona 
mitjançant les “Recomanacions per a la redacció de projectes de sanejament de la 
comarca”. 

Els usos presents de la zona són el industrial i el d’equipaments. Per cada un d’aquests 
s’ha considerat una dotació de 1 l/s/ha per l’industrial i 0,6 l/s/ha pels equipaments. 
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El diàmetre mínim previst de col·locació per a conducció d’aigües residuals ha de ser de 
315 mm de diàmetre nominal. La xarxa es calcula de manera que les velocitats de l’aigua a 
les conduccions estigui compresa entre 0.5 m/s i 3.0 m/s. Per raons constructives, no es 
disposen pendents inferiors al 0.5%. 

7.5. Xarxa general d’energia elèctrica i enllumenat públic. 

La distribució de la xarxa elèctrica serà subterrània, passant per sota de les voreres, 
tant en alta, mitja i baixa tensió, i s’adequarà als criteris tècnics de la companyia 
subministradora. 

Les estacions transformadores es connectaran entre sí, i amb altres estacions 
transformadores de fora del Sector, segons els criteris que marqui la pròpia companyia. 
Inicialment s’han previst diversos punts de connexió, els quals s’hauran de concretar 
convenientment amb la companyia propietària. 

Les actuals línies aèries que donen el subministrament a les diferents parcel·les 
s’eliminaran en el moment que entri en servei la nova xarxa projectada. 

Mitjançant el dimensionat dels bàculs metàl·lics i la seva distribució, es garantirà un 
mateix nivell d’il·luminació, que quedarà fixat a la memòria tècnica del projecte 
d’urbanització redactat a aquest efecte, i que es recull tot seguit a mode indicatiu: 

Per vehicles:    
Tipus de vial Característiques de trànsit IMH Intensitat (lux) Uniformitat 

Via principal accés important IMH 600/900 19 / 25 0,4 / 0,35 
Via de trànsit mitjà accés secundari IMH 400/600 12 / 19 0,4 
Via de servei local trànsit intern 7 / 12 0,3 

    

Per vianants:    
Gran afluència IMH 400 3 / 12 0,5 

Afluència mitjana IMH 200/400 2 / 8 0,5 

Afluència moderada IMH 200 1 / 6 0,3 

 

Pel que fa als condicionats tècnics, el projecte d’urbanització incorporarà els següents 
criteris: 

- Font lluminosa estarà constituïda per làmpades de Halogenurs Metàl·lics utilitzant 
potències compreses entre 50 i 100 W, amb lluminàries eficients energèticament i 
d’alta rendibilitat o el seu equivalent amb lluminàries de tecnologia Led. Les 
lluminàries no seran contaminats lumínicament. 

- L’encesa de la xarxa de l’enllumenat públic es realitzarà mitjançant rellotge 
astronòmic. 

- El quadres hauran de permetre la telegestió i la monitorització i no haurà de 
superar una potència instal·lada per quadre de 13.,25 KW (a fi de disposar de 
tarifes de 2.1 amb discriminació horària). Des del quadre de control de 
l’enllumenat públic partiran les línies trifàsiques constituïdes per conductors de 
coure, aïllament de PRC, sota tub de PVC. 

- Es preveurà la possibilitat de procedir a la reducció del nivell de intensitat punt 
a punt, mitjançat reactància electrònica programable. 

7.6. Xarxa de telecomunicacions. 

Les obres d’urbanització inclouran una xarxa completament soterrada de canalitzacions per 
a senyals de cable i comunicacions, tot respectant les distàncies mínimes exigibles amb les 
conduccions de les altres instal·lacions 

Tant el disseny de la xarxa com les canalitzacions s’adaptaran a la possibilitat que 
coexisteixin almenys 2 operadors de comunicacions, de manera que, en cada escomesa a 
parcel·la es deixaran 2 tubs independents. 

Inicialment es preveu la connexió a les xarxes existents a un punt, no obstant, les 
pròpies companyies hauran de definir en el seu moment, els punts concrets i les 
característiques a considerar en aquestes connexions. 

7.7. Xarxa general de gas natural. 

Tot i què hi ha una canonada de gas que travessa l’àmbit del Pla parcial no s’ha previst 
la distribució d’aquest servei en aquest polígon. El gas a pressió de ciutat no es una eina 
útil de cara als consums que es realitzarien en un procés industrial, i per a l’obtenció 
d’aigua calenta sanitària es pot emprat l’energia elèctrica. 

7.8. Jardineria i mobiliari urbà. 

En la urbanització de superfície relativa tant als vials com els espais lliures públics 
s’atendran els punts següents: 

- Arbrat viari: atès que es tracta d’un Sector industrial, no es preveu la plantació 
d’arbrat en el sistema viari. S’eviten així manteniments, podes, regats i 
reparacions derivades de la interferència amb els serveis urbans de la seva 
part radicular. 

- Espècies en espais lliures públics: com a criteris generals s’utilitzaran espècies 
ben adaptades al lloc i als ambients urbanitzats i resistents a plagues i 
malalties. La distància a edificis i interdistància entre arbres en espècies de 
gran desenvolupament serà com a mínim de 7 metres, en espècies de 
desenvolupament mitjà serà de mínim 5 metres i en espècies de petit 
desenvolupament de 3 metres també com a mínim. 

- Normativa d’obligat compliment en la urbanització i construcció de les zones 
verdes: Es consideren d’obligat compliment entre d’altres, totes les Normes 
Tecnològiques de Jardineria i Paisatge publicades i editades per la Fundació de 
la Jardineria i el Paisatge. 

- El mobiliari urbà amb el qual s’equiparà l’espai públic serà l’emprat normalment 
per l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès en les urbanitzacions recents 
d’aquest tipus d’espais. 
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8. Determinacions relatives a l’execució del pla. 

8.1. Règim general. 

La gestió urbanística integrada del Sector N, això és, el conjunt d'actuacions per repartir 
equitativament els beneficis i les càrregues derivats de l'ordenació urbanística i per 
executar les obres i els serveis urbanístics necessaris, es desenvoluparà en un únic 
polígon d'actuació urbanística. 

Amb la finalitat de completar i desenvolupar les determinacions del Pla parcial, es 
formularan els corresponents Projectes d’Urbanització i de Reparcel·lació, més detallats. 
Amb independència de la necessària i obligatòria formulació dels Projectes d’Urbanització, 
per al desenvolupament del Pla parcial de forma que permeti la seva execució efectiva, 
les determinacions del Pla són de directa i immediata aplicació. 

En el document anomenat Pla d’Etapes, integrant del Pla parcial, s’estableixen els termes 
i prioritats per al desenvolupament de les seves determinacions. 

8.2. Projecte d’urbanització. 

Els Projectes d’Urbanització constitueixen el instrument per al desenvolupament de totes 
les determinacions previstes pel Pla en relació a la realització d’obres d’urbanització i 
instal·lacions amb un grau de detall més elevat per la seva execució material. 

El Projecte d’Urbanització haurà de contenir la documentació necessària per a la 
realització de les obres, en la forma determinada pel Pla parcial urbanístic, i d’acord a 
l’article 96 del RLU. 

L’àmbit del Projecte d’Urbanització, estarà constituït per la Zona d’actuació definida en 
aquest Pla. La iniciativa per a la formulació del Projecte d’urbanització, correspondrà a 
l’Administració municipal. 

L’aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització, juntament amb els altres requisits 
exigits per les normatives sectorials i tècniques d’aplicació, serà condició indispensable per 
a poder exercir el dret a l’edificació per part dels propietaris en la forma i condicions 
previstes pel Pla parcial. 

8.3. Projecte de reparcel·lació. 

El Projecte de Reparcel·lació, distribuirà el sòl entre els diferents propietaris de finques 
al Sector, en virtut del terreny aportat i del seu dret urbanístic. Qualsevol parcel·lació 
posterior podrà formalitzar-se a través del corresponent projecte d’acord amb el que 
estableixen les Normes d’aquest Pla, tramitant-ne la corresponent llicència municipal. El 
Projecte de Reparcel·lació, contindrà la documentació mínima que estableix l’article 144 del 
RLU. 

8.4. Sistema d'actuació 

L’article 15.2 del PGOU estableix que els plans parcials precisaran el sistema d’actuació 
urbanística i la modalitat que es preveu, d’acord amb el capítol I del títol IV del TRLU. 

El sistema d'actuació per a executar el Pla parcial és el de Reparcel·lació en la modalitat 
cooperació.  

8.5. Propietat 

L’estructura de la propietat del sòl s’indica en el plànol i08. La relació de propietaris es 
documenta en l’apartat corresponent de la memòria. 

8.6. Promoció 

En la modalitat de cooperació, les persones propietàries aporten el sòl de cessió 
obligatòria i gratuïta. L'administració actuant executa les obres d'urbanització amb càrrec 
a les dites persones propietàries. 

Davant la conveniència de promoure urbanísticament el sector, i d’acord a l’article 140 del 
TRLU, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, exercirà la iniciativa, per a l’assoliment 
d’aquest objectiu. 

8.7. Cessions de sòl 

Les cessions de sòl que la Propietat ha de fer a l'Administració actuant són les següents: 

a) La totalitat de la superfície de sòl qualificat de sistemes generals i locals que es 
destina a vialitat, equipaments públics i espais lliures públics (veure els quadres 
resultants de la proposta d’ordenació i el plànol o01). 

b) El sòl on es situï la cessió del 10% de l'aprofitament mitjà del Sector N. 

Aquest particular s’acabarà de definir al Projecte de Reparcel·lació que desenvoluparà les 
determinacions sobre el Sector N, on es repartiran definitivament totes les parcel·les de 
l’àmbit del Pla parcial, incloses les que passaran a ser de titularitat pública. 

8.8. Aprofitament del Sector 

D’acord a l’article 42.d) del RLU, els propietaris o propietàries de sòl urbanitzable han de 
cedir a l’administració actuant, gratuïtament, dins el sector de sòl urbanitzable en què 
siguin compresos els terrenys, el sòl necessari per a edificar el sostre corresponent al 
10% de l’aprofitament urbanístic del sector. 
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El projecte de Reparcel·lació quantificarà aquest aprofitament, i l’administració actuant 
fixarà, en el procés de reparcel·lació, l’emplaçament del sòl amb aprofitament urbanístic 
que hagi de ser objecte de cessió. 

8.9. Documentació 

El Pla parcial està format pels documents següents: 

I. Memòria. 
II. Annexes a la memòria 
III. Normes urbanístiques. 
IV. Avaluació econòmica i financera. 
V. Pla d’etapes. 
VI. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 
VII. Informe ambiental. 
VIII. Plànols d’informació i d’ordenació. 

8.10. Equip redactor 
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