
Pla parcial del Sector “N” 

III. NORMES URBANÍSTIQUES. 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 

Article 1. Definició, àmbit i marc legal 

1. L’àmbit d’aplicació d’aquestes Normes és el del sector de sòl urbanitzable delimitat 
anomenat Sector N – carretera de Cardedeu. 

2. Aquest Pla parcial s’ha redactat de conformitat amb l’ordenament urbanístic i, en 
especial, amb el Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme. 

Article 2. Objecte 

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. 

Article 3. Contingut 

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. 

Article 4. Vigència i revisió del Pla 

1. Aquest Pla entrarà en vigor el dia següent a la publicació de la seva aprovació 
definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat. 

2. La vigència del Pla serà indefinida, sens perjudici que puguin formular-se 
modificacions o revisions del mateix, si les circumstàncies ho aconsellen. 

Serà precís procedir a la revisió del Pla parcial urbanístic en els casos següents: 

- Si degut a causes d’una revisió o modificació del POUM s’alteren les 
determinacions que fan referència al sector objecte de Planejament. 

- Si així ho estableixen les normes legals de rang superior. 

Article 5. Interpretació 

Quan existeixen contradiccions gràfiques entre plànols d’escala diferent entre aquells que 
integren la documentació del Pla parcial, es considerarà vàlid allò que consta als plànols 
d’escala més gran. 

Article 6. Obligatorietat 

1. Els particulars i l’Administració resten obligats al compliment de les disposicions del 
present Pla parcial i, en particular, les de la present normativa. 

2. En conseqüència, qualsevol actuació sobre el Sector objecte de l’actual planejament, 
tant si té caràcter provisional com definitiu, sigui iniciativa pública o privada, haurà 
d’ajustar-se a les esmentades disposicions. 

3. Qualsevol dispensa que pugui ésser concedida en el compliment del Pla parcial, ja 
sigui a favor d’un particular com de l’Administració, es considerarà nul⋅la de ple 
dret. 

Article 7. Supletorietat del Pla d’ordenació urbanística municipal  

A totes aquelles determinacions urbanístiques i de caràcter normatiu que per llur 
caràcter general no es regulin expressament al present Pla parcial Urbanístic, regiran 
amb caràcter supletori les vigents Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació 
Urbana de Les Franqueses del Vallès. 

CAPÍTOL II.- RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL   

Article 8. Qualificació del sòl 

1. Els sòls compresos dins el Sector N es qualifiquen com a Sistema o com a Zona. 

2. Els sòls qualificats com a Sistema pertanyen a un dels sistemes següents: 

a) Sistema Viari. 
b) Sistema de Parcs i jardins urbans. 
c) Sistema d’Equipaments comunitaris. 

3. Els sòls qualificats com a Zona pertanyen a una de les zones següents: 

a) Zona de desenvolupament Industrial Tipus I, naus aïllades. 
b) Zona de desenvolupament Industrial Tipus II, naus en filera. 
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CAPÍTOL III.- REGULACIÓ DELS SISTEMES 

Article 9. Article 9. Sistema viari 

El sòl qualificat de Viari es regirà directament per les disposicions sobre aquest sistema 
establertes per les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana. 

Article 10. Sistema de Parcs i jardins urbans 

El sòl qualificat de Parcs i jardins urbans es regirà directament per les disposicions sobre 
aquest sistema establertes per les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació 
Urbana. 

Article 11. Sistema d’equipaments comunitaris 

El sòl qualificat d’Equipaments comunitaris es regirà directament per les disposicions sobre 
aquest sistema establertes per les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació 
Urbana, llevat de les condicions d’ús, ordenació i edificació, que seran les següents: 

1. Condicions d’ús: 

a) Usos admesos: 
S’admeten els usos específics següents, definits a l’article 91 del PGOU: 

- Educatiu 
- Sanitari 
- Assistencial 
- Esportiu 
- Cultural 
- Associatiu 
- Religiós 
- Administratiu 
- Funerari 
- Serveis tècnics 
- Aparcament 

b) S’admet l’ús d’habitatge unifamiliar de manera excepcional, la finalitat del qual 
sigui el servei de vigilància o manteniment de la instal·lació. 

c) En els sòls destinats a equipaments que ja tenen un ús assignat en l’actualitat 
aquest Pla parcial determina aquest ús com a dominant.  

2. Condicions d’ordenació i edificació: 

Aquest Pla preveu el desenvolupament del sòl destinat a equipaments públics 
mitjançant Plans Especials, en virtut de l’article 67, apartat 1.d), del TRLU, en les 
condicions següents: 

a) El tipus d’ordenació aplicable serà el d’edificació aïllada 
b) L’edificabilitat màxima permesa serà de 1,00m²st/m²s d’acord a l’article 163.2 

del PGOU. Mitjançant un Pla Especial d’Equipaments es podrà, en l’àmbit del 
Sector N, distribuir aquesta edificabilitat en el sòl d’equipaments segons el 
tipus de parcel·la i usos previstos. 

Els Plans Especials concretaran la resta de paràmetres en funció de les 
necessitats programàtiques i funcionals dels equipaments que es prevegin, en el 
marc del que estableix l’article 12 del PGOU. 

CAPÍTOL IV.- REGULACIÓ DE ZONA DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL 

Article 12. Illes industrials. 

El sòl industrial està interceptat per la vialitat formant peces de sòl independents de les 
altres anomenades illes. Les illes comprenen els espais independents de sòl privat on es 
poden desenvolupar els sòls industrials de les diferents tipologies (I o II) definides en els 
articles 15 i 16 d’aquestes Normes, i estan grafiades en els plànols de zonificació. 
Pel dimensionat de les illes s’estarà al que estableix l’article 237.2 del PGOU: 
a) La dimensió mínima de les illes serà: 

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

b) 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. 

Aquestes dimensions mínimes es podran reduir, de forma justificada, atenent a: 
- Les alineacions de vials o línies d’edificació existents. 
- Les característiques topogràfiques del terreny. 
- Els límits de la propietat rústica o urbana. 
- L’existència d’arbrat o altres elements d’interès. 

Article 13. Paràmetres d’ocupació i edificabilitat a l’interior de les illes. 

Donat que les illes es poden dividir en diverses parcel·les, s’aplicaran els paràmetres 
d’ocupació i edificabilitat de la zona corresponent sobre cadascuna d’elles, garantint així 
l’acompliment d’aquests a la totalitat de la illa. 

Article 14. Tipologies d’ordenació. 
Per a la distribució dels volums edificables i l’ordenació de les formes de les edificacions 
es fixen les següents tipologies edificatòries: 
a) Edificació aïllada (Tipus I), que es situa de manera independent, separada dels diversos 

llindars de la parcel·la. 
b) Edificació en filera (Tipus II), que es situa en conjunts alineats, però separada dels 

fronts de la parcel·la. 



Pla parcial del Sector “N” 

Article 15. Zona de desenvolupament industrial tipus I, edificació aïllada 

1. Definició. 

Comprèn els sòls destinats preferentment als usos i instal·lacions industrials, amb 
implantació de gran, mitjana i petita indústria, corresponents a les illes industrials 
amb clau D.I. 

2. Tipus d’ordenació. 

El tipus d’ordenació serà el d’edificació aïllada. 

3. Parcel·la mínima. 

La parcel·la mínima es fixa en 1.000m², i haurà de tenir una forma tal que permeti 
inscriure un cercle de 20m de diàmetre i una façana mínima de 20m.  

4. Ocupació de parcel·la i definició dels espais lliures privats. 

El percentatge màxim d’ocupació de la parcel·la per a edificació serà del 70% de la seva 
superfície. L’espai no ocupat per l’edificació haurà de tenir tractament de pati privat. 

5. Edificabilitat. 

L’edificabilitat màxima permesa serà de 1,00 m²st/m²s 

6.  Altura màxima i nombre de plantes. 

L’altura màxima admesa és de 15 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 la permesa. 
No s’estableix nombre màxim de plantes. L’alçada lliure per planta serà com a mínim de 
2,50m de paviment a sostre acabat. 

7. Separacions 

L’edificació haurà de separar-se les següents distàncies mínimes: 
- a vials o zones verdes públiques: 10,00m. 
- a partions laterals: 5,00m. 
- a fons de parcel·la: 10,00m. 

8. Construccions auxiliars 

S’admet una ocupació addicional del 5% de la superfície de la parcel·la per destinar-la a 
casetes de control d'accés de persones i materials, i les casetes de comptadors de 
serveis urbans o transformadors d'electricitat, o qualssevol altres que puguin considerar-

se auxiliars de I'activitat industrial o al servei del personal (dispensari, vestidors, 
oficines, menjador, etc.)  
Les construccions auxiliars poden ocupar, quan sigui necessari, la franja de separació 
mínima a límits de parcel·la. 
El sostre d’aquestes construccions auxiliars computa en l’edificabilitat màxima de la 
parcel·la. 
Aquestes construccions han de ser sempre de planta baixa, i de 3,50m d'altura màxima. 

9. Nombre d’activitats per parcel·la 

Les edificacions poden ésser dividides en règim de propietat horitzontal per a ús de 
diverses activitats sempre que: 

- La compatibilitat entre les activitats no alteri els graus de molèstia, insalubritat, 
nocivitat o perillositat establerts en aquestes normes i a les ordenances 
municipals. 

- La superfície construïda que ocupi cada activitat no sigui inferior a 240m2. 
- La divisibilitat de l’edifici no es faci extensiva a la parcel·la lliure restant, on no es 

permeten construccions o tanques que desvirtuïn la unitat de la parcel·la. 
Es podrà exigir l'adopció de mesures que afectin el conjunt de les activitats i que en 
garanteixin la compatibilitat, així com la reducció dels possibles efectes additius entre 
aquelles. 

10. 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. 
- Oficines i serveis 
- Magatzems 
- Restauració 
- Serveis tècnics 
- Aparcament 
- Recreatiu. No s’admet l’ús de prestació de serveis de naturalesa sexual 
- Hoteler 
- Educatiu 
- Sanitari 
- Assistencial 
- Esportiu 
- Cultural 
- Associatiu 
- Religiós 
- Administratiu 
- Funerari 
- Estació de servei 

11. Condicions de caràcter general. 

a) Les edificacions tindran accés directe al carrer a través de la vorera tot 
incorporant el gual de vehicles oficial. 
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b) Es permet la divisió de l’edificació segons el model de la divisió de la propietat 
horitzontal, sempre que cadascuna de les entitats tingui una superfície construïda 
mínima de 500m2 i es garanteixi l’accés independent des de el pati de parcel·la 
comú. 

c) Es permet l’ocupació de les franges de separació a partions amb edificacions 
auxiliars, amb un màxim del 5% de la superfície de la parcel·la. La superfície 
d’aquestes edificacions auxiliars computa a efectes del sostre màxim edificable. 

12. Adaptació topogràfica i moviment de terres 

Les plataformes d’anivellació de la vora dels límits no es podran situar a més d’1,50 m. 
per sobre o a més de 2,20 per sota de la cota natural del límit. 
Les plataformes d’anivellació en interior de parcel·la (menys els soterranis) s’hauran de 
disposar de forma que no ultrapassi els talussos ideals de pendent 1:3 (alçada-base) 
traçats des de les cotes, per sobre o per sota, possibles als límits, i no podran arribar, 
en cap punt, a una alçada superior a 1,50 m. per sota de la cota natural del límit ni a una 
alçada superior a 2,20 m. per sota de la cota natural del límit. 
Els talussos resultants de les adaptacions topogràfiques es tractaran amb jardineria i 
arbrat. 
Els murs interiors de contenció de terres no podran ultrapassar, per la part vista, una 
alçada de 3,00 metres. 

13. Condicions sobre les edificacions existents 

L’autorització d’obres en les construccions i les instal·lacions existents se subjecta al què 
estableix l’article 45 de les Normes urbanístiques del PGOU per als edificis i instal·lacions 
en situació de volum disconforme. 
En el cas de superar-se el grau de disconformitat fixat en relació amb les condicions 
bàsiques, només es poden autoritzar les actuacions permeses, d’acord a l’article 43, en 
les construccions i instal·lacions fora d’ordenació. 
El grau de disconformitat amb aquests paràmetres que comporta la vulneració de les 
condicions bàsiques de l’ordenació, als efectes de les actuacions i obres autoritzables 
establertes a l’article 102.4 de la Llei d’urbanisme, és el següent: 

- Excedir l’ocupació màxima permesa en més d’un 20%. 
- •Excedir l’alçada reguladora en més d’un 10%. 
- •Excedir l’edificabilitat màxima en més d’un 10%. 

Article 16. Zona de desenvolupament industrial tipus II, edificació en filera 

1. Definició. 

Comprèn els sòls destinats preferentment als usos i instal·lacions industrials, amb 
implantació de mitjana i petita indústria, corresponents a les illes amb clau D.II. 

2. Tipus d’ordenació. 

El tipus d’ordenació serà el d’edificació en filera. 

Es defineix una unitat agrupada com aquella que compren diversos establiments 
independents a una o diverses parcel·les i amb una configuració arquitectònica 
homogènia. 

3. Parcel·la mínima. 

La parcel·la mínima es fixa en 400m², i haurà de tenir una forma tal que permeti inscriure 
un cercle de 10m de diàmetre i una façana mínima de 12m. 

4. Ocupació de parcel·la i definició dels espais lliures privats. 

El percentatge màxim d’ocupació de la parcel·la per a edificació serà del 70% de la seva 
superfície. L’espai no ocupat per l’edificació haurà de tenir tractament de pati privat. 

5. Edificabilitat. 

L’edificabilitat màxima permesa serà de 1,45 m²st/m²s 

6. Altura màxima i nombre de plantes. 

L’altura màxima admesa és de 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 la permesa. 
No s’estableix nombre màxim de plantes. L’alçada lliure per planta serà com a mínim de 
2,50m de paviment a sostre acabat. 

7. Separacions 

L’edificació haurà de separar-se les següents distàncies mínimes: 
- a vials o zones verdes públiques: 10,00m. 
- a mitgeres: 0,00m. 

Tindrà consideració de mitgera qualsevol partió amb altres finques d’ús privat. 

8. Construccions auxiliars 

S’admet una ocupació addicional del 5% de la superfície de la parcel·la per destinar-la a 
casetes de control d'accés de persones i materials, i les casetes de comptadors de 
serveis urbans o transformadors d'electricitat, o qualssevol altres que puguin considerar-
se auxiliars de I'activitat industrial o al servei del personal (dispensari, vestidors, 
oficines, menjador, etc.)  
Les construccions auxiliars poden ocupar, quan sigui necessari, la franja de separació 
mínima a límits de parcel·la. 
El sostre d’aquestes construccions auxiliars computa en l’edificabilitat màxima de la 
parcel·la. 
Aquestes construccions han de ser sempre de planta baixa, i de 3,50m d'altura màxima. 
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9. Nombre d’activitats per parcel·la 

Les edificacions poden ésser dividides en règim de propietat horitzontal per a ús de 
diverses activitats sempre que: 

- La compatibilitat entre les activitats no alteri els graus de molèstia, insalubritat, 
nocivitat o perillositat establerts en aquestes normes i a les ordenances 
municipals. 

- La superfície construïda que ocupi cada activitat no sigui inferior a 240m2. 

- La divisibilitat de l’edifici no es faci extensiva a la parcel·la lliure restant, on no es 
permeten construccions o tanques que desvirtuïn la unitat de la parcel·la. 

Es podrà exigir l'adopció de mesures que afectin el conjunt de les activitats i que en 
garanteixin la compatibilitat, així com la reducció dels possibles efectes additius entre 
aquelles. 

10. Condicions d’ús. 

- Industrial de 1a, 2a i 3a categoria. 
- Comercial, d'acord al Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels 

equipaments comercials, o normativa sectorial que el substitueixi. 
- Oficines i serveis 
- Magatzems 
- Restauració 
- Serveis tècnics 
- Aparcament 
- Recreatiu. No s’admet l’ús de prestació de serveis de naturalesa sexual 
- Hoteler 
- Educatiu 
- Sanitari 
- Assistencial 
- Esportiu 
- Cultural 
- Associatiu 
- Religiós 
- Administratiu 
- Funerari 
- Estació de servei 

11. Condicions de caràcter general. 

a) Les edificacions tindran accés directe al carrer a través de la vorera tot 
incorporant el gual de vehicles oficial. 

b) Es permet la divisió de l’edificació segons el model de la divisió de la propietat 
horitzontal, sempre que cadascuna de les entitats tingui una superfície construïda 
mínima de 350m2 i es garanteixi l’accés independent des de el pati de parcel·la 
comú. 

c) Es permet l’ocupació de les franges de separació a partions amb edificacions 
auxiliars, amb un màxim del 5% de la superfície de la parcel·la. La superfície 
d’aquestes edificacions auxiliars computa a efectes del sostre màxim edificable. 

12. Adaptació topogràfica i moviment de terres 

Les plataformes d’anivellació de la vora dels límits no es podran situar a més d’1,50 m. 
per sobre o a més de 2,20 per sota de la cota natural del límit. 
Les plataformes d’anivellació en interior de parcel·la (menys els soterranis) s’hauran de 
disposar de forma que no ultrapassi els talussos ideals de pendent 1:3 (alçada-base) 
traçats des de les cotes, per sobre o per sota, possibles als límits, i no podran arribar, 
en cap punt, a una alçada superior a 1,50 m. per sota de la cota natural del límit ni a una 
alçada superior a 2,20 m. per sota de la cota natural del límit. 
Els talussos resultants de les adaptacions topogràfiques es tractaran amb jardineria i 
arbrat. 
Els murs interiors de contenció de terres no podran ultrapassar, per la part vista, una 
alçada de 3,00 metres. 

13. Condicions de l’edificació. 

a) Les edificacions s’hauran de desenvolupar per unitats agrupades. L’execució d’una 
unitat agrupada d’edificació es podrà fer-se per fases, i es realitzarà amb unitat 
de projecte. 

b) Per cadascuna de les unitats agrupades d’edificació es fixa una façana mínima de 
36,00m, equivalent a 3 vegades la façana de la parcel·la mínima. 

c) Les unitats agrupades amb front a la carretera C-251 han d’alinear obligatòriament 
les façanes al vial, amb una reculada de 10,00m. 

14. Condicions sobre les edificacions existents 

L’autorització d’obres en les construccions i les instal·lacions existents se subjecta al què 
estableix l’article 45 de les Normes urbanístiques del PGOU per als edificis i instal·lacions 
en situació de volum disconforme. 
En el cas de superar-se el grau de disconformitat fixat en relació amb les condicions 
bàsiques, només es poden autoritzar les actuacions permeses, d’acord a l’article 43, en 
les construccions i instal·lacions fora d’ordenació. 
El grau de disconformitat amb aquests paràmetres que comporta la vulneració de les 
condicions bàsiques de l’ordenació, als efectes de les actuacions i obres autoritzables 
establertes a l’article 102.4 de la Llei d’urbanisme, és el següent: 

- Excedir l’ocupació màxima permesa en més d’un 20%. 
- •Excedir l’alçada reguladora en més d’un 10%. 
- •Excedir l’edificabilitat màxima en més d’un 10%. 

Article 17. Estètica de les edificacions 

1. Adaptació a l’ambient estètic. 

Les edificacions hauran d’adaptar-se a l’ambient estètic corresponent a la zona, i 
a tal efecte s’ajustaran al que està previst en el present article. 
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2. Façanes. 

a) A tots els efectes del que està disposat en aquest article es conceptuaran com a 
façanes principals tots els paraments de l’edificació que siguin visibles des de la 
via pública. 

b) Donat el caràcter de l’edificació i per tal d’aconseguir la màxima qualitat en les 
construccions, totes les façanes hauran de tractar-se obligatòriament com a 
façanes principals. 

c) Es declara lliure la composició de les façanes dels edificis. No obstant s’evitaran 
sempre els efectes discordants entre les façanes dels edificis, contigus o pròxims, 
amb l’objecte d’obtenir un paisatge urbà homogeni. 

d) Si com a conseqüència de diferents alçades o reculades, sorgeixen mitgeres al 
descobert, aquestes hauran de ser considerades, a efectes de composició i 
tractament, com a façanes. 

CAPÍTOL V. - DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL PLA PARCIAL 

Article 18. Administració actuant 

L’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès té la condició d’administració actuant. Com a 
tal, serà el receptor del sòl corresponent al 10 per cent de l’aprofitament mitjà del 
Sector.  

Article 19. Projecte d’urbanització 

1. Per tal de completar i desenvolupar les determinacions del present Pla parcial pel 
que fa a l’execució de les obres d’urbanització, es formularà, de conformitat amb 
els articles 65 de la Llei d’Urbanisme, i 81 i 82 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, el corresponent Projecte d’Urbanització. L’indicat Projecte haurà de 
detallar totes les obres relatives a la urbanització dels espais lliures, a la xarxa 
viària i de connectivitat i a les xarxes de serveis, d’acord amb allò previst en 
aquest Pla parcial. 

2. L’àmbit territorial del Projecte d’Urbanització estarà constituït pel Sector objecte 
del present Pla parcial més l’àmbit d’urbanització externa al sector necessari per 
la connexió del Sector a les infraestructures existents. 

3. El Projecte d’Urbanització haurà de tenir en compte les recomanacions de l’Estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada d’aquest Pla parcial i, així mateix, les 
determinacions dels informes de les administracions amb competències sectorials 
corresponents. 

Article 20. Àmbit d’execució del Pla parcial 

Considerant les característiques del Sector, l’execució del mateix es durà a terme en el 
marc d’un únic polígon.  

Article 21. Sistema d’actuació 

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

2. Els Propietaris del sòl, cediran lliure de càrregues i gratuïtament a l’administració 
actuant el sòl destinat a sistemes urbanístics, així com el sòl corresponent al 10% 
de l’aprofitament del sector. 

3. El Projecte de Reparcel·lació concretarà els sòls on es situarà el 10% de 
l’aprofitament del sector objecte de cessió. 
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IV. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA. 
 

D’acord a l’article 66.d) del TRLU, els Plans parcials han de contenir una avaluació 
econòmica i financera, que ha de contenir l'estudi i justificació de la seva viabilitat i un 
informe de sostenibilitat econòmica. 

1. Justificació de la viabilitat del Sector. 

Tal com prescriu l’article 83.1.c) del RLU, els Plans parcials han de contenir una avaluació 
econòmica de la seva execució, tenint en compte el pressupost estimat de les obres 
d’urbanització, de la implantació dels serveis i de les altres despeses d’urbanització, i han 
de justificar la viabilitat econòmica de la promoció. 

Tot seguit es fa una estimació del conjunt de despeses que comporta l’execució del pla, 
amb la finalitat de proporcionar unes bases aproximades que permetin estudiar la 
finançament de les obres i la repercussió del cost de les mateixes en el preu del terreny. 
El pressupost detallat s’establirà amb exactitud en el projecte d’urbanització, aquí s’ha 
volgut presentar un càlcul aproximat prenent com a base un l’estudi del mercat de la 
zona per usos industrials i alguns projectes d’urbanització de característiques similars. 

1.1. Valoració de les obres d’urbanització. 

A continuació es realitza una quantificació aproximada de costos de les obres 
urbanitzadores, desglossada per conceptes. 

Concepte                                                                                  Unitat                       Cost unitari                Subtotal

Enderrocs                                                                               7.200.000 m3                 9,50€/m3            68.400,00€
Desviament serveis                                                                                  1                   20.000,00 €           20.000,00€
SiS                                                                                                                1                            3,00%         326.037,58€
Control de qualitat                                                                               1                           1,00%        108.619,19€
Urbanització PEM                                                                56.543,47 m2            180,00 €/m2   10.522.872,00€
Urbanització complementària                                            1.916,93 m2            180,00 €/m2        345.047,40€
                                                                         B.I.                                                                              652.075,16€
                                                                        D.G.                                                                          1.412.829,52€ 

TOTAL URBANITZACIÓ                                                                                                                      13.455.940,86€

La superfície total del Sector N és de 455.262,85 m2. Per tant la repercussió per metre 
quadrat brut urbanitzat és de 29,56 €/m2s, mentre que per metre quadrat net 
(computant únicament el sòl d’aprofitament privat) resulta de 53,74 €/m2s. 

1.2. Valoració del desenvolupament del Pla. 

El valor del sòl industrial net s’ha determinat pel procediment del valor residual, que 
determina el valor del sòl, com el preu que estaria disposat a pagar un Promotor, en 

funció de la seva edificabilitat, usos, costos i les possibilitats de consolidació en el temps, 
una vegada aprovat definitivament el planejament i consolidada la gestió. 

S’ha seguit per al càlcul del valor dels terrenys d’ús industrial el següent procediment: 

1. Estimar el temps necessari per a consolidar la gestió urbanística fins a l’obtenció 
de L.M.O. 

2. Quantificar el cost d’honoraris tècnics, jurídics i permisos fins a l’obtenció de 
L.M.O. 

3. Definir i quantificar l’edificabilitat permesa. 
4. Determinar el probable valor de mercat del sòl urbanitzat, a partir de la 

informació de l’estudi de mercat. 
5. Quantificar els costos que intervindran en el procés de transformació del sòl 

urbanitzable (projectes, indemnitzacions, gestió,...). 
6. A partir de les mostres de mercat analitzades podem determinar el comportament 

del mercat en una promoció tipus de sòl industrial (període de construcció, nivells 
d’absorció, cicle de comercialització,...). 

7. L’anàlisi de l’evolució de la construcció industrial en l’entorn, els stocks de sòl 
industrial promoguts, els stocks pendents de venda i els nivells mitjans d’absorció, 
ens configuren els possibles escenaris del mercat i el temps global de 
comercialització de tota la promoció. 

8. Es considera la possible evolució dels preus de venda i dels costos de producció, 
així com de la inflació al llarg de tot el temps que duri el projecte. 

9. La disposició de les vendes i els costos al llarg del temps, i la diferència per a 
cada període entre ingressos i despeses, ens configura una sèrie de fluxos 
financers al llarg de tota la vida del projecte d’inversió. 

D’acord a aquest procediment s’ha establert un valor actual del sòl de 46,23 €/m2s, 
tenint en comte les preexistències que hi ha sobre els terrenys, dels que resultaria un 
valor total de 21.045.161,68 € 

S’han establert uns costos del procés de transformació del sòl urbanitzable (projectes, 
indemnitzacions, gestió,...) de 3,23 €/m2s, amb un valor total de 1.472.518,54 €. 

1.3. Viabilitat econòmica 

Podem determinar que el valor de mercat un cop acabada la tramitació i urbanització dels 
terrenys serà aproximadament 202,89 €/m2st. El valor residual de sòl obtingut és, com 
era d’esperar en un context econòmic com l’actual, baix respecte els d’èpoques anteriors, 
com a conseqüència de la prudència que hem de tenir al valorar els preus de venda del 
m2st. Així doncs, el valor en venda que s’obté és el següent: 

VENDA = 269.463,35 m2st x 202,89 €/m2st = 54.670.182,03 € 
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Un cop efectuada la cessió del 10% d’aprofitament a l’administració actuant i descomptat 
el total de les despeses abans calculades, resultaria un marge de l’operació de 
34.274.704,43 €, i així obtenim que l’increment de valor del sòl és del 62,86%. 

Per tal d’avaluar el rendiment d’aquesta transformació del sòl s’ha de descomptar 
d’aquest marge el valor actual del sòl abans establert, pel que s’obté un marge net de 
13.229.542,75 €. En capitalitzar aquest rendiment en el període de temps estimat pel 
desenvolupament del Pla parcial (4 anys), tot aplicant la prima de risc corresponent, 
s’obté una rendibilitat del 33,45%, que es troba dins dels valors de mercat i queda així 
justificada la viabilitat de l’operació. 

Aquest marge és suficient per absorbir les indemnitzacions que es puguin derivar de 
l’instrument de gestió amb que s’han de distribuir els beneficis i càrregues d’aquesta 
actuació. 

L’Administració actuant disposarà dels mitjans econòmics per a l’execució de les obres i 
implantació dels serveis del Pla parcial, a partir de les corresponents quotes 
urbanístiques amb càrrec als Propietaris. 

 



2. Informe de sostenibillitat econ2. Informe de sostenibillitat econ2. Informe de sostenibillitat econ2. Informe de sostenibillitat econòòòòmicamicamicamica    

 
Marc legislatiu Marc legislatiu Marc legislatiu Marc legislatiu     
 
El Text refós de la Llei d'Urbanisme en el seu art. 66 estableix,  
 
 
Article 66. Documentació dels plans parcials urbanístics  

1. Els plans parcials urbanístics es componen, formalment, dels documents següents:  
a) La memòria, i els estudis justificatius i complementaris.  
b) Els plànols d'informació, d'ordenació, de projecte i, si escau, de detall de la urbanització.  
c) Les normes reguladores dels paràmetres d'ús i d'edificació del sòl.  
d) L'avaluació econòmica i financera, que ha de contenir l'estudi i justificació de la seva viabilitat i un 
informe de sostenibilitat econòmica que ponderi l'impacte de les actuacions previstes en les finances 
públiques de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les 
infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.  
e) El pressupost de les obres i els serveis.  
f) El pla d'etapes. 
 g) La divisió poligonal, si escau.  
h) La justificació que es compleixen les determinacions del planejament urbanístic general sobre 
mobilitat sostenible.  
i) La documentació mediambiental pertinent i, com a mínim, l'informe mediambiental.  
j) La justificació que s'adequa al programa d'actuació urbanística municipal, si s'escau.  
2. Els plans parcials urbanístics que es refereixin a àmbits no delimitats prèviament com a sectors 
pel planejament urbanístic general han de contenir una justificació específica de l'adequació de la 
promoció al que estableixen els apartats 1.d, 1.e i 8 de l'article 58, i s'han de promoure i tramitar amb 
la denominació de plans parcials urbanístics de delimitació. 
 
Objectiu Objectiu Objectiu Objectiu     
    
En compliment, doncs del mandat legal exposat anteriorment, s’incorpora el present informe de 
sostenibilitat econòmica en el Pla Parcial del Sector N de Les Franqueses del Vallès, el qual 
contindrà, bàsicament, una estimació de les repercussions del desenvolupament de la mateix sobre les 
finances públiques implicades. 
    
Criteri emprat Criteri emprat Criteri emprat Criteri emprat     
    
Pel que fa a l’avaluació econòmica i financera de les actuacions que repercuteixen en les finances 
públiques, s’estableixen dos grans conjunts d’actuacions: per una banda aquelles que estan sotmeses 
a algun règim o tipus de gestió que ja garanteixen en el seu interior el repartiment equitatiu de 
beneficis i càrregues, i per altra, les que corresponen a actuacions pròpies dels sistemes, ja sigui 
actuacions d’adquisició de sòl o d’urbanització de terrenys i/o construcció d’equipaments. 
 
En aquest sentit, dels sistemes de gestió i urbanització dels sectors objecte de planejament derivat, 
se’n derivaran per l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, per una banda les cessions, que es 

composaran de vials, espais lliures, equipaments, i el 10% de l’aprofitament mig de l’àmbit; per l’altra, 
això comportarà l’obligació de fer-se’n càrrec del seu manteniment.  
 
Per tant es pot dir que de la gestió dels sectors es deriven per a l’Ajuntament determinats drets i 
obligacions que es traduiran per a la hisenda municipal en ingressos i despeses. 
 
Es determinarà que l’execució del Pla Parcial és econòmicament sostenible, si el balanç entre les 
“despeses” i “ingressos” que es generen sobre la hisenda pública municipal resulti positiu (ingressos > 
despeses). 
 
Consideracions i antecedentsConsideracions i antecedentsConsideracions i antecedentsConsideracions i antecedents    
 
Cal dir prèviament que en el Sector N ja es troba parcialment urbanitzat i que per tant l’Ajuntament 
ja hi presta determinats servei bàsics.  
 
Per tal d’efectuar aquest balanç econòmic caldrà identificar i estimar els ingressos i despeses que 
comporta el desenvolupament d’aquest sector vers les finances municipals. 
 
Per una banda, caldrà considerar l’impacte causat per la implantació i manteniment de noves 
infraestructures viàries i espais lliures així com també els costos associats a la prestació de serveis 
que comportarà la implantació dels nous usos previstos. 
 
Pel que fa referència a l’execució dels equipaments i altres sistemes, generalment es compta amb 
l’aprofitament urbanístic atribuïble a l’Ajuntament per a la seva obtenció i construcció. 
 
També caldrà considerar la recaptació econòmica en concepte d’Impost sobre Béns immobles (IBI), 
Impostos sobre Activitats Econòmiques (IAE), altres tributs de meritació no periòdica como són l’Impost 
sobre Construcció Instal·lacions i Obres (ICIO) i les taxes per llicències d’obra i/o activitats, així com 
els ingressos derivats de la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic del sector; aquests últims 
s’estimaran a partir del càlcul de la monetització econòmica que suposa aquest 10% d’aprofitament 
urbanístic, però que en qualsevol cas no poden tenir-se en compte a l’hora de finançar els costos 
dels serveis bàsics, atès que són ingressos afectats i han de ser destinats a inversió municipal.  
 
 
Estimació de les despeses Estimació de les despeses Estimació de les despeses Estimació de les despeses     
    
Despeses de manteniment de les Despeses de manteniment de les Despeses de manteniment de les Despeses de manteniment de les infraeinfraeinfraeinfraestructurstructurstructurstructureeeessss    
    
Les despeses de manteniment associades a les noves infraestructures i serveis, han de ser assumides 
per l’administració local, i es formulen sobre les superfícies de sistemes següents: 
SISTEMES SUPERFÍCIES 
Superfícies de sòl 
Zones verdes   125.317,98m2 
Equipaments    23.021,13m2 
Vialitat             56.543,47m2 



Sòl privat          250.380,27m2 
 
Edificabilitat   (sostre privat)     273.157,71m2st 
 

SISTEMES QUE GENEREN DESPESES DE MANTENIMENTDESPESES DE MANTENIMENTDESPESES DE MANTENIMENTDESPESES DE MANTENIMENT    
Zones verdes i espais lliures 
 
El cost anual de manteniment de les zones verdes s’estima entre 0,5 i 3 €/m2 de sòl, per a zones 
d’ús residencial. .  
 
Atès que es tracta d’ús industrial i que el projecte d’urbanització s’ha elaborat seguint criteris de 
màxima sostenibilitat econòmica, es pot fixar el valor mínim del sòl residencial amb un coeficient 
corrector del 0,25, el que suposa un total de 125.317,98 x 0,5 x 0,25 = 15.625 eur/any, xifra que 
concorda si es fa prorrateig amb el contracte actual que té l’Ajuntament per al manteniment de les 
zones verdes de 44.000 eur anuals, tenint present l’augment de metres que comporten el nou Sector 
respecte als actuals. D’acord amb el criteri de prudència es fixarà un marge del 20 %, i es preveurà 
una despesa de 18.750 eur/any.    
    
Sistema viari 
 
El cost anual de manteniment de la xarxa viària, en aquest àmbit d’ús industrial s’estima entre el 1 i 
2 €/m² de sòl. Aquest mòdul inclou les despeses generades per l’enllumenat, el manteniment de les 
voreres, etc. De totes maneres es pot fer un càlcul amb les despeses actual de l’Ajuntament per 
aquests conceptes, en resulta,  
 
Manteniment enllumenat: 3.012,9 eur/any 
Despesa subministrament elèctric: 14.453,20 eur/any  
Neteja viària: 24.470,16 eur/any  
Total : 41.936,26 eur/any  
Aplicació marge 20 % prudència: 50.323 eur/any  
 
 
L’impacte global en la hisenda pública, a nivell de despeses de manteniment, és d’uns 69.07469.07469.07469.074    €/anuals€/anuals€/anuals€/anuals, 
tal com es pot apreciar en la següent taula. 
 
Cal tenir present, que l’Ajuntament en les licitacions d’execució de projectes d’urbanització estableix 
com a obligació de l’adjudicatari la obligació de fer-se càrrec del manteniment de les zones verdes del 
sector durant un mínim d’un any des de l’acta de recepció de la mateixa.   
 
Estimació dels ingressos Estimació dels ingressos Estimació dels ingressos Estimació dels ingressos     
 
Ingressos ordinaris 
 
Impost sobre béns immobles (IBI) 
 

Aquesta és la figura tributària que es veurà incrementada una vegada aprovada la nova qualificació.  
 
Donat que en el sector es troben edificacions preexistents, i que la urbanització permetrà un augment 
d’aquestes, però atesa l’actual situació del sector immobiliari s’ha de preveure que no tot el sostre 
que crea el sector es construirà a mig termini.  
 
Per tal de preveure l’impacte en la hisenda municipal s’ha fet una simulació dels valors cadastrals 
que resultarien del nou planejament, i el resultat és,  
 
Valors cadastrals actuals Sector N 5.088.886,55 
Valors cadastrals nou planejament 14.642.548,72 
 
Previsió liquidació IBI actual, VC x 0.00836 = 42.543 eur  
Previsió liquidació IBI nou planejament VC x 0.00820 = 120.069 eur  
 
Diferència escenari actual = 77.526 eur  
 
Es farà una previsió de creixement anual de l’increment de padró en un  2 %.  
 
Impost sobre Activitats Econòmiques  
 
La nova qualificació i la urbanització del sector comportarà l’arribada de noves activitats econòmiques, 
es pot considerar que el padró d’IAE podria incrementar-se en una xifra prudent del 1 % anual, a 
partir de la finalització de la urbanització, donat l’increment de sòl industrial respecte a la oferta 
actual.  
 
Padró 2013 IAE = 1.700.000 eur  
Increment anual a partir de 2016 = 17.000 eur  
 
Cànons parcel·les d’equipaments  
 
La situació estratègica del sector i en especial de la futura parcel·la d’equipaments que llinda amb la 
Ronda, i l’interès mostrat per algun operador per a instal·lar-s’hi permet fer una previsió en concepte 
de cànon. Les darreres concessions de parcel·les d’equipaments en polígons industrials s’han adjudicat 
a un import aproximat de 1 euro/metre/any, per tant, es pot fer una previsió prudent de 20.000 
euros per any, a partir del tercer any.  
 
Altres taxes i tributs extraordinaris 
 
Els impostos extraordinaris, com són l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, i les taxes 
per llicències d’obra i per activitats econòmiques no es tindran en compte en aquest informe de 
sostenibilitat econòmica ja que són recaptacions no periòdiques (només es donen en el moment 
d’execució) i, per tant, no són valors representatius del balanç econòmic anual en els anys posteriors. 
 
Valoració del 10% d’aprofitament urbanístic  



 
No es té present en el present informe l’aprofitament mig que s’adjudica l’Ajuntament, atès que es 
tracta d’un ingrés extraordinari, i que s’ha destinar obligatòriament a fins patrimonials, per tant, no 
es pot destinar al finançament de despeses de caràcter ordinari.  
 
Respecte a la xifra de majors ingressos es farà un descompte d’un 20 per cent per un criteri de 
prudència.  
INGRESSOS EXTRAEXTRAEXTRAEXTRAORDINARISORDINARISORDINARISORDINARIS    
BALANÇ ECONÒMIC I CONCLUSIONSBALANÇ ECONÒMIC I CONCLUSIONSBALANÇ ECONÒMIC I CONCLUSIONSBALANÇ ECONÒMIC I CONCLUSIONS    
 
Anualment, el “cash-flow” en la hisenda municipal és el que es resumeix a continuació: 
        
Exercici Exercici Exercici Exercici     2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    2021202120212021    
Majors despeses        
Manteniment zones verdes 15.625 15.781 15.939 16.098 16.259 16.422 
Manteniment enllumenat 3.013 3.043 3.074 3.104 3.135 3.167 3.198 
Subministrament elèctric 14.453 14.598 14.744 14.891 15.040 15.190 15.342 
Neteja viària  24.470 24.715 24.962 25.211 25.464 25.718 25.975 
Marge prudència  8.387 11.596 11.712 11.829 11.947 12.067 12.188 

Total  50.323 69.576 70.272 70.975 71.685 72.402 73.126 

        
Majors ingressos         
IBI  77.526 79.852 82.247 84.715 87.256 89.874 92.570 
IAE  17.000 34.340 51.510 68.680 85.850 103.020 
Canons    20.000 20.200 20.402 20.606 20.812 
Marge prudència  -15.505 -19.370 -27.317 -31.285 -35.268 -39.266 -43.280 

Total  62.021 77.481 109.270 125.140 141.071 157.064 173.122 

        

Diferència Diferència Diferència Diferència     11.69811.69811.69811.698    7.9057.9057.9057.905    38.99838.99838.99838.998    54.16554.16554.16554.165    69.38669.38669.38669.386    84.66284.66284.66284.662    99.99699.99699.99699.996    

        
Previsió IPC 1 % anual        
        

 
Els ingressos municipals anuals obtinguts són rellevantment superiors a les despeses associades al 
manteniment dels serveis i infraestructures que ocasiona el desenvolupament i execució d’aquest pla 
parcial i, per tant, es pot concloure que el desenvolupament urbanístic que proposa el Pla Parcial del el desenvolupament urbanístic que proposa el Pla Parcial del el desenvolupament urbanístic que proposa el Pla Parcial del el desenvolupament urbanístic que proposa el Pla Parcial del 
Sector N és econòmicament sostenible i la repercussió d’aquesta en la hisenda municipal és favorable Sector N és econòmicament sostenible i la repercussió d’aquesta en la hisenda municipal és favorable Sector N és econòmicament sostenible i la repercussió d’aquesta en la hisenda municipal és favorable Sector N és econòmicament sostenible i la repercussió d’aquesta en la hisenda municipal és favorable 
pel municipi.pel municipi.pel municipi.pel municipi. 
 



Pla parcial del Sector “N” 

V. PLA D’ETAPES. 

1. Consideracions generals. 
Pel que fa a les previsions temporals d’execució de l’àmbit, l’Agenda i avaluació econòmica 
i financera del PGOU no fa una atribució específica quant a l’execució dels diferents 
àmbits d’actuació al llarg del període de vigència del Pla, ni en concret del Sector N. 
Tal com estableix l’article 13 del PGOU, el present Pla parcial preveu el desenvolupament 
temporal de la urbanització, establint terminis que s’adeqüen a les característiques del 
planejament i són coherents amb les previsions d’execució del sector. També s’estableix en 
aquest article que el termini total no podrà excedir de vuit anys, comptats a partir de 
l’aprovació definitiva del Pla parcial a executar. 

2. Primera i única etapa. 
El desenvolupament de l’àmbit es farà en una sola etapa de 8 anys, a comptar des de la 
publicació en el DOGC de l’acord d’aprovació definitiva del Pla parcial. 
El procés desenvolupament del Pla parcial a partir de la seva aprovació definitiva, serà el 
següent: 

- Període de temps estimat: 2 anys 
Redacció i aprovació definitiva dels projectes de reparcel·lació i d’urbanització. 

- Període de temps estimat: 4 anys 
Adjudicació de les obres del projecte d’urbanització i execució de les mateixes. En 
aquest període s’han d’executar el total de les obres previstes en aquest Pla 
parcial. Han de quedar en servei totes les xarxes previstes, en les condicions 
establertes al projecte d’urbanització, així com els solars destinats a l’edificació 
pública i privada. 

- Període de temps estimat: 2 anys 
Es podrà començar a edificar d’ençà de la recepció de les obres d’urbanització per 
part de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, tot i ésser possible 
l’atorgament de llicències d’obres i la seva execució simultània a la de les obres 
d’urbanització. 

 




