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Dijous, 22 de gener de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

EDICTE d'aprovació definitiva del Pla parcial urbanístic del sector N (carretera de Cardedeu) del terme municipal de les  
Franqueses del Vallès

El Ple de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió celebrada el dia 20 de novembre de 2014, ha adoptat els 
següents acords:

"Primer.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions interposades pels senyors Jaume Junoy Ambrós, en representació 
de la societat Clavataire, S.L.. (RE-2013/8685, de 27/11/2013), Walter Bilek i Daniel Pérez, en representació de Sandoz 
Industrial Products, S.A (RE 2013/9081, de 11/12/2013), Xavier Aragó Fonts, en representació d'Aragogamma, S.A., 
(RE 2013/9084, de 11/12/2013), Bruno Auferil Nunes, en representació d'Invertrasa, S.A., (RE 2013/9176, per correu 
administratiu de 11/12/2013), pel Grup Municipal Les Franqueses Imagina, (RE 2014/112, per correu administratiu de 
27/12/2013),  Francesc  Altimira  Pascual,  (RE  2014/4204,  de  03/07/2014  i  per  Domènec  Forns  Casacuberta,  en 
representació de Palet i Puig Inmobiliaria, S.L., (RE 2014/4324, per correu administratiu de 07/07/2014), de conformitat 
amb els informes emesos al respecte.

Segon.-  DESESTIMAR  les  al·legacions  interposades  pel  senyor  Pere  Barrachina  Jubany,  (RE  2013/8908,  de 
05/12/2013),  Francisco  Reixach  Pruna (RE 2013/9068,  de  11/12/2013) i  (RE 2014/4234,  de  04/07/2014), i  per  la 
senyora Licia Riccardo, en representació de Flor de Loto, S.A.(RE 2013/9223, per correu administratiu de 12/12/2013, i 
RE 2014/4323, per correu administratiu de 07/07/2014), de conformitat amb els informes emesos al respecte.

Tercer.- APROVAR definitivament el Pla Parcial del Sector N (carretera de Cardedeu), formalitzat a través del text refós 
que incorpora les prescripcions vinculants fixades per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona en data 26 de setembre de 
2014, tenint  en  compte  l'informe  favorable  emès per  la  Comissió  Territorial  d'Urbanisme  de  Barcelona,  en  sessió 
celebrada el dia 6 de novembre de 2014.

Quart.-  TRAMETRE  a  la  Comissió  Territorial  d'Urbanisme  de  Barcelona  la  documentació  administrativa  i  tècnica 
completa, als efectes d'informació, coordinació i arxivament, de conformitat amb el que disposa l'article 88 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 
de febrer.

Cinquè.- DISPOSAR la publicació dels presents acords, juntament amb les normes urbanístiques del Pla Parcial del 
sector N als efectes d'executivitat i obligatorietat del planejament.

Sisè.- NOTIFICAR aquests acords a les persones que figurin com a interessades en l'expedient."

CONTRA AQUESTA RESOLUCIÓ, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu 
recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la publicació 
del present edicte.

EN CAS QUE LA DESESTIMACIÓ del recurs de reposició es produís per silenci administratiu - silenci que es produeix 
pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució - el  
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en  
què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.

CONTRA LA DESESTIMACIÓ EXPRESSA del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta 
resolució,  es  podrà  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  els  Jutjats  contenciosos  administratius  de  la 
província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al d'aquesta publicació.

S'adjunta annex amb les normes reguladores de l'esmentat Pla Parcial.
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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.

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. C
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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.
d) Sistema Hidrològic.

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.

CAPÍTOL III. REGULACIÓ DELS SISTEMES.

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.
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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.

c) De cara al compliment de les determinacions fixades a l'estudi de mobilitat generada, caldrà preveure dins de les 
parcel·les destinades a aquest sistema 1 plaça d'aparcament per a bicicletes per cada 100 m2 de sostre edificat.

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.

Article 12. Sistema hidrològic.

El sòl qualificat com a sistema hidrològic es regirà directament per les disposicions sobre aquest sistema establertes per 
les Normes Urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana.

CAPÍTOL IV. REGULACIÓ DE ZONA DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL.

Article 13. 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 14. 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.
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Article 15. 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.

Article 16. 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. La superfície mínima de parcel·la per admetre alçades de fins a 22m en edificacions destinades a ús logístic, 
s'estableix en 1500m2. En aquests casos, s'hauran d'incrementar les separacions mínimes regulades a l'apartat 7 en 1m 
per cada 2m més d'alçada que s'assoleixi per sobre de l'establerta.

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: 5,00m.

8. Construccions auxiliars.

S'admet una ocupació del 3% 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 C
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considerar-se auxiliars de I'activitat industrial o al servei del personal (dispensari, vestidors, oficines, menjador, etc.) 
Caldrà justificar la necessitat tècnica d'aquestes construccions amb relació a l'activitat que es desenvolupi.

Les construccions auxiliars poden ocupar, quan sigui necessari, la franja de separació mínima a límits de parcel·la, i es 
mantindrà un pas lliure mínim de 3,50m.

El sostre d'aquestes construccions auxiliars computa en l'edificabilitat màxima de la parcel·la així com en l'ocupació.

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.

- Es garanteixi una façana mínima de 10m per a cadascuna de les activitats.

- 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. En aquest mateix sentit caldrà assegurar una amplada mínima de 10m per a 
vialitat interna per a permetre l'accés a cadascuna de les activitats.

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.  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 del PGOU.

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.

Els nous usos hauran de respectar la compatibilitat amb les indústries implantades, d'acord amb l'article 91 del PGOU.

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 240m2 i es garanteixi l'accés independent des de el pati  de 
parcel·la comú.

c) De cara al compliment de les determinacions fixades a l'estudi de mobilitat generada, caldrà preveure dins de les 
parcel·les destinades a aquesta tipologia industrial 1 plaça d'aparcament per a bicicletes per cada 600m2 de sostre 
edificat.

d) De forma genèrica es donarà compliment a l'article 103 del PGOU sobre la previsió mínima de places d'aparcament 
obligatòries, en conseqüència amb els apartats 6è i 11è de dit article, caldrà reservar dins de les parcel·les destinades a 
aquesta tipologia 1 plaça d'aparcament per cada 115m2 de sostre edificat.

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 sobre de la cota natural del límit ni a una  
alçada inferio 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 108.4 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. 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 500m², i haurà de tenir una forma tal que permeti inscriure un cercle de 10m de diàmetre i 
una façana mínima de 12m. C
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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.

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.
- A fons de parcel·la: 5,00m.

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

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.

8. Construccions auxiliars.

S'admet una ocupació del 3% 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.) 
Caldrà justificar la necessitat tècnica d'aquestes construccions amb relació a l'activitat que es desenvolupi.

Les construccions auxiliars poden ocupar, quan sigui necessari, la franja de separació mínima a límits de parcel·la, i es 
mantindrà un pas mínim de 3,50m.

El sostre d'aquestes construccions auxiliars computa en l'edificabilitat màxima de la parcel·la així com en l'ocupació.

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.

- Es garanteixi una façana mínima de 10m per a cadascuna de les activitats.

- 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. En aquest mateix sentit caldrà assegurar una amplada mínima de 10m per a 
vialitat interna per a permetre l'accés a cadascuna de les activitats. C

V
E

-N
úm

. d
e 

re
gi

st
re

: 0
22

01
50

00
71

9



9

Dijous, 22 de gener de 2015

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.  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 del PGOU.

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.

Els nous usos hauran de respectar la compatibilitat amb les indústries implantades, d'acord amb l'article 91 del PGOU.

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 240m2 i es garanteixi l'accés independent des de el pati  de 
parcel·la comú.

c) De cara al compliment de les determinacions fixades a l'estudi de mobilitat generada, caldrà preveure dins de les 
parcel·les destinades a aquesta tipologia industrial 1 plaça d'aparcament per a bicicletes per cada 600m2 de sostre 
edificat.

d) De forma genèrica es donarà compliment a l'article 103 del PGOU sobre la previsió mínima de places d'aparcament 
obligatòries, en conseqüència amb els apartats 6è i 11è de dit article, caldrà reservar dins de les parcel·les destinades a 
aquesta tipologia 1 plaça d'aparcament per cada 115m2 de sostre edificat.

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 sobre de la cota natural del límit ni a una  
alçada inferior 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. C
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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 18. 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.

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 19. 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 20. 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 C
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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 21. 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 22. 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.

Les Franqueses del Vallès, 2 de desembre de 2014
L'alcalde, Francesc Colomé i Tenas
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