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1.- MEMÒRIA  

1.1 OBJECTE 

El present instrument de planejament té per objecte la modificació puntual del Pla parcial 
urbanístic del Sector U, del terme municipal de Les Franqueses del Vallès (en endavant PPU), 
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per acord de 17 de 
desembre de 2003 (DOGC 4092 de 16/03/2004), pel que fa a la regulació del sòl industrial a les 
Normes urbanístiques. 

En data de 6 de novembre de 2014 s’aprova, per acord de la CTUB, “Modificació puntual del 
PGOU de les Franqueses del vallès per la modificació de les Normes urbanístiques per la 
regulació de l’ús industrial” (DOGC 6775 de 22/12/2014), aquesta regulació incorpora una sèrie 
de modificacions sobre la totalitat del sòl industrial del terme municipal. Tanmateix, i donat el 
cas que alguns dels àmbits de planejament que defineix el PGOU s’havien desenvolupat, i en 
conseqüència disposen de la seva normativa particular, han quedat fora de l’àmbit d’aquesta 
modificació de l’ús industrial. 

Per tant, l’esperit d’aquest document és donar trasllat d’aquesta modificació de caire general 
a la normativa particular del Pla Parcial del Sector U. 

L’objecte de la present Modificació puntual és, per una banda, establir les condicions 
urbanístiques adients per afavorir la implantació i desenvolupament del sector industrial, donant 
cobertura, tant a processos industrials tradicionals, com a noves modalitats productives i 
d’activitat. Per una altra banda, introduir nous usos de tipus dotacional i hoteler al sòl industrial, 
per tal de donar resposta a la demanda d’establiment de noves activitats, que es diferencien 
de les actualment previstes. 

Aquests nous paràmetres i usos han de donar resposta a les noves exigències i expectatives que 
precisa l’actual situació econòmica, i han de ser compatibles amb les zones industrials definides 
pel planejament vigent. 

Per tal d’assolir aquests objectius s’han de modificar un conjunt d’articles de les Normes 
Urbanístiques vigents, que es detallen a l’apartat 2.1 del capítol II d’aquesta memòria. 

L’àmbit de la Modificació puntual es circumscriu a les zones qualificades pel PPU com a 
industrials. L’apartat 2.4 del capítol II inclou un plànol amb la delimitació de l’àmbit afectat per 
la present Modificació. 

1.2 MARC JURÍDIC 

Aquesta Modificació puntual és conforme amb les prescripcions del Text refós de la Llei 
d'urbanisme (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). 

Alhora és d’aplicació el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la 
Llei d'urbanisme (en endavant RLU). 
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S’ha d’assenyalar que, atès que la present Modificació del PPU no modifica en absolut cap 
sistema urbanístic, ni comporta un increment del sostre edificable, de la densitat o intensitat 
dels usos, ni suposa una transformació global d’aquests, no li són aplicables els requeriments 
que estableixen els articles 98 a 100 del TRLU en relació amb la documentació, la cessió del 15% 
de l’increment d’aprofitament urbanístic, ni la cessió de sòl per a sistemes urbanístics. 

En aquest document de Modificació puntual del PPU es justifica la conveniència de la 
modificació i de les noves determinacions que s’introdueixen, s’identifiquen les normes 
urbanístiques objecte de modificació i s’estableixen les determinacions que s’introdueixen i que 
substitueixen les precedents, com exigeixen els articles 97.1 del TRLU i 118.1.a) del RLU. 

De conformitat amb el què estableix l’article 118.4 del RLU, integra aquesta Modificació del Pla 
Parcial aquella documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació, que 
comprèn la memòria, la normativa, i el document comprensiu previst en l’article 8 del TRLU. 

1.2.1 Tipus de document. 

La present Modificació del PPU del sector U es redacta de conformitat amb el què estableix 
l’article 96 del TRLU, que subjecta les modificacions de les figures de planejament urbanístic a 
les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les particularitats que estableix 
aquest precepte; així com l’article 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme (en endavant RLU), que fa referència a la modificació de les 
figures de planejament urbanístic. Les referències del Reglament a articles de la Llei s’han 
d’entendre referides als articles corresponents del Text refós. 

“Article 96 Modificació de les figures del planejament urbanístic (MTRLU) 

La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a 

les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que s’estableixin per 

reglament i les particularitats següents: 

a) En el cas de modificacions de plans urbanístics plurimunicipals la incidència territorial de les 

quals quedi limitada a un únic terme municipal, correspon a l’ajuntament afectat per la 

modificació d’acordar-ne l’aprovació inicial i l’aprovació provisional. 

b) Les modificacions dels sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o d’equipaments 

esportius resten subjectes al procediment que estableix l’article 98; en el cas de manca de 

resolució definitiva dins de termini, s’entén denegada la modificació. 

c) Les modificacions d’instruments de planejament urbanístic que comportin un increment del 

sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació 

dels usos ja establerts, resten subjectes a les particularitats que estableixen els articles 99 i 100. 

d) Els tràmits previs a l’aprovació inicial dels plans directors urbanístics, regulats pels articles 

76.1 i 83.1, no són exigibles a les modificacions dels plans directors urbanístics de delimitació i 

ordenació de les àrees residencials estratègiques i dels sectors d’interès supramunicipal que es 

refereixin únicament a determinacions pròpies del planejament derivat expressament identificades 

pel pla director. En aquests casos, el tràmit d’informació de les modificacions dels plans als ens 

locals compresos en l’àmbit territorial respectiu s’ha d’efectuar simultàniament al tràmit 

d’informació pública de la proposta de modificació aprovada inicialment.” 

“Article 117 Modificació dels instruments de planejament urbanístic (RLU) 

117.1 S’entén per modificació del pla d’ordenació urbanística municipal la introducció de 

qualsevol tipus de canvis en les seves determinacions, inclosos els canvis en la classificació del sòl 

i els sistemes generals, sempre que no comportin la seva revisió en els termes que estableix 

l’article anterior. 

117.2 Qualsevol canvi en les determinacions dels plans urbanístics derivats, amb independència 

del seu contingut i abast, comporta llur modificació. 
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117.3 La tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix procediment 

que la seva formació. No obstant això, en el cas de modificació del pla d’ordenació urbanística 

municipal no són obligatòries les actuacions preparatòries assenyalades a l’apartat 1, lletres b) i 

c) de l’article 101 d’aquest Reglament, i el tràmit d’audiència que preveu l’article 83.7 de la Llei 

d’urbanisme només s’ha de concedir, si s’escau, als ajuntaments el terme municipal dels quals 

confini amb l’àmbit de la modificació.” 

1.2.2 Contingut del document. 

Els articles 65 i 66 del TRLU, i l’article 118 del RLU, fan referència a les determinacions i 
documentació dels Plans Parcials, així com de les seves modificacions. 

“Article 65. Plans parcials urbanístics 

1. Els plans parcials urbanístics tenen per objecte, en sòl urbanitzable, desenvolupar el 

planejament urbanístic general i contenen totes les determinacions pertinents per a l'ordenació 

urbanística detallada dels sectors que abasten, de conformitat amb el règim del sòl urbanitzable. 

2. A l'efecte del que estableix l'apartat 1, els plans parcials urbanístics:  

a) Qualifiquen el sòl.  

b) Regulen els usos i els paràmetres de l'edificació que han de permetre l'atorgament de 

llicències.  

c) Assenyalen les alineacions i les rasants.  

d) Defineixen els paràmetres bàsics de l'ordenació de volums. El pla en pot preveure una 

amb caràcter obligatori o diverses d'alternatives. En aquest darrer supòsit, el pla pot 

especificar gràficament les dites alternatives, o bé concretar els paràmetres de 

l'edificació que, sense alterar l'aprofitament urbanístic de la zona o de l'illa, admeten 

variació.  

e) Poden precisar directament les característiques i el traçat de les obres d'urbanització 

bàsiques a què fa referència l'apartat 2 de l'article 72. En aquest cas, el pla ha de definir 

les obres amb el grau suficient de detall per permetre'n l'execució immediata, avaluar-ne 

el cost i preveure les etapes d'execució per a cada polígon d'actuació urbanística i ha 

d'establir uns criteris i un pressupost orientatiu de les altres obres i despeses 

d'urbanització, sens perjudici que els projectes d'urbanització complementaris els 

concretin. Opcionalment, les obres d'urbanització bàsiques es poden concretar en un 

document separat mitjançant un projecte d'urbanització.  

f) Estableixen les condicions de gestió i els terminis per promoure els instruments 

corresponents i per executar les obres d'urbanització i d'edificació, sens perjudici que 

aquests puguin ésser modificats pel programa d'actuació urbanística municipal.  

g) Preveuen la localització concreta dels terrenys on s'ha de materialitzar, si escau, la 

reserva per a la construcció d'habitatges de protecció pública, d'acord amb aquesta Llei 

i el planejament general, i estableixen els terminis obligatoris en els quals l'administració 

actuant i les persones propietàries adjudicatàries de sòl destinat a habitatge de protecció 

pública han d'iniciar i acabar l'edificació dels dits habitatges.  

3. En els sectors d’ús residencial, els plans parcials urbanístics han de reservar sòl per a sistemes, 

com a mínim, en les proporcions següents:  

a) Per a zones verdes i espais lliures públics, 20 m
2
 de sòl per cada 100 m2 de sostre 

edificable, amb un mínim del 10% de la superfície de l’àmbit d’actuació urbanística.  

b) Per a equipaments de titularitat pública, el valor inferior resultant de les proporcions 

següents: 20 m
2
 de sòl per cada 100 m

2
 de sostre o 20 m

2
 de sòl per cada habitatge; amb 

un mínim, en tots els casos, del 5% de la superfície de l’àmbit d’actuació urbanística, a 

més del sòl destinat a serveis tècnics, si escau. El planejament urbanístic general, en el 

cas que prevegi el sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics, pot determinar 

que la reserva per a equipaments de titularitat pública es destini, en sectors determinats, 

totalment o parcialment, al sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics, d’acord 

amb el que estableix l’article 58.1.g.  

4. En els sectors d'ús no residencial, els plans parcials urbanístics han de reservar per a zona 

verda un mínim del 10% de la superfície de l'àmbit d'actuació urbanística i han de reservar per a 
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equipaments un mínim del 5% de la dita superfície, a més del sòl destinat a serveis tècnics, si 

s'escau.  

5. En els sectors en què s'admet tant l'ús residencial com altres usos, els estàndards es computen 

independentment en funció dels diferents usos si la zonificació estableix la destinació concreta a 

cadascun d'aquests usos. S'han d'aplicar, en tots els casos, les reserves que s'estableixen per a l'ús 

residencial quan la regulació de la zona admet indistintament usos residencials i no residencials.  

6. Els ajuntaments, en ocasió de la tramitació d'un pla parcial urbanístic que precisi les obres 

d'urbanització bàsiques, o en ocasió de la tramitació del projecte d'urbanització, han de concretar 

les característiques del mobiliari urbà, l'arbrat, l'enjardinament, el paviment de les voreres, el 

tipus de vorades i d'enllumenat i la senyalització, d'acord amb les prescripcions municipals 

pertinents, a fi de possibilitar-ne la valoració i el costejament ulterior a càrrec de les persones 

propietàries afectades.” 

“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.” 

“Article 118 Determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de 

planejament urbanístic (RLU) 

118.1 Les modificacions dels plans urbanístics han de contenir les determinacions adequades a 

llur finalitat específica, d’entre les pròpies de la figura de planejament modificada i, en qualsevol 

cas, han de: 

a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que 

s’introdueixen. 

b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i les 

normes urbanístiques objecte de modificació. 

c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació corresponents, 

les determinacions que s’introdueixen amb la modificació i que substitueixen les 

precedents. 

d) Justificar el compliment, si s’escau, de l’increment de les reserves de sòl per a espais 

lliures públics i equipaments públics que exigeixen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 94 de 

la Llei d’urbanisme. A aquests efectes, en cas de concurrència de diversos usos, és 

d’aplicació el què estableix l’article 81.4 d’aquest Reglament i, en els casos de 

reordenació general d’un àmbit de sòl urbà previstos en l’article 94.4 de la Llei 

d’urbanisme, tant si comporten com si no increment d’edificabilitat, són d’aplicació les 

reserves que estableix l’esmentat article 94.4. 
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118.2 El sostre destinat a sistemes urbanístics d’equipaments comunitaris de titularitat pública no 

computa als efectes de l’aplicació dels requeriments d’increment de les reserves per a espais 

lliures i equipaments que estableixen els apartats 2 i 4 de l’article 94 de la Llei d’urbanisme. 

118.3 Quan la modificació del planejament comporta l’augment de la densitat de l’ús residencial, 

sense increment de l’edificabilitat, s’han de preveure les reserves complementàries que estableix 

l’article 94.3 de la Llei d’urbanisme llevat que l’augment de densitat es destini a habitatges de 

protecció pública o al sistema d’habitatges dotacionals públics, i no ultrapassi el nombre 

d’habitatges que resulta d’aplicar el mòdul de 70 m
2
 al sostre amb aquesta destinació. 

118.4 Les modificacions dels plans urbanístics han d’estar integrades per la documentació 

adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d’incorporar l’informe 

ambiental corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació 

ambiental o aquelles altres que tinguin alguna repercussió ambiental. També s’ha d’incorporar 

un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació 

vigent.” 

En el cas que en ocupa, la modificació puntual del PPU del sector U, comporta la modificació 
del redactat dels articles de les normes urbanístiques referits a l’apartat 2.1 d’aquest document 
en sentits diversos, en funció del seu objecte. 

1.2.3 Tramitació del document. 

L’articulat del TRLU i del RLU, estableixen el procediment de la tramitació dels Plans parcials i llurs 
modificacions. 

“Article 80 Competències de les comissions territorials d'urbanisme (TRLU)  

Correspon a les comissions territorials d'urbanisme l'aprovació definitiva de:  

a) Els plans d'ordenació urbanística municipal i els programes d'actuació urbanística municipal 

l'aprovació definitiva dels quals no correspongui al conseller o consellera de Política Territorial i 

Obres Públiques.  

b) Els plans de millora urbana i els plans parcials urbanístics en el cas que els ens locals no 

tinguin atribuïda o no hagin d’exercir aquesta competència, d’acord amb el que estableix aquesta 

llei.  

c) Els plans especials urbanístics de desenvolupament, llevat dels que correspon d’aprovar als 

ajuntaments de conformitat amb l’article 81.  

d) Els plans i els programes urbanístics plurimunicipals l'aprovació definitiva dels quals no 

correspongui al conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques.  

e) Els plans parcials urbanístics de delimitació que no correspongui aprovar al conseller o 

consellera de Política Territorial i Obres Públiques.” 

“Article 85 Tramitació dels plans d'ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics 

derivats (TRLU) 

1. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional dels plans d'ordenació urbanística municipal i dels 

plans urbanístics derivats que afecten el territori d'un únic municipi pertoquen, sens perjudici del 

que estableix l'apartat 3, a l'ajuntament corresponent. En el cas dels plans urbanístics derivats en 

què la competència d'aprovació definitiva correspongui a l'ajuntament, es pot adoptar 

directament l'acord d'aprovació definitiva, un cop complert el tràmit d'informació pública, 

prescindint de l'aprovació provisional.  

2. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional del planejament urbanístic plurimunicipal, sens 

perjudici del que estableix l'article 77.7, corresponen a:  

a) El consell comarcal corresponent, si tots els municipis afectats pel pla queden inclosos 

en l'àmbit territorial d'una mateixa comarca.  

b) La comissió territorial d'urbanisme corresponent, si l'àmbit territorial del pla abasta 

més d'una comarca. 
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c) El director o directora general d'Urbanisme, un cop vist l'informe de les comissions 

territorials d'urbanisme competents afectades, si l'àmbit territorial del pla n'afecta més 

d'una i més d'una comarca.  

d) Els ajuntaments, en els supòsits a què es refereix l'article 77.8, llevat que, havent estat 

formulat el pla a instància de part interessada, no hi hagi acord entre els ajuntaments 

afectats, cas en què l'òrgan competent és el que correspongui dels esmentats a les lletres 

a, b i c.  

3. L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans especials urbanístics de 

desenvolupament i autònoms que tinguin per objecte la implantació de sistemes urbanístics 

d’interès supramunicipal corresponen:  

a) A l’administració que els ha redactat, si té atribuïdes competències urbanístiques de 

tramitació o d’aprovació de plans.  

b) A la comissió territorial d’urbanisme competent, en la resta dels casos, llevat que 

l’àmbit territorial del pla afecti més d’una comissió, supòsit en el qual l’aprovació inicial 

i la definitiva pertoquen al conseller o consellera competent en matèria d’urbanisme.  

4. Els plans d'ordenació urbanística municipal i els plans urbanístics derivats, un cop se n'ha 

acordat l'aprovació inicial, s'han de posar a informació pública, per un termini d'un mes. Els 

edictes de convocatòria de la informació pública s'han de trametre en el termini de deu dies des 

de l'adopció de l'acord d'aprovació inicial.  

5. Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística municipal o 

d'un pla urbanístic derivat, s'ha de sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs 

competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició 

n'autoritzi un de més llarg.  

6. En el cas que, d’acord amb la normativa aplicable, sigui preceptiu d’efectuar l’avaluació 

ambiental d’un pla d’ordenació urbanística municipal o d’un pla urbanístic derivat regeix el que 

estableix la disposició addicional sisena. L’informe de sostenibilitat ambiental ha d’ésser 

incorporat al pla i ha d’ésser sotmès a informació pública conjuntament amb aquest pel termini 

mínim de 45 dies que estableix la normativa aplicable sobre avaluació ambiental de plans i 

programes. En el cas que el pla urbanístic estableixi actuacions executables directament sense 

requerir el desenvolupament de projectes d’obres posteriors i s’hagi de sotmetre al procediment 

de declaració d’impacte ambiental, l’estudi d’impacte ambiental ha de ser incorporat al pla i ha 

d’ésser sotmès a informació pública conjuntament amb aquest. La declaració d’impacte ambiental 

s’ha d’efectuar, segons correspongui, abans de l’aprovació provisional o abans de l’aprovació 

definitiva de l’expedient.  

7. Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística municipal, s'ha 

de concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confini amb el del municipi 

que és objecte del pla. 

8. Si un pla d'ordenació urbanística municipal o un pla urbanístic derivat no és tramitat per 

l'ajuntament afectat, s’ha de donar audiència a aquest ajuntament per un termini d'un mes a 

continuació, simultàniament al tràmit d'informació pública.  

9. 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'ha de configurar en 

expedients separats. L'executivitat de cadascuna d'elles queda supeditada a la de l'instrument o la 

figura superior.” 

Aquest 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 document. 
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1.3 JUSTIFICACIÓ DE L’OBSERVANÇA DE L’OBJECTIU DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC 
SOSTENIBLE 

La proposta continguda en el present document de modificació puntual de Pla Parcial 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 els canvis que es proposen respecte del planejament anterior 
tenen voluntat d’afavorir el desenvolupament social i econòmic del municipi, sense 
comprometre el compliment de l’objectiu de conjuminar les necessitats de creixement amb la 
preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, històrics o culturals. 

Aquests canvis 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. 

1.4 AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA. 

1.4.1 Agenda 

La aplicació i desenvolupament de la present modificació del Pla Parcial serà immediata a la 
publicació en el DOGC de l’acord d’aprovació definitiva, donat el seu caràcter regulador de 
l’ús industrial. 

1.4.2 Avaluació econòmica. 

Atès que els canvis que introdueix la present modificació no comporten l’assumpció de noves 
càrregues que no estiguin previstes en el planejament vigent, aquest document no incorpora 
modificacions de l’avaluació econòmica del Pla Parcial, i a ella ens referim. 

1.4.3 Informe de sostenibilitat econòmica. 

La modificació de les determinacions del Pla Parcial que es contenen en el present document 
no fan variar les previsions econòmiques del planejament vigent quant a noves infraestructures, 
vialitat o serveis urbanístics a implantar. i per tant no generaran un impacte diferent del ja 
previst a les finances de les administracions públiques responsables de la implantació i el 
manteniment de les infraestructures, i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 
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2.- JUSTIFICACIÓ DE LA FORMULACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC 
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2. JUSTIFICACIÓ DE LA FORMULACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PPU. 

2.1 ANTECEDENTS DE PLANEJAMENT 

2.1.1 Planejament vigent 

Com antecedent de planejament tenim el Text refós de la revisió del Pla general d’ordenació 
urbana de les Franqueses del Vallès (en endavant PGOU), aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 18 de juny de 2009, i va que va ser 
vigent amb la publicació el 25 de setembre de 2009 al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC Núm. 5471). 

El present instrument de planejament té per objecte la modificació puntual del Pla parcial 
urbanístic del Sector U, del terme municipal de Les Franqueses del Vallès (en endavant PPU), 
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per acord de 17 de 
desembre de 2003 (DOGC 4092 de 16/03/2004), pel que fa a la regulació del sòl industrial a les 
Normes Urbanístiques. 

2.1.2 Normes Vigents. 

Es transcriuen tot seguit, íntegrament, els articles de les Normes Urbanístiques que són objecte 
de modificació: 

CAPÍTOL 6è.- PARÀMETRES ESPECÍFICS DE L’EDIFICACIÓ 

Art. 34 Ocupació màxima de la parcel·la. 

En les normes de cada zona es fixen els percentatges d’ocupació màxima de la parcel·la per 
l’edificació. L’ocupació es mesurarà per la projecció ortogonal sobre un pla horitzontal de tot 
el volum de l’edificació inclosos el cossos i elements sortints. Aquest percentatge d’ocupació 
màxima pot variar segons el nombre màxim autoritzat d’unitats d’edificació independents per 
parcel·la. 

CAPÍTOL 7è.- PARÀMETRES ESPECÍFICS DEL TIPUS D’ORDENACIÓ SEGONS 
VOLUMETRIA ESPECÍFICA 

Art. 38 Paràmetres per la distribució de l’edificabilitat neta. 

1.- La distribució de l’edificabilitat neta es determinarà mitjançant l’assignació, a cada 
parcel·la de sòl privat edificable i de la intensitat d’edificació corresponent. Els paràmetres 
específics destinats a aquesta finalitat son: 

a) Forma i mida de la parcel·la. 
b) Façana mínima de la parcel·la. 
c) Ocupació màxima de la parcel·la. 

2.- L’ocupació màxima de la parcel·la es mesurarà per la projecció ortogonal sobre un pla 
horitzontal de tot el volum de l’edificació, inclosos els cossos eixents. 

3.- Les plantes soterrànies resultants de desmunts, anivellaments o excavacions, podran 
superar l’ocupació màxima de parcel·la sense superar el trenta per cent (30%) de l’espai 
lliure per usos privats. 

La determinació d’aquests tres paràmetres haurà d’esmentar-se preceptivament al Pla 
Parcial, Especial i/o Estudi de Detall, segons els casos. 
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Art. 39 Paràmetres per l’ordenació de la forma de l’edificació. 

1.- La determinació de la forma de l’edificació es realitzarà al Pla Parcial, Especial o estudi 
de Detall, segons els casos, mitjançant l’adopció d’una de les següents modalitats: 

a) Configuració unívoca: consistent en la fixació de les alineacions d’edificació, cotes 
de referència de la planta baixa, alçades màximes i nombre de plantes. 

b) Configuració flexible: consistent en la determinació dels perímetres i perfils 
reguladors de l’edificiació i de les cotes de referència de la planta baixa. 

2.- Alineacions d’edificació: són alineacions d’edificació les esmentades al Pla Parcial, 
Especial o de Millora, segons els casos, que defineixen els límits de la planta baixa de 
l’edificació. 

3.- Alçada màxima i nombre de plantes: L’alçada màxima de l’edificació es prendrà des de la 
cota o cotes de referència de la planta baixa. Quan l’edificació és desenvolupi 
esglaonadament, en raó de les característiques topogràfiques del terreny, els volums 
d’edificació que es construeixin sobre cadascuna de les plantes conceptuades com baixes, 
s’ajustaran a l’alçada màxima que correspongui per raó de cadascuna d’aquestes plantes o 
parts de planta. L’edificabilitat total no podrà superar l’edificabilitat teòrica resultant de 
construir en un pla horitzontal. 

L’alçada màxima i el nombre de plantes hauran de complir-se conjunta i simultàniament. Per 
sobre de l’alçada màxima només es permeten: 

- La coberta definitiva de l’edifici, de pendent inferior al trenta per cent (30%) les 
arrencades de les quals siguin línies horitzontals paral·leles als paràmetres exteriors 
de les façanes situades a una alçada no superior a la màxima i el seu vol màxim no 
superi el dels alers. L’espai sota coberta resultant no serà habitable. 

- Les cambres d’aire i elements de cobertura en els casos de terrat o coberta plana, 
amb una alçada màxima de seixanta cm. (60cm.). 

- Les baranes amb una alçada màxima d’un metre vuitanta cm. (1,80 cm.). 

- Els elements tècnics de les instal·lacions. 

- Els acabats de l’edificació exclusivament ornamental, semàntic, simbòlic o decoratiu. 

Es tindrà en compte en determinades zones la possibilitat d’establir la planta baixa lliure i 
oberta; en aquest cas no computarà a efectes d’edificabilitat a la part que es trobi totalment 
oberta. Els volums que interfereixin eventualment la continuïtat de l’espai obert, tals com 
caixes d’escala i ascensor, espais de consergeria i recepció, trasters o de protecció 
d’instal·lacions, garatges, locals comercials i altres cossos d’edificació, s’inclouran a efectes 
de càlcul de la superfície màxima de sostre edificable. 

4.- Perímetre regulador: s’entén per perímetre regulador de l’edificació la figura poligonal 
tancada que, definida al Pla Parcial o Especial segons els casos, determina, en projecció 
horitzontal, la posició de l’edificació. Totes les plantes i els vols de l’edifici hauran de 
comprendre’s dins d’aquesta figura poligonal. L’ocupació de l’edificació a planta baixa, no 
podrà ser superior al vuitanta per cent (80%) de la superfície continguda dins de cada 
perímetre regulador. 

5.- Perfil regulador: s’entén per perfil regulador el conjunt de limitacions destinades a 
delimitar el màxim envolvent de volum dins del qual podrà inscriure’s el de l’edificació que 
correspongui a cada parcel·la per la seva intensitat d’edificació. 

Paràmetres per a la disposició relativa de l’edificació 

Art. 40 Separació mínima entre edificacions o cossos de l’edificació 

1.- Als efectes d’il·luminació i insolació, la conjugació de les distàncies entre edificacions 
amb alçada total, serà tal que asseguri a tota la planta i habitatge de l’edificació, com a 
mínim, una hora de sol entre les 10 i les 14 hores solars, el 21 de gener de cada any. 

CAPÍTOL 8è.-  NORMES PARTICULARS D’EDIFICACIÓ I ÚS (8.2. ZONA INDUSTRIAL) 
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Art. 49 Paràmetres d’ocupació i edificabilitat a l’interior de les illes 

Donat que les illes es dividiran en parcel·les per les diferents activitats i que cadascuna 
d’elles té geometries diferents, els paràmetres, superfícies d’ocupació i sostres d’edificabilitat 
màxims definits en els plànols d’ordenació i zonificació, tindran caràcter obligatori com a 
unitat global i seran aplicables a la totalitat de l’illa. Malgrat que en cada segregació de 
parcel·la individual els paràmetres podran ser diferents en funció de la ocupació parcial 
obtinguda, però sempre es mantindran els paràmetres globals de cada illa. Per aquest motiu 
en el moment d’efectuar la reparcel·lació de les illes s’assignaran a cada parcel·la els seus 
coeficients d’ocupació i edificabilitat adequats tot tenint en compte en la compensació la 
ocupació i la superfície dels patis amb les seves corresponents unitats de valor. 

Art. 50 Tipologies d’ordenació 

L’ordenació de cada illa es desenvoluparà d’acord amb les definicions indicades en el plànol 
d’ordenació de l’edificació 2.04. Es defineix l’ordenació tipus I i II. L’ordenació tipus I es troba 
a les illes 1 i 3, mentre que l’ordenació tipus II es troba a les illes 2, 4 i 5. 

La normativa aplicable a cada illa serà la definida per a cada zona d’acord amb els articles 
52 a 70, excepte pel que fa a la illa número 3 que la seva ordenació serà la que derivi del 
POUM vigent donat que el sòl industrial precedent d’aquest sector U quedarà incorporat 
juntament a la seva edificabilitat al sòl industrial existent, podent així realitzar les ampliacions 
en base a aquest sostre. 

D’altra banda es podrà canviar la tipologia d’ordenació de les illes l’ordenació en filera a 
aïllada o a la inversa aplicant la normativa de zones. 

CAPÍTOL 8è.-  NORMES PARTICULARS D’EDIFICACIÓ I ÚS (8.2. ZONA INDUSTRIAL, 
8.2.a ZONA INDUSTRIAL TIPUS I. NAUS AÏLLADES) 

Art. 52 Parcel·la mínima 

La parcel·la mínima es fixa en 2.000 m2, i haurà de tenir una forma tal que permeti inscriure 
un cercle de 20 m. de diàmetre i una façana mínima de 20 m. 

Només es permetrà un únic establiment per parcel·la. 

Art. 54 Ocupació màxima de la parcel·la 

El percentatge màxim d’ocupació de la parcel·la per a edificació serà del 50% de la seva 
superfície corresponent. 

Art. 55 Separacions d’edificació a límits de parcel·la 

Les separacions de la edificació seran: 

- 10 m. respecte a límit de vial. 

- 10 m. respecte a restants límits de la parcel·la. 

Tots els paràmetres de referència de separació de l’edificació respecte a llindars de 
parcel·les, seran preses a partir de la línia de configuració de la plataforma, tal com queda 
definit en els plànols normatius, on s’assenyalen els gàlibs i límits de l’edificació. 

El talús resultant entre parcel·les se tractarà com a jardineria i arbrat tant posteriorment com 
lateral. 

Art. 56 Alçada màxima de l’edificació 

1.- L’alçada reguladora màxima es fixa en 15 m on es podrà consolidar la planta baixa + 
entresolat ocupant el 50% de la planta baixa i integrat en la planta baixa, per cada edificació 
independent. 

2.- L'alçada pot ser sobrepassada per element tècnics de les instal·lacions, sitges, tolves o 
instal·lacions semblants en les condicions següents: 

A).- Sitges 



       AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES 

Exp. MPPPU 15/5112u     Pàg. 17       Modificació PPU Sector U 

 

- Podran superar l’alçada màxima sempre que el cos d'edificació que sobrepassi 
aquesta alçada, no representi una ocupació de parcel·la superior al 15% de la 
superfície. 

- No sobrepassar els límits definits pels plans ideals amb inclinació de 45º que 
continguin les línies horitzontals que limiten l’alçada màxima de 15 m. en els plans 
de façana de l’edificació teòrica resultant d’aplicar les separacions mínimes. Quan 
existeixin diferents cotes de referència de les plantes baixes de l’edificació, aquesta 
regla s’aplicarà de forma independent per a cada part de la planta baixa. 

B).- Els elements tècnics de les instal·lacions estaran limitats en la seva alçada, pels plans 
ideals amb una inclinació de 45º, que continguin les línies horitzontals, que coincidents en 
projecció vertical amb els llindars de parcel·la, mantinguin amb aquests una distància 
constant de 16 metres. 

Quan, per característiques topogràfiques del terreny, els llindars de parcel·la resultessin 
inclinats i irregulars respecte al pla horitzontal, la condició de distància vertical de 16 metres, 
s’aplicarà pels trams de longituds no superiors a 5m. i les distàncies es mesuraran en el punt 
mig del bocí de llindar corresponent. 

C).- Malgrat això, s’exceptuen del compliment de la condició anterior, aquells edificis en els 
quals es justifiqui que, per raons tècniques, necessitin situar els “elements tècnics” fora del 
pla inclinat. 

Art. 57 Intensitat neta d’edificació per parcel·la i volum màxim edificable 

1.- La intensitat màxima de l’edificació de cada parcel·la individual dependrà de la seva 
geometria final, però sempre complint amb els paràmetres globals de cada illa tal i com es 
defineix en el quadre de superfícies de la pàgina 26c i el plànol normatiu 2.04. 

2.- La superfície de cossos auxiliars computa a efectes del sostre màxim edificable. 

3.- El volum màxim edificable serà el que determini el P.O.U.M. 

Art. 58 Usos permesos 

Els usos permesos són els següents: 

a) Industria tipus I: Compren aquelles industries condicionades a l’ús residencial i que no 
produeixin efectes molestos sobre l’entorn sense risc i soroll inferior a 45dB: Comprèn 
les activitats de tipus industrial i de magatzem. Es consideren activitats industrial les 
dirigides a l’obtenció, reparació, manteniment, transformació o reutilització de 
productes industrials, a l’envasat i embalatge així com l’aprofitament, recuperació i 
eliminació de residus o subproductes, qualsevol que sigui la naturalesa dels recursos 
tècnics utilitzats. Inclou els usos específics de magatzem amb una superfície màxima 
de 1.000m2. 

b) Es podran realitzar els usos que preveu el POUM aprovat, entre els que s’inclou: 

Oficines i serveis. 

Magatzems. 

Bars, restaurants i similars. 

Serveis tècnics. 

Aparcament. 

Comercials d'acord amb el POUM. 

Esportiu, lúdic, sanitari-assistencial. 

Cultural i associatiu. 

Art. 60 Estudis de detall 

Es podrà canviar la tipologia edificatoria industrial amb un estudi de detall sempre i quan no 
signifiqui un increment d’edificabilitat. 
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També es podrà modificar les alineacions de façanes amb el corresponent estudi de detall, 
sempre que inclogui una porció edificatoria conjunta de cada illa. 

CAPÍTOL 8è.-  NORMES PARTICULARS D’EDIFICACIÓ I ÚS (8.2. ZONA INDUSTRIAL, 
8.2.b ZONA INDUSTRIAL TIPUS II. NAUS EN FILERA) 

Art. 62 Condicions de la parcel·la 

1.- La superfície mínima de la parcel·la es fixa en 600 m2, i haurà de tenir una forma tal que 
permeti inscriure un cercle de diàmetre 10 m. 

2.- La façana mínima es fixa en 10 m. 

3.- La ocupació màxima de la parcel·la per edificació serà del 50% de la seva corresponent 
superfície resultant dintre dels gàlibs fixats per aquesta als plànols normatius corresponents, 
per zones o illes. 

Art. 63 Condicions de l’edificació 

1.- De cadascuna de les unitats agrupades d’edificació es fixa una dimensió mínima de 40 
m. 

Aquests gàlibs d’ocupació a la parcel·la estan definits als plànols normatius, i son referents a 
la separació al vial i a fons de parcel·la en funció de les plataformes d’anivellament entre 
parcel·les. 

2.- De cadascuna de les nau es fixa una superfície d’edificació mínima de 300 m2 en planta 
amb una façana a vial públic de 10 m i una sola activitat. 

Art. 64 Tipus d’ordenació 

El tipus d’ordenació serà el de volumetria específica. 

Es defineix una unitat agrupada que comprén diversos establiments independents a una 
mateixa parcel·la i amb una configuració arquitectònica homogènia. 

Art. 65 Separacion d’edificació a llindars de parcel·la 

Les separacions de l’edificació seran: 

- 10 m. respecte a llindar de vial. 

- 10 m. respecte a restants gàlibs de la parcel·la. 

- Tots els paràmetres de referencia de separació de l’edificació respecte a límits de 
parcel·les, seran preses a partir de la línia de configuració de la plataforma, i llur 
gàlig queda definit als plànols normatius, gàlibs i límits de l’edificació. 

El talús resultant entre parcel·les es tractarà com a jardineria i arbrat, tant posteriorment com 
lateralment. 

Art. 66 Alçada màxima de l’edificació 

1.- L’alçada reguladora màxima es fixa en 8,25 m on es podrà consolidar la planta baixa + 
entresolat ocupant el 50% de la planta baixa i integrat en la planta baixa, per cada edificació 
independent. 

2.- L'alçada pot ser sobrepassada per element tècnics de les instal·lacions, sitges, tolves o 
instal·lacions semblants en les condicions següents: 

 

A).- Sitges 

- Podran superar l’alçada màxima sempre que el cos d'edificació que sobrepassi 
aquesta alçada, no representi una ocupació de parcel·la superior al 15% de la 
superfície. 
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- No sobrepassar els límits definits pels plans ideals amb inclinació de 45º que 
continguin les línies horitzontals que limiten l’alçada màxima de 15 m. en els plans 
de façana de l’edificació teòrica resultant d’aplicar les separacions mínimes.  

Quan existeixin diferents cotes de referència de les plantes baixes de l’edificació, aquesta 
regla s’aplicarà de forma independent per a cada part de la planta baixa. 

B).- Els elements tècnics de les instal·lacions estaran limitats en la seva alçada, pels plans 
ideals amb una inclinació de 45º, que continguin les línies horitzontals, que coincidents en 
projecció vertical amb els llindars de parcel·la, mantinguin amb aquests una distància 
constant de 16 metres. 

Quan, per característiques topogràfiques del terreny, els llindars de parcel·la resultessin 
inclinats i irregulars respecte al pla horitzontal, la condició de distància vertical de 16 metres, 
s’aplicarà pels trams de longituds no superiors a 5m. i les distàncies es mesuraran en el punt 
mig del bocí de llindar corresponent. 

C).- Malgrat això, s’exceptuen del compliment de la condició anterior, aquells edificis en els 
quals es justifiqui que, per raons tècniques, necessitin situar els “elements tècnics” fora del 
pla inclinat. 

Art. 67 Intensitat neta d’edificació per parcel·la i volum màxim edificable 

1.- La intensitat màxima de l’edificació de cada parcel·la individual dependrà de la seva 
geometria final, però sempre complint amb els paràmetres globals de cada illa tal i com es 
defineix en el quadre de superfícies de la pàgina 26c i el plànol normatiu 2.04. 

2.- La superfície de cossos auxiliars computa a efectes del sostre màxim edificable. 

3.- El volum màxim edificable serà el que determini el P.O.U.M. 

Art. 68 Usos permesos 

Els usos permesos són els següents: 

a) Industria tipus I: Compren aquelles industries condicionades a l’ús residencial i que no 
produeixin efectes molestos sobre l’entorn sense risc i soroll inferior a 45dB: Comprèn 
les activitats de tipus industrial i de magatzem. Es consideren activitats industrial les 
dirigides a l’obtenció, reparació, manteniment, transformació o reutilització de 
productes industrials, a l’envasat i embalatge així com l’aprofitament, recuperació i 
eliminació de residus o subproductes, qualsevol que sigui la naturalesa dels recursos 
tècnics utilitzats. Inclou els usos específics de magatzem amb una superfície màxima 
de 1.000m2. 

b) Es podran realitzar els usos que preveu el POUM aprovat, entre els que s’inclou: 

Oficines i serveis. 

Magatzems. 

Bars, restaurants i similars. 

Serveis tècnics. 

Aparcament. 

Comercials d'acord amb el POUM. 

Esportiu, lúdic, sanitari-assistencial. 

Cultural i associatiu. 

Aquests usos també s’inclouen l’esportiu, lúdic, sanitari-assistencial, cultural i associatiu. 

Art. 69 Execució d’unitat d’edificació 

L’execució d’una unitat d’edificació industrial agrupada es podrà fer-se per fases, i es 
realitzarà amb unitat de projecte. 

Art. 71 Estudi de detall 

Es podrà canviar la tipologia edificatoria industrial amb un estudi de detall sempre i quan no 
signifiqui un increment d’edificabilitat. 
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També es podrà modificar les alineacions de façanes amb el corresponent estudi de detall, 
sempre que inclogui una porció edificatoria conjunta de cada illa. 
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2.2 NORMATIVA A MODIFICAR 

2.2.1 Justificació 

La comarca del Vallès Oriental és una comarca amb una dinàmica econòmica important, que 
s’ha beneficiat d’una situació geogràfica privilegiada que li ha permès ser corredor de pas 
d’infraestructures destacades. Suposa un lloc estratègic d’ubicació d’activitats econòmiques i 
serveis i es beneficia de la seva proximitat al nucli central barceloní i la seva situació 
excepcional en relació amb la comunicació amb altres mercats exteriors. Les Franqueses del 
Vallès es situa entre dos dels eixos vertebradors d’aquest territori, l’autopista AP-7 i la carretera 
C-17. 

L’activitat productiva de la comarca es caracteritza pel fort pes del sector industrial, sector que 
juga un paper fonamental tot i la terciarització creixent de l’estructura econòmica, tant a la 
comarca com al conjunt metropolità o català. A més, si mirem el pes de cada sector en el total 
del PIB comarcal, el Vallès Oriental és la cinquena comarca dins del conjunt català pel que fa 
al pes del sector industrial (un 38%) dins del PIB total i la segona pel que fa al conjunt 
metropolità. Aquesta preponderància de la indústria encara es veu més clara quan veiem el 
pes del sector serveis dins del total del PIB comarcal: si en la majoria de comarques 
metropolitanes el pes del sector voreja o supera el 60%, a la nostra comarca el sector serveis 
suposa només el 52% del PIB. 

Tanmateix és evident que l’evolució recent del sector industrial presenta canvis derivats de la 
mateixa evolució de l’estructura econòmica a nivell mundial: la creixent terciarització 
econòmica, els fenòmens derivats de la globalització i la internacionalització dels mercats fan 
que el sector industrial, avui tingui molt poc a veure amb el sector que identificàvem fa 15 o 20 
anys. Això es constata per exemple en el creixement d’activitats com les de serveis a les 
empreses, serveis de logística i transport, o serveis de caràcter dotacional privat, entre d’altres. 

En els darrers anys el pes del sector industrial dins del conjunt de l’estructura productiva s’ha 
anat mantenint, tot i que amb una tendència a la baixa clara. Així, al 2005 Les Franqueses del 
Vallès el 33% dels aturats provenien del sector industrial (4,4% de la comarca), i, tot i haver-se 
duplicat els aturats en aquest àmbit, ara només suposen el 21% del total (5,0% de la comarca), 
esdevenint l’únic sector en que la taxa d’atur s’ha reduït percentualment (font: IDESCAT 2005, 
2008, 2012). 

Certament, aquesta reducció s’ha donat en un context general de creixement d’altres 
activitats, com les terciàries, però malgrat tot s’evidencia que el pes del sector dins el conjunt 
global de l’economia municipal és cabdal: el valor afegit brut (que representa la riquesa 
generada en l'economia, i s'obté com a diferència entre el valor de la producció i el valor dels 
consums intermedis utilitzats) del sector industrial suposa pràcticament la meitat (49,29%) del 
total del Municipi, i assoleix els 238 milions d’euros (font: IDESCAT). 

Malgrat aquest descens en el nombre d’empreses i assalariats en el sector industrial 
(generalitzable a tots els sectors, especialment en aquest darrers anys de crisi), és evident que 
encara avui el sector industrial és un sector econòmicament i laboralment molt important. El seu 
pes en el conjunt de l’activitat fa d’efecte arrossegador al conjunt de l’economia i que la 
bonança o no de la seva situació actua com a element clau per al conjunt de l’economia 
municipal i comarcal. 

L’oportunitat i conveniència amb relació als interessos públic i privats concurrents és clara. 
D’una banda l’Ajuntament considera primordial facilitar les condicions d’implantació i 
desenvolupament sobre el sòl industrial, i permetre que una sèrie d’usos es descentralitzin del 
nucli urbà i generin noves dinàmiques, i permetin consolidar i fer créixer les actuals. 
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D’altra banda, hi ha la constant demanda de la iniciativa privada, que cerca llocs tant dins de 
la trama urbana com en els polígons que la voregen, que reuneixin les millors característiques 
per a la implantació i funcionament d’activitats tant pels usos vigents com pels que es proposen 
ampliar. 

2.2.1.1 Pel que fa als paràmetres d’edificació 

Escau, doncs, establir les condicions urbanístiques adients per afavorir la implantació i 
desenvolupament del sector industrial al municipi, conjuminant el necessari suport a les 
iniciatives en l’àmbit econòmic i laboral, i els interessos públics i privats que es deriven de les 
millors oportunitats que, en aquest àmbit, es poden propiciar. 

La proposta de nous paràmetres urbanístics ha de servir per donar cobertura, tant a processos 
industrials tradicionals, com a noves modalitats productives i d’activitat, que necessiten de 
condicions edificatòries més flexibles, tant en els espais que es configuren, com en el 
desenvolupament temporal de les mateixes. 

Les exigències dels processos industrials i la demanda de nous establiments, l’emmagatzematge 
intel·ligent, la logística, etc, obliga a revisar aquests paràmetres. De la mateixa manera, algunes 
indústries actuals necessiten tenir una flexibilitat edificatòria força major per tal de ser 
competitives econòmicament i així poder consolidar-se en els propers anys. En aquest sentit, la 
proposta preveu: 

- Es fixa la façana mínima tant per a indústries que es situen de manera independent 
(Tipus I), com per les que es situïn conjuntament amb d’altres edificacions en una illa 
(Tipus II), en 20m i 10m respectivament. De forma anàloga es redueix la superfície 
mínima de parcel·la en els dos tipus, que passa a ser de 1.000m2 en el tipus I i de 500m2 
en el tipus II. 

- El sostre màxim actualment materialitzable, i en conseqüència l’aprofitament de cada 
finca resultant, està fixat per a cada parcel·la en el projecte de reparcel·lació i no és 
objecte de modificació per part d’aquest document. L’ordenació vigent preveu la 
consolidació d’aquest sostre en una planta baixa i un altell del 50% de la superfície de la 
planta baixa. D’aquesta configuració, combinada amb l’ocupació màxima del 50% de 
la parcel·la, en resulta una edificabilitat de 0,75m2st/m2s (50% d’ocupació x 1,5 plantes 
= 0,75), que és el que es determina com a paràmetre. En relació a les determinacions de 
I'article 99.1 del TRLU, no s’incrementa el sostre edificable, però mitjançant la 
modificació del paràmetre de l’ocupació i els d’alçada i nombre de plantes, es permet 
una millor distribució sobre el sòl de l’aprofitament actualment permès, més adient per 
l’ús industrial i els nous usos previstos. 

- Es diferencia l’alçada de l’edificació tipològicament de manera que es mantenen els 
15m d’alçada màxima per les industries aïllades (Tipus I), mentre que pels conjunts 
edificats en illa (anomenats Tipus II) s’estableix en 11m. S’estableix una regulació per 
necessitats industrials excepcionals: es proposa permetre assolir una alçada reguladora 
màxima de 22 metres per les industries de Tipus I, sempre que es justifiqui tècnicament i 
ampliant, en el cas que es superi l’alçada reguladora corresponent, la separació de 
I'edificació als Iímits de la parcel·la, tot mantenint una separació mínima a l’ús 
d’habitatge de 50m. L'increment de la separació de I'edificació als Iímits de la parcel·la, 
en el supòsit que s'incrementi I'alçada de I'edificació, i en tot cas associat al 
manteniment de l’edificabilitat, comporta que aquest increment no suposi una major 
intensitat de I'ús industrial, en relació a les determinacions de I'article 99.1 del TRLU. 

- S’incrementa el nombre màxim de plantes, fins a planta baixa i tres plantes pis (PB+3), 
per tal de donar cabuda als programes derivats dels nous usos permesos, que poden 
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necessitar desenvolupar-se en vertical enlloc d’horitzontal. En qualsevol cas es 
mantindran la resta de paràmetres d’edificació. 

- S’amplia el paràmetre d’ocupació, que passa del 50% al 70%, per assolir una millor 
relació entre el sostre màxim permès i l’ocupació en planta baixa. És a dir, es pot arribar 
a situar en planta baixa un 20% més del sostre total admès, permetent configuracions 
més adients als models industrials. 

- Per tal que l’efecte de possibilitat una major ocupació pugui fer-se efectiu, es redueix a 
5m la distància a les partions amb altres zones, tot mantenint els 10m respecte els 
sistemes urbanístics (vials, zones verdes i equipaments). D’aquesta manera, en finques 
grans, l’espai ocupable resultant, una vegada aplicades les separacions a llindars, és 
igual o superior a la superfície màxima edificable, i permet materialitzar tota 
l’edificabilitat en una sola planta. 

- Als efectes de possibilitar una major ocupació de les finques s’elimina la ordenació 
mitjançant volumetria específica del tipus II, aplicant el tipus d’ordenació d’edificació 
aïllada, en conjunts tal i com la contempla l’actual planejament, però flexibilitzant 
l’edificació resultant dins les “illes” o “parcel·les de zona” quedarà regulada per els 
paràmetres d’alçada, ocupació, edificabilitat i separació a límits. 

- S’inclou el concepte de construccions auxiliars, per donar cabuda a tots aquells 
elements necessaris pel correcte desenvolupament de l’activitat industrial, establint per 
aquestes una ocupació addicional sobre la parcel·la i permetent, si és necessari, la seva 
construcció en les franges de separació als límits de parcel·la, tot limitant-ne l’alçada i 
garantint l’accessibilitat a l’edificació principal. No suposarà, en cap cas, increment de 
l’edificabilitat de la parcel·la. 

- Finalment s’estableix, mitjançant la regulació del nombre d’activitats per parcel·la i les 
condicions d’implantació, la possibilitat de dividir les edificacions en règim de propietat 
horitzontal. D’aquesta manera un mateix contenidor pot encabir diverses activitats, fent 
més sostenibles les edificacions i adequant les tipologies edificatòries a les noves 
dinàmiques i processos industrials. 

En el capítol V s’inclou un quadre comparatiu entre el planejament vigent i el proposat, que fa 
més entenedors els canvis anteriorment relacionats. 

2.2.1.2 Pel que fa a l’ampliació dels usos admesos 

Es proposa també introduir uns nous usos de tipus dotacional i hoteler al sòl industrial, per tal de 
poder admetre l’establiment d’un conjunt d’activitats, amb caire de serveis que no són 
específicament industrials, a banda de les actualment permeses en les zones industrials pel 
PGOU. 

En un període d’estancament econòmic, aquests nous usos han de facilitar, en les zones 
industrials ja consolidades i en les de nova creació, la implantació de noves activitats, que 
siguin compatibles amb les activitats industrials existents, i que donin resposta a la necessitat 
actual de fomentar el creixement del municipi, en sectors en que ara té mancances, que han 
d’esdevenir oportunitats. 

En aquest sentit la proposta preveu el manteniment dels usos previstos pel PPU, i la introducció 
de l’ús específic hoteler i dels usos d’equipaments, que inclou els usos específics educatiu, 
sanitari, assistencial, esportiu, cultural, associatiu, religiós, administratiu i funerari; al conjunt de les 
zones industrials. També es preveu la incorporació a les zones industrials de l’ús d’estació de 
servei, en la seva nova definició. 
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Aquests usos són adequats per a la transformació d'aquests espais industrials en espais 
susceptibles d'acollir noves activitats econòmiques relacionades amb iniciatives empresarials en 
l'àmbit de la nova economia, i donar resposta a la demanda de serveis de la ciutadania, i a la 
iniciativa privada, atesa la dificultat de trobar nous emplaçaments dins del nucli consolidat. 

L’ús hoteler es preveu per l’allotjament esporàdic de transeünts, vinculat generalment a 
l’activitat econòmica. 

També, per una major claredat en la lectura dels usos admesos, s’indica que, d’acord al Decret 
1/2009 d'Equipaments comercials, formen part dels establiments comercials singulars els de 
venda a l’engròs, els establiments dedicats essencialment a la venda d’automoció i carburants, 
d’embarcacions i altres vehicles, de maquinària, de materials per a la construcció i articles de 
sanejament, els centres de jardineria i vivers, així com els establiments dedicats a la venda de 
pirotècnia. 

Escau, doncs, la definició de l’ús d’estació de servei, diferenciada de l’ús comercial de venda 
de carburants, per la seva millor distribució en el territori des del planejament general. Val a dir 
que la recent modificació del Real Decret Llei 6/2000, de 23 de juny, de Mesures urgents 
d’intensificació de la competència en mercats de béns i serveis, autoritza la col·locació de 
benzineres en els sectors industrials i comercials, tot i que el planejament no ho prevegi. 

Per tal de facilitar la interpretació de la normativa sobre l´ús industrial, i la seva revisió si s’escau, 
s’elimina de l’articulat normatiu del Pla Parcial tot l’apartat 9.1.- REGULACIÓ DEL SÒL 
INDUSTRIAL, fent referència a la regulació de l’ús industrial que fa el PGOU de Les Franqueses del 
Vallès, així com la normativa sectorial vigent de rang superior a nivell de control d’activitats, 
abocaments incendis, etc. 

2.2.2 Articulat modificat 

Per tal d’adequar les normes urbanístiques als objectius anteriorment definits, escau la 
modificació de l’articulat següent: 

2.2.2.1 Capítol 6è.- Paràmetres específics de l’edificació. 

Art. 34 Ocupació màxima de la parcel·la; on s’ha modificat el redactat per tal d’establir les 
condicions generals d’aplicació del paràmetre de la ocupació, per a flexibilitzar-lo 
especialment en la zona de naus en filera, també s’ha afegit una referència a la ocupació 
permesa a la planta soterrani que s’incluia en un article que s’ha eliminat. 

2.2.2.2 Capítol 7è.- Paràmetres específics del tipus d’ordenació segons volumetria específica 

Es suprimeix per complet aquest capítol de les Ordenances Reguladores del Pla Parcial, en 
aquest capítol és defineix l’ordenació per volumetria específica que ara ha desaparegut, 
atenent a que les naus en filera es regulen com a conjunts edificatoris sobre els que se’ls aplica 
l’ordenació d’edificació aïllada. 

La supressió d’aquest capítol de les Ordenances Reguladores, comporta la supressió dels 
següents articles: 

- Art. 38 Paràmetres per la distribució de l’edificabilitat neta 

- Art. 39 Paràmetres per l’ordenació de la forma de l’edificació 

- Art. 40 Separació mínima entre edificacions o cossos de l’edificació 
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2.2.2.3 Capítol 8è.-  Normes particulars d’edificació i ús (8.2. ZONA INDUSTRIAL) 

Art. 49 Paràmetres d’ocupació i edificabilitat a l’interior de les illes; on s’ha modificat el redactat 
per tal d’adaptar l’aplicació dels dos paràmetres, l’edificabilitat queda fixada en el projecte de 
reparcel·lació i l’ocupació a través dels paràmetres regulats per la normativa. 

Art. 50 Tipologies d’ordenació; on s’ha inclòs la regulació de les naus en filera que es regulen 
com a conjunts edificatoris sobre els que se’ls aplica l’ordenació d’edificació aïllada. 

2.2.2.4 Capítol 8è.-  Normes particulars d’edificació i ús (8.2. ZONA INDUSTRIAL, 8.2.a zona 

industrial tipus I. naus aïllades) 

Art. 52 Parcel·la mínima, es modifica el redactat per a establir la mateixa parcel·la mínima, i les 
regles sobre el nombre d’activitats permeses i el règim de propietat horitzontal, que s’estableix a 
la modificació del PGOU sobre l’ús industrial. 

Art. 54 Ocupació màxima de la parcel·la; on es modifica el redactat per adaptar-lo a allò que 
s’estableix a la modificació del PGOU sobre l’ús industrial, afegint la regulació sobre les 
construccions auxiliars. 

Art. 55 Separacions d’edificació a límits de parcel·la; on s’han modificat els límits als llindars per 
adaptar-los als fixats a la modificació del PGOU sobre l’ús industrial. 

Art. 56 Alçada màxima de l’edificació; s’ha modificat el redactat i s’han incorporat dos nous 
apartats, per ajustar la definició de l’alçada màxima i adaptar-la a el que s’estableix a la 
modificació del PGOU de l’ús industrial. 

Art. 57 Intensitat neta d’edificació per parcel·la i volum màxim edificable; on es modifica el títol 
de l’article i s’especifíca l’edificabilitat mitjançant l’índex d’intensitat neta i s’elimina el punt 
tercer on es feia referència al paràmetre de volum màxim edificable, que s’elimina de la 
regulació de la zona. 

Art. 58 Usos permesos; on es modifica el redactat per adaptar-lo a allò resultant de la 
modificació del PGOU, i s’elimina la definició dels tipus industrials substituint-los per les categories 
que defineix el PGOU. 

Art. 60 Estudis de detall; on es modifica el títol de l’article i el redactat per adaptar-lo a la 
normativa de rang superior vigent. 

2.2.2.5 CAPÍTOL 8è.-  Normes particulars d’edificació i ús (8.2. ZONA INDUSTRIAL, 8.2.b zona 

industrial tipus II. naus en filera) 

Art. 62 Condicions de la parcel·la; es modifica el redactat per a establir la mateixa parcel·la 
mínima que s’estableix a la modificació del PGOU sobre l’ús industrial, afegint la regulació sobre 
les construccions auxiliars. 

Art. 63 Condicions de l’edificació; on es modifica el redactat per adaptar-lo a allò que 
s’estableix a la modificació del PGOU sobre l’ús industrial, afegint la regulació sobre les 
construccions auxiliars. 

Art. 64 Tipus d’ordenació; es modifica el redactat per eliminar la referència a la volumetria 
específica i incloure la ordenació mitjançant conjunts edificatoris agrupats. 
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Art. 65 Separacion d’edificació a llindar de parcel·la; on s’han modificat els límits als llindars per 
adaptar-los als fixats a la modificació del PGOU sobre l’ús industrial. 

Art. 66 Alçada màxima de l’edificació; s’ha modificat el redactat, per ajustar la definició de 
l’alçada màxima i adaptar-la a el que s’estableix a la modificació del PGOU de l’ús industrial. 

Art. 67 Intensitat neta d’edificació per parcel·la i volum màxim edificable; on es modifica el títol 
de l’article, es modifica el redactat i s’elimina el punt tercer on es feia referència al paràmetre 
de volum màxim edificable, que s’elimina de la regulació de la zona. 

Art. 68 Usos permesos; on es modifica el redactat per adaptar-lo a allò resultant de la 
modificació del PGOU, i s’elimina la definició dels tipus industrials substituint-los per les categories 
que defineix el PGOU. 

Art. 69 Execució d’unitat d’edificació; es modifica per tal de regular la unitat de projecte per el 
conjunt d’edificacions de naus en filera. 

Art. 71 Estudis de detall; on es modifica el títol de l’article i el redactat per adaptar-lo a la 
normativa de rang superior vigent. 

2.2.3 Necessitat de modificació del planejament 

La revisió d’aquests conceptes i l’articulat que els desenvolupa, modifica allò previst al PPU i 
implica, en conseqüència, la tramitació d’una modificació puntual del Pla Parcial mitjançant el 
present document. 

La modificació de la regulació dels usos industrials es fonamenta en raons d’interès general: 

- Afavorir la cohesió social i el desenvolupament econòmic. 

- La consecució de l’equilibri urbà - periurbà. 

- Potenciar un model de municipi en què l’ús residencial s’harmonitza amb les activitats 
industrials i de serveis. 

- Potenciar el sector secundari interior i el mercat de treball amb relació al municipi. 

- Donar resposta a les noves exigències i expectatives que precisa l’actual situació 
econòmica. 

- Assegurar l’adequada protecció del medi ambient urbà, rural i natural. 

D’aquesta manera es conjuminen els interessos públics i privats concurrents i queda justificada, 
doncs, la modificació puntual del PPU per tal d’adequar-lo a les noves necessitats i models de 
desenvolupament industrial. 

2.2.4 Àmbit de la modificació 

Com ja s’ha esmentat, l’àmbit de la Modificació puntual es circumscriu al sector “Ramassar 
nord” (sector U) del terme municipal de Les Franqueses del Vallès. 

S’adjunta tot seguit un plànol amb la delimitació de l’àmbit referit, afectat per la present 
Modificació. 
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3.- NORMES URBANÍSTIQUES 
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3. NORMES URBANÍSTIQUES 

D’acord amb allò referit als capítols anteriors, per la modificació dels articles referits de les 
Normes Urbanístiques, es proposa el següent redactat normatiu: 

Article 1. Modificació de l’article 34. 

Es modifica l’article 34, quedant aquest amb el següent redactat: 

CAPÍTOL 6è.- PARÀMETRES ESPECÍFICS DE L’EDIFICACIÓ 

Art. 34 Ocupació màxima de la parcel·la 

En les normes de cada zona es fixen els percentatges d’ocupació màxima de la 
parcel·la per l’edificació. L’ocupació es mesurarà per la projecció ortogonal sobre un 
pla horitzontal de tot el volum de l’edificació inclosos el cossos i elements sortints. 

Per a les zones qualificades com a Tipus II (naus en filera), la ocupació s’aplicarà per al 
conjunt de parcel·les que s’agrupen per a formar els conjunts edificatoris que 
determina el plànol “2.04. Ordenació de l’edificació”. 

Les plantes soterrànies resultants de desmunts, anivellaments o excavacions, podran 
superar l’ocupació màxima de parcel·la sense superar el trenta per cent (30%) de 
l’espai lliure per usos privats. 

Article 2. Supressió del capítol 7è. 

Es suprimeix el capítol 7è.- PARÀMETRES ESPECÍFICS DEL TIPUS D’ORDENACIÓ SEGONS 
VOLUMETRIA ESPECÍFICA, atenent a que desapareix el tipus d’ordenació mitjançant volumetria 
específica, que regulava l’edificació del tipus II (naus en filera). 

La supressió d’aquest capítol de les Ordenances Reguladores, comporta la supressió dels 
següents articles: 

- Art. 38 Paràmetres per la distribució de l’edificabilitat neta 

- Art. 39 Paràmetres per l’ordenació de la forma de l’edificació 

- Art. 40 Separació mínima entre edificacions o cossos de l’edificació 

Article 3. Modificació de l’article 49. 

Es modifica l’article 49, quedant amb el redactat següent: 

CAPÍTOL 8è.-  NORMES PARTICULARS D’EDIFICACIÓ I ÚS (8.2. ZONA INDUSTRIAL) 

Art. 49 Paràmetres d’ocupació i edificabilitat a l’interior de les illes 

Donat que les illes es dividiran en parcel·les per les diferents activitats i que cadascuna 
d’elles té geometries diferents, els paràmetres, superfícies d’ocupació i sostres 
d’edificabilitat màxims, tindran caràcter obligatori com a unitat global i seran  
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aplicables a les parcel·les per a edificació aïllada i a la totalitat de l’aprupació de 
parcel·les que formen els conjunts edificatoris determinats en el plànol “2.04. 
Ordenació de l’edificació”. 

El sostre edificable assignat a cadascuna de les segregacions de parcel·les individuals 
es fixen en la reparcel·lació, tant per a la zona de naus aïllades com per a la zona de 
naus en filera. 

Article 4. Modificació de l’article 50. 

Es modifica l’article 50, quedant amb el següent redactat: 

Art. 50 Tipologies d’ordenació 

Es defineixen els paràmetres bàsics de l’ordenació de volums de les dues tipologies. Per 
al Tipus I l’ordenació és amb edificació aïllada i per al Tipus II l’ordenació és amb 
edificació en filera. La normativa aplicable a cada tipologia serà la definida per cada 
zona d’acord amb els articles 51 a 71, excepte pel que fa a la illa número 3 que la 
seva ordenació serà la que es derivi del PGOU vigent, donat que el sòl industrial 
procedent d’aquest sector U quedarà incorporat juntament amb la seva edificabilitat 
al sòl industrial existent, podent així realitzar les ampliacions en base a aquest sostre. 

La zonificació industrial al present Pla Parcial queda definida per a cada parcel·la 
segons el plànol d’ordenació de l’edificació incorporat amb el número 2.04. en aquest 
plànol es grafien els conjunts edificatoris que formen les agrupacions de naus en filera, 
aquests conjunts s’ordenaran com si l’agrupació que formen fos una edificació aïllada 
i s’haurà de desenvolupar mitjançant una unitat de projecte. 

D’altra banda es podrà canviar la tipologia d’ordenació de les illes d’ordenació en 
filera  a aïllada o a la inversa aplicant la normativa de zones. 

Puntualment es podrà fer una proposta alternativa de la concreció volumètrica, 
degudament justificada, amb allò previst per l’article  45 “Concreció de l’ordenació de 
volums” del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 

Article 5. Modificació de l’article 52. 

Es modifica l’article 52, quedant amb el següent redactat: 

CAPÍTOL 8è.-  NORMES PARTICULARS D’EDIFICACIÓ I ÚS (8.2. ZONA INDUSTRIAL, 8.2.a 
ZONA INDUSTRIAL TIPUS I. NAUS AÏLLADES) 

Art. 52 Parcel·la mínima 

La parcel·la mínima es fixa en 1.000m2. 

Haurà de tenir una forma tal que, permeti inscriure un cercle de 20m de diàmetre, i una 
façana mínima de 20m. 

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. 



       AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES 

Exp. MPPPU 15/5112u     Pàg. 47       Modificació PPU Sector U 

- 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. 

Article 6. Modificació de l’article 54. 

Es modifica l’article 54, quedant redactat de la següent forma: 

Art. 54 Ocupació màxima de la parcel·la 

El percentatge màxim d’ocupació de la parcel·la per a edificació serà del 70% de la 
seva superfície corresponent. 

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. El sostre de les construccions auxiliars computa 
en l’edificabilitat màxima de la parcel·la així com en la ocupació. Aquestes 
construccions han de ser sempre de planta baixa, i de 3,50m d'altura màxima. 

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. 

Article 7. Modificació de l’article 55. 

Es modifica l’article 55, quedant amb el redactat següent: 

Art. 55 Separacions d’edificació a límits de parcel·la 

Les separacions de la edificació seran: 

- 10,00m a vials o zones verdes públiques. 

- 5,00m a partions laterals. 

- 5,00m a fons de parcel·la. 

El talús resultant entre parcel·les se tractarà com a jardineria i arbrat tant posteriorment 
com lateral. Totes les naus han de tenir accés directe a vial. 

Article 8. Modificació de l’article 56. 

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 56 i s’afegeixen uns nous apartats 3 i 4, quedant amb 
el redactat següent: 

Art. 56 Alçada màxima de l’edificació 

1.- L’alçada reguladora màxima es fixa en 15,00m. 

2.- 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. 
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3.- 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 
1.500m2. En aquests casos, s’hauran d’incrementar les separacions mínimes en 1m per 
cada 2m més d’alçada que s’assoleixi per sobre de l’establerta. 

4.- El nombre màxim de plantes és de planta baixa i tres plantes pis (PB+3PP). 

Article 9. Modificació de l’article 57. 

Es modifica l’article 57, on es modifica el títol i s’elimina el punt 3r, quedant amb el redactat 
següent: 

Art. 57 Intensitat neta d’edificació per parcel·la 

1.- La intensitat màxima de l’edificació de cada parcel·la serà de 0,75m2sostre/m2sòl.  

2.- La superfície de cossos auxiliars computa a efectes del sostre màxim edificable. 

Article 10. Modificació de l’article 58. 

Es modifica l’article 58, quedant amb el següent redactat: 

Art. 58 Usos permesos 

Els usos permesos són els següents: 

- Industrial de 1a, 2a i 3a. 

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

Article 11. Modificació de l’article 60. 

Es modifica el títol i el contingut de l’article 60, quedant redactat de la següent manera: 

Art. 60 Plans de millora urbana 

Es podrà canviar la tipologia edificatoria amb un Plan de millora urbana sempre i quan 
no signifiquin un increment d’edificabilitat. 

També es podrà modificar les alineacions de façanes amb el corresponent Pla de 
millora urbana, sempre que inclogui una porció edificatoria conjunta de cada illa. 

Article 12. Modificació de l’article 62. 

Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3, i s’afegeixen uns nous apartats 4 i 5 a l’article 62, quedant 
redactat de la següent manera: 

CAPÍTOL 8è.-  NORMES PARTICULARS D’EDIFICACIÓ I ÚS (8.2. ZONA INDUSTRIAL, 8.2.b 
ZONA INDUSTRIAL TIPUS II. NAUS EN FILERA) 

Art. 62 Condicions de la parcel·la 

1.- La superfície mínima de la parcel·la es fixa en 500m2, i haurà de tenir una forma tal 
que permeti inscriure un cercle de diàmetre 10m. 

2.- La façana mínima es fixa en 10m. 

3.- La ocupació màxima per edificació serà del 70% de la seva corresponent superfície 
resultant dintre dels gàlibs fixats per les separacions als llindars corresponents, aquesta 
ocupació s’aplicarà per zones o illes, entenent aquestes com la agrupació de 
parcel·les que formen un conjunt edificatori dels determinats als plànols d’ordenació. 

4.- 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. 

5.- 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. 

Article 13. Modificació de l’article 63. 

Es modifiquen els apartats 1 i 2, i s’afegeix un nou apartat 3 a l’article 63, quedant redactat de 
la següent manera: 

Art. 63 Condicions de l’edificació 

1.- De cadascuna de les unitats agrupades d’edificació es fixa una dimensió mínima 
de 40m. 

2.- De cadascuna de les naus es fixa una superfície d’edificació mínima de 300m2 en 
planta amb una façana a vial públic de 10m i una sola activitat. 
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3.- El sostre de les construccions auxiliars computa en l’edificabilitat màxima de la 
parcel·la així com en la ocupació. Aquestes construccions han de ser sempre de 
planta baixa, i de 3,50m d'altura màxima. 

Article 14. Modificació de l’article 64. 

Es modifica l’article 64, quedant redactat de la manera següent: 

Art. 64 Tipus d’ordenació 

El tipus d’ordenació serà el de naus en filera, tot i que els paràmetres que regulen 
l’edificació s’aplicaran sobre el conjunt edificatori que formen les naus agrupades, 
aquest conjunt es considera com una edificació aïllada. 

Es defineix una unitat agrupada que comprén diversos establiments independents a 
una mateixa parcel·la i amb una composició volumètrica homogènia, aquests 
conjunts s’ordenaran com si l’agrupació que formen fos una edificació aïllada i s’haurà 
de desenvolupar mitjançant una unitat de projecte. 

Article 15. Modificació de l’article 65. 

Es modifica l’article 65, quedant redactat de la manera següent: 

Art. 65 Separacions d’edificació a llindar de parcel·la 

Les separacions de la edificació seran: 

- 10,00m a vials o zones verdes públiques. 

- 5,00m a partions laterals. (per les naus situades als testers dels conjunts que 
confrontin amb una altre parcel·la industrial) 

- 0,00m a mitgeres. 

- 5,00m a fons de parcel·la. 

El talús resultant entre parcel·les se tractarà com a jardineria i arbrat tant posteriorment 
com lateral. Totes les naus han de tenir accés directe a vial. 

Article 16. Modificació de l’article 66. 

Es modifica l’article 66, on es modifiquen els apartats 1 i 2, i s’afegeixen dos nous apartats 3 i 4, 
quedant el redactat següent: 

Art. 66 Alçada màxima de l’edificació 

1.- L’alçada reguladora màxima es fixa en 11,00m. 

2.- 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. 

3.- Excepcionalment, i quan es justifiqui per raó de la necessitat industrial, es podrà 
assolir una alçada reguladora màxima de 15m. En aquests casos, s’hauran 
d’incrementar les separacions mínimes en 1m per cada 2m més d’alçada que 
s’assoleixi per sobre de l’establerta. 

4.- El nombre màxim de plantes és de planta baixa i dues plantes pis (PB+2PP). 

Article 17. Modificació de l’article 67. 



       AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES 

Exp. MPPPU 15/5112u     Pàg. 51       Modificació PPU Sector U 

Es modifica l’article 67, on es modifica el títol de l’article i els apartats 1 i 2, i s’elimina l’apartat 3, 
quedant el redactat següent: 

Art. 67 Intensitat neta d’edificació per parcel·la 

1.- La intensitat màxima de l’edificació, aplicada sobre el conjunt edificatori agrupat 
serà de 0,75m2sostre/m2sòl. El sostre edificable assignat a cadascuna de les 
segregacions de parcel·les individuals es fixen en la reparcel·lació. 

2.- La superfície de cossos auxiliars computa a efectes del sostre màxim edificable. 

Article 18. Modificació de l’article 68. 

Es modifica l’article 68, quedant el redactat següent: 

Art. 68 Usos permesos 

Els usos permesos són els següents: 

- 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. 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. 

Article 19. Modificació de l’article 69. 

Es modifica l’article 69, de manera que queda el següent redactat: 
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Art. 69 Execució d’unitat d’edificació 

L’execució d’una unitat d’edificació agrupada podrà realitzar-se individualitzadament 
i/o per fases, i es realitzarà amb unitat de projecte per a la globalitat del conjunt, amb 
una composició volumètrica homogènia, aquests conjunts s’ordenaran com si 
l’agrupació que formen fos una edificació aïllada i s’haurà de desenvolupar 
mitjançant una unitat de projecte.  

Article 20. Modificació de l’article 71. 

Es modifica el títol i el contingut de l’article 71, quedant redactat de la següent manera: 

Art. 71 Plans de millora urbana 

Es podra canviar la tipologia edificatoria industrial amb un Plan de millora urbana 
sempre i quan no signifiquin un increment d’edificabilitat. 

També es podrà modificar les alineacions de façanes amb el corresponent Pla de 
millora urbana, sempre que inclogui una porció edificatoria conjunta de cada illa. 

Article 19. Supressió del subcapítol 9.1.- 

Es suprimeix el subcapítol 9.1.- REGULACIÓ ÚS INDUSTRIAL, atenent a que aquestes 
determinacions sobre l’ús industrials són caduques i es troben regulades per normes de rang 
superior, tant per el PGOU com per la normativa sectorial. 

La supressió d’aquest subcapítol de les Ordenances Reguladores, comporta la supressió dels 
següents articles: 

- Art. 72 Classificació 

- Art. 73 Categories 

- Art. 74 Situació dels locals industrials segons la seva ubicació 

- Art. 75 Límits de l’ús industrial 

- Art. 76 Condicions de funcionament 

- Art. 77 Regulació atenent a les molèsties originades per sorolls 

- Art. 78 Regulació de les activitats en funció de les molèsties per vibracions 

- Art. 79 Prevencions contra els perills de foc i explosió 

- Art. 80 Contaminació atmosfèrica 

- Art. 81 Aigües residuals 

- Art. 82 Altres prevencions 

- Art. 83 Consideració de la categoria quan s’apliquen mesures correctores 
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4.- ANNEXES 
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5. DOCUMENT COMPRENSIU 
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5. DOCUMENT COMPRENSIU 

Per tal que la ciutadania pugui exercir el seu dret a consultar i ser informada sobre el contingut 
dels instruments de planejament urbanístic que es tramiten s’exposarà, en la informació pública 
de la present modificació puntual del Pla parcial urbanístic, aquest document comprensiu que 
conté un resum de l'abast de les determinacions que s’estableixen, i la concreció del termini de 
suspensió i de l'abast de les llicències i tramitacions que se suspenen. En cap cas l’ordenació 
proposada altera la vigent. 

5.1 SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 

Les modificacions que s’incorporen per mitjà d’aquesta modificació puntual del Pla parcial 
urbanístic del Sector U, no donen lloc a la suspensió de cap tipus de llicències ni de tramitació 
de procediments, si bé únicament es podran concedir les llicències que siguin compatibles 
amb els paràmetres i condicions establertes en la present modificació. 

5.2 RESUM DE L’ABAST DE LES DETERMINACIONS DE LA MODIFICACIÓ 

L’objecte de la present modificació puntual és, per una banda, establir les condicions 
urbanístiques adients per afavorir la implantació i desenvolupament del sector industrial, donant 
cobertura, tant a processos industrials tradicionals, com a noves modalitats productives i 
d’activitat. Per una altra banda, introduir nous usos de tipus dotacional i hoteler al sòl industrial, 
per tal de donar resposta a la demanda d’establiment de noves activitats, que es diferencien 
de les actualment previstes. 

Aquests nous paràmetres i usos han de donar resposta a les noves exigències i expectatives que 
precisa l’actual situació econòmica, i han de ser compatibles amb les zones industrials definides 
pel planejament vigent. 

Per tal d’assolir aquests objectius s’han de modificar un conjunt d’articles de les Normes 
Urbanístiques vigents. L’àmbit de la Modificació puntual es circumscriu a les zones qualificades 
pel PPU com a industrials. 

S’adjunta tot seguit un quadre comparatiu entre el planejament vigent i el proposat, que fa 
més entenedors els canvis anteriorment relacionats. 

 



       AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES 

Exp. MPPPU 15/5112u     Pàg. 58       Modificació PPU Sector U 

 

ZONA DE SÒL SECTOR U, Capítol 6è. PARAMETRES ESPECÍFICS DE L’EDIFICACIÓ. 

PLANEJAMENT PLA PARCIAL URBANÍSTIC VIGENT MODIFICACIÓ PUNTUAL 

   

Paràmetres     

Ocupació màxima de la 
parcel·la. Art.34 

En les normes de cada zona es fixen els 
percentatges d’ocupació màxima de la 
parcel·la per l’edificació. L’ocupació es 
mesurarà per la projecció ortogonal sobre un 
pla horitzontal de tot el volum de l’edificació 
inclosos el cossos i elements sortints. Aquests 
percentatge d’ocupació màxima pot variar 
segons el nombre màxim autoritzat d’unitats 
d’edificació independents per parcel·la. 

En les normes de cada zona es fixen els 
percentatges d’ocupació màxima de la 
parcel·la per l’edificació. L’ocupació es 
mesurarà per la projecció ortogonal sobre un 
pla horitzontal de tot el volum de l’edificació 
inclosos el cossos i elements sortints. 
Per a les zones qualificades com a Tipus II 
(naus en filera), la ocupació s’aplicarà per al 
conjunt de parcel·les que s’agrupen per a 
formar els conjunts edificatoris que determina 
el plànol “2.04. Ordenació de l’edificació”. 
Les plantes soterrànies resultants de desmunts, 
anivellaments o excavacions, podran superar 
l’ocupació màxima de parcel·la sense superar 
el trenta per cent (30%) de l’espai lliure per 
usos privats. 

 

S’elimina la totalitat del capítol 7è, PARAMETRES ESPECÍFICS DEL TIPUS D’ORDENACIÓ SEGONS 
VOLUMETRIA ESPECÍFICA. Per tant queden suprimits els articles números 38, 39 i 40. 

 

ZONA DE SÒL SECTOR U, Capítol 8è. NORMES PARTICULARS D’EDIFICACIÓ I ÚS (8.2. ZONA INDUSTRIAL). 

PLANEJAMENT PLA PARCIAL URBANÍSTIC VIGENT MODIFICACIÓ PUNTUAL 

   

Paràmetres     

Paràmetres d’ocupació i 
edificabilitat a l’interior 

de les illes. Art.49 

Donat que les illes es dividiran en parcel·les 
per les diferents activitats i que cadascuna 
d’elles té geometries diferents, els paràmetres, 
superfícies d’ocupació i sostres d’edificabilitat 
màxims definits en els plànols d’ordenació i 
zonificació, tindran caràcter obligatori com a 
unitat global i seran aplicables a la totalitat 
de l’illa. Malgrat que en cada segregació de 
parcel·la individual els paràmetres podran ser 
diferents en funció de la ocupació parcial 
obtinguda, però sempre es mantindran els 
paràmetres globals de cada illa. Per aquest 
motiu en el moment d’efectuar la 
reparcel·lació de les illes s’assignaran a cada 
parcel·la els seus coeficients d’ocupació i 
edificabilitat adequats tot tenint en compte 
en la compensació la ocupació i la superfície 
dels patis amb les seves corresponents unitats 
de valor. 

Donat que les illes es dividiran en parcel·les 
per les diferents activitats i que cadascuna 
d’elles té geometries diferents, els paràmetres, 
superfícies d’ocupació i sostres d’edificabilitat 
màxims, tindran caràcter obligatori com a 
unitat global i seran aplicables a les parcel·les 
per a edificació aïllada i a la totalitat de 
l’aprupació de parcel·les que formen els 
conjunts edificatoris determinats en el plànol 
“2.04. Ordenació de l’edificació”. 
El sostre edificable assignat a cadascuna de 
les segregacions de parcel·les individuals es 
fixen en la reparcel·lació, tant per a la zona de 
naus aïllades com per a la zona de naus en 
filera. 
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Tipologies d’ordenació. 
Art.50 

L’ordenació de cada illa es desenvoluparà 
d’acord amb les definicions indicades en el 
plànol d’ordenació de l’edificació 2.04. Es 
defineix l’ordenació tipus I i II. L’ordenació 
tipus I es troba a les illes 1 i 3, mentre que 
l’ordenació tipus II es troba a les illes 2, 4 i 5. 
La normativa aplicable a cada illa serà la 
definida per a cada zona d’acord amb els 
articles 52 a 70, excepte pel que fa a la illa 
número 3 que la seva ordenació serà la que 
derivi del POUM vigent donat que el sòl 
industrial precedent d’aquest sector U 
quedarà incorporat juntament a la seva 
edificabilitat al sòl industrial existent, podent 
així realitzar les ampliacions en base a aquest 
sostre. 
D’altra banda es podrà canviar la tipologia 
d’ordenació de les illes l’ordenació en filera a 
aïllada o a la inversa aplicant la normativa de 
zones. 

 

Es defineixen els paràmetres bàsics de 
l’ordenació de volums de les dues tipologies. 
Per al Tipus I l’ordenació és amb edificació 
aïllada i per al Tipus II l’ordenació és amb 
edificació en filera. La normativa aplicable a 
cada tipologia serà la definida per cada zona 
d’acord amb els articles 51 a 71, excepte pel 
que fa a la illa número 3 que la seva 
ordenació serà la que es derivi del PGOU 
vigent, donat que el sòl industrial procedent 
d’aquest sector U quedarà incorporat 
juntament amb la seva edificabilitat al sòl 
industrial existent. 
La zonificació industrial al present Pla Parcial 
queda definida per a cada parcel·la segons el 
plànol d’ordenació de l’edificació incorporat 
amb el número 2.04. en aquest plànol es 
grafien els conjunts edificatoris que formen les 
agrupacions de naus en filera, aquests 
conjunts s’ordenaran com si l’agrupació que 
formen fos una edificació aïllada i s’haurà de 
desenvolupar mitjançant una unitat de 
projecte. 
Puntualment es podrà fer una proposta 
alternativa de la concreció volumètrica, 
degudament justificada, amb allò previst per 
l’article 252 “Concreció de l’ordenació de 
volums” del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme o norma posterior que el 
substitueixi. 
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ZONA DE SÒL SECTOR U, ZONA INDUSTRIAL TIPUS I, NAUS AÏLLADES. 

PLANEJAMENT PLA PARCIAL URBANÍSTIC VIGENT MODIFICACIÓ PUNTUAL 

   

Paràmetres     

Parcel·la mínima. Art.52 La parcel·la mínima es fixa en 2000 m2, i haurà 
de tenir una forma tal que permeti inscriure un 
cercle de 20m de diàmetre i una façana 
mínima 20m. Només es permetrà un únic 
establiment per parcel·la. 

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

Ocupació de la 
parcel·la. Art.54 

El percentatge màxim d'ocupació de la 
parcel·la per a edificació serà del 50% de la 
seva superfície corresponent. 

El percentatge màxim d’ocupació de la 
parcel·la per a edificació serà del 70% de la 
seva superfície corresponent. 
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. El sostre de les 
construccions auxiliars computa en 
l’edificabilitat màxima de la parcel·la així com 
en la ocupació. Aquestes construccions han 
de ser sempre de planta baixa, i de 3,50m 
d'altura màxima. 
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. 
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Separacions a límits. 
Art.55 

Les separacions de la edificació seràn: 
- 10,00m respecte al límit de vial. 
- 10,00m respecte a restants límits de la 
parcel·la. 
Tots els paràmetres de referència de 
separació de l’edificació respecte a llindars 
de parcel·les, seran preses a partir de la línia 
de configuració de la plataforma, tal com 
queda definit en els plànols normatius, on 
s’assenyalen els gàlibs i límits de l’edificació. 
El talús resultant entre parcel·les se tractarà 
com a jardineria i arbrat tant posteriorment 
com lateral. 

Les separacions de la edificació seran: 
- 10,00m a vials o zones verdes públiques. 
- 5,00m a partions laterals. 
- 5,00m a fons de parcel·la. 
El talús resultant entre parcel·les se tractarà 
com a jardineria i arbrat tant posteriorment 
com lateral. Totes les naus han de tenir accés 
directe a vial. 

Alçària de l'edificació 
Art.56 

L’alçada reguladora màxima es fixa en 15 m 
on es podrà consolidar la planta baixa + 
entresolat ocupant el 50% de la planta baixa i 
integrat en la planta baixa, per cada 
edificació independent. 
L'alçada pot ser sobrepassada per element 
tècnics de les instal·lacions, sitges, tolves o 
instal·lacions semblants en les condicions 
següents: 
A).- Sitges 
- Podran superar l’alçada màxima sempre 

que el cos d'edificació que sobrepassi 
aquesta alçada, no representi una 
ocupació de parcel·la superior al 15% de 
la superfície. 

- No sobrepassar els límits definits pels plans 
ideals amb inclinació de 45º que 
continguin les línies horitzontals que 
limiten l’alçada màxima de 15 m. en els 
plans de façana de l’edificació teòrica 
resultant d’aplicar les separacions 
mínimes. Quan existeixin diferents cotes 
de referència de les plantes baixes de 
l’edificació, aquesta regla s’aplicarà de 
forma independent per a cada part de la 
planta baixa. 

B).- Els elements tècnics de les instal·lacions 
estaran limitats en la seva alçada, pels plans 
ideals amb una inclinació de 45º, que 
continguin les línies horitzontals, que 
coincidents en projecció vertical amb els 
llindars de parcel·la, mantinguin amb aquests 
una distància constant de 16 metres. 
Quan, per característiques topogràfiques del 
terreny, els llindars de parcel·la resultessin 
inclinats i irregulars respecte al pla horitzontal, 
la condició de distància vertical de 16 metres, 
s’aplicarà pels trams de longituds no superiors 
a 5m. i les distàncies es mesuraran en el punt 
mig del bocí de llindar corresponent. 
C).- Malgrat això, s’exceptuen del compliment 
de la condició anterior, aquells edificis en els 
quals es justifiqui que, per raons tècniques, 
necessitin situar els “elements tècnics” fora del 
pla inclinat. 

L’alçada reguladora màxima es fixa en 
15,00m. 
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 1.500m2. 
En aquests casos, s’hauran d’incrementar les 
separacions mínimes en 1m per cada 2m més 
d’alçada que s’assoleixi per sobre de 
l’establerta. 
El nombre màxim de plantes és de planta 
baixa i tres plantes pis (PB+3PP). 
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Edificabilitat. Art.57 La intensitat màxima de l’edificació de cada 
parcel·la individual dependrà de la seva 
geometria final, però sempre complint amb 
els paràmetres globals de cada illa tal i com 
es defineix en el quadre de superfícies de la 
pàgina 26c i el plànol normatiu 2.04. 
La superfície de cossos auxiliars computa a 
efectes del sostre màxim edificable. 
El volum màxim edificable serà el que 
determini el P.O.U.M. 

La intensitat màxima de l’edificació de cada 
parcel·la serà de 0,75m2sostre/m2sòl. 
La superfície de cossos auxiliars computa a 
efectes del sostre màxim edificable. 

 

Usos permesos. Art.58 Els usos permesos són els següents: 
a)Industria tipus I: Compren aquelles industries 
condicionades a l’ús residencial i que no 
produeixin efectes molestos sobre l’entorn 
sense risc i soroll inferior a 45dB: Comprèn les 
activitats de tipus industrial i de magatzem. Es 
consideren activitats industrial les dirigides a 
l’obtenció, reparació, manteniment, 
transformació o reutilització de productes 
industrials, a l’envasat i embalatge així com 
l’aprofitament, recuperació i eliminació de 
residus o subproductes, qualsevol que sigui la 
naturalesa dels recursos tècnics utilitzats. 
Inclou els usos específics de magatzem amb 
una superfície màxima de 1.000m2. 
b)Es podran realitzar els usos que preveu el 
POUM aprovat, entre els que s’inclou: 
Oficines i serveis. 
Magatzems. 
Bars, restaurants i similars. 
Serveis tècnics. 
Aparcament. 
Comercials d'acord amb el POUM. 
Esportiu, lúdic, sanitari-assistencial. 
Cultural i associatiu. 

Industrial de 1a, 2a, 3a i 4a categoria. 
Comercial, d'acord al Decret Llei 1/2009. 
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. 

Plan de Millora. Art.60 Es podrà canviar la tipologia edificatoria 
industrial amb un estudi de detall sempre i 
quan no signifiqui un increment 
d’edificabilitat. 
També es podrà modificar les alineacions de 
façanes amb el corresponent estudi de detall, 
sempre que inclogui una porció edificatoria 
conjunta de cada illa. 

Es podran formular Plans de millora urbana 
sempre i quan no signifiquin un increment 
d’edificabilitat. 
També es podrà modificar les alineacions de 
façanes amb el corresponent Pla de millora 
urbana, sempre que inclogui una porció 
edificatoria conjunta de cada illa. 
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ZONA DE SÒL SECTOR U, ZONA INDUSTRIAL TIPUS II, NAUS EN FILERA. 

PLANEJAMENT PLA PARCIAL URBANÍSTIC VIGENT MODIFICACIÓ PUNTUAL 

   

Paràmetres     

Condicions de la 
parcel·la. Art.62 

La superfície mínima de la parcel·la agrupada 
es fixa en 600m2 i haurà de tenir una forma tal 
que permeti inscriure un cercle de 10m de 
diàmetre. 
La façana mínima es fixa en 10 m.  
La ocupació màxima de la parcel·la per 
edificació serà del 50% de la seva 
corresponent superfície resultant dins dels 
gàlibs fixats per aquesta als plànols normatius 
corresponents, per zones o per illes. 

La superfície mínima de la parcel·la es fixa en 
500m2, i haurà de tenir una forma tal que 
permeti inscriure un cercle de diàmetre 10m. 
La façana mínima es fixa en 10m. 
La ocupació màxima per edificació serà del 
70% de la seva corresponent superfície 
resultant dintre dels gàlibs fixats per les 
separacions als llindars corresponents, aquesta 
ocupació s’aplicarà per zones o illes, entenent 
aquestes com la agrupació de parcel·les que 
formen un conjunt edificatori dels determinats 
als plànols d’ordenació. 
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 lliure mínim de 3,50m. 

Condicions de  
l'edificació. Art.63 

De cadascuna de les unitats agrupades 
d'edificació es fixa una dimensió mínima de 
40m. Aquests gàlibs d’ocupació de la 
parcel·la estan definits als plànols normatius, i 
son referents a la separació al vial i al fons de 
parcel·la en funció de les plataformes 
d’anivellament entre parcel·les. 
De cadascuna de les naus es fixa una 
edificació mínima de 300m2 en planta amb 
una façana a vial públic de 10m i una sola 
activitat. 

De cadascuna de les unitats agrupades 
d’edificació es fixa una dimensió mínima de 
40m. 
De cadascuna de les naus es fixa una 
superfície d’edificació mínima de 300m2 en 
planta amb una façana a vial públic de 10m i 
una sola activitat. 
El sostre de les construccions auxiliars 
computa en l’edificabilitat màxima de la 
parcel·la així com en la ocupació. Aquestes 
construccions han de ser sempre de planta 
baixa, i de 3,50m d'altura màxima. 

Tipus d'ordenació. 
Art.64 

El tipus d’ordenació serà el de volumetria 
específica. 
Es defineix una unitat agrupada que comprén 
diversos establiments independents a una 
mateixa parcel·la i amb una configuració 
arquitectònica homogènia. 

El tipus d’ordenació serà el de naus en filera, 
tot i que els paràmetres que regulen 
l’edificació s’aplicaran sobre el conjunt 
edificatori que formen les naus agrupades, 
aquest conjunt es considera com una 
edificació aïllada. 
Es defineix una unitat agrupada que comprén 
diversos establiments independents a una 
mateixa parcel·la i amb una composició 
volumètrica homogènia, aquests conjunts 
s’ordenaran com si l’agrupació que formen fos 
una edificació aïllada i s’haurà de 
desenvolupar mitjançant una unitat de 
projecte. 
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Separacions a límits. 
Art.65 

Les separacions de la edificació seràn: 
- 10,00m respecte al límit de vial. 
- 10,00m respecte a restants límits de la 
parcel·la. 
Tots els paràmetres de referència de 
separació de l’edificació respecte a llindars 
de parcel·les, seran preses a partir de la línia 
de configuració de la plataforma, tal com 
queda definit en els plànols normatius, on 
s’assenyalen els gàlibs i límits de l’edificació. 

El talús resultant entre parcel·les se tractarà 
com a jardineria i arbrat tant posteriorment 
com lateral. 

Les separacions de la edificació seran: 
- 10,00m a vials o zones verdes públiques. 
- 5,00m a partions laterals. (per les naus 

situades als testers dels conjunts que 
confrontin amb una altre parcel·la 
industrial) 

- 0,00m a mitgeres. 
- 5,00m a fons de parcel·la. 
El talús resultant entre parcel·les se tractarà 
com a jardineria i arbrat tant posteriorment 
com lateral. Totes les naus han de tenir accés 
directe a vial. 

Alçària de l'edificació. 
Art.66 

L’alçada reguladora màxima es fixa en 8,25 m 
on es podrà consolidar la planta baixa + 
entresolat ocupant el 50% de la planta baixa i 
integrat en la planta baixa, per cada 
edificació independent. 
L'alçada pot ser sobrepassada per element 
tècnics de les instal·lacions, sitges, tolves o 
instal·lacions semblants en les condicions 
següents: 
A).- Sitges 
- Podran superar l’alçada màxima sempre 

que el cos d'edificació que sobrepassi 
aquesta alçada, no representi una 
ocupació de parcel·la superior al 15% de 
la superfície. 

- No sobrepassar els límits definits pels plans 
ideals amb inclinació de 45º que 
continguin les línies horitzontals que 
limiten l’alçada màxima de 15 m. en els 
plans de façana de l’edificació teòrica 
resultant d’aplicar les separacions 
mínimes. Quan existeixin diferents cotes 
de referència de les plantes baixes de 
l’edificació, aquesta regla s’aplicarà de 
forma independent per a cada part de la 
planta baixa. 

B).- Els elements tècnics de les instal·lacions 
estaran limitats en la seva alçada, pels plans 
ideals amb una inclinació de 45º, que 
continguin les línies horitzontals, que 
coincidents en projecció vertical amb els 
llindars de parcel·la, mantinguin amb aquests 
una distància constant de 16 m. 
Quan, per característiques topogràfiques del 
terreny, els llindars de parcel·la resultessin 
inclinats i irregulars respecte al pla horitzontal, 
la condició de distància vertical de 16 m. 
s’aplicarà pels trams de longituds no superiors 
a 5m. i les distàncies es mesuraran en el punt 
mig del bocí de llindar corresponent. 
C).- Malgrat això, s’exceptuen del compliment 
de la condició anterior, aquells edificis en els 
quals es justifiqui que, per raons tècniques, 
necessitin situar els “elements tècnics” fora del 
pla inclinat. 

L’alçada reguladora màxima es fixa en 
11,00m. 
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 15m. En 
aquests casos, s’hauran d’incrementar les 
separacions mínimes en 1m per cada 2m més 
d’alçada que s’assoleixi per sobre de 
l’establerta. 
El nombre màxim de plantes és de planta 
baixa i dues plantes pis (PB+2PP). 
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Edificabilitat. Art.67 La intensitat màxima de l’edificació de cada 
parcel·la individual dependrà de la seva 
geometria final, però sempre complint amb 
els paràmetres globals de cada illa tal i com 
es defineix en el quadre de superfícies de la 
pàgina 26c i el plànol normatiu 2.04. 
La superfície de cossos auxiliars computa a 
efectes del sostre màxim edificable. 
El volum màxim edificable serà el que 
determini el P.O.U.M. 

La intensitat màxima de l’edificació, aplicada 
sobre el conjunt edificatori agrupat serà de 
0,75m2sostre/m2sòl. El sostre edificable 
assignat a cadascuna de les segregacions de 
parcel·les individuals es fixen en la 
reparcel·lació. 
La superfície de cossos auxiliars computa a 
efectes del sostre màxim edificable. 

Usos permesos. Art.68 Els usos permesos són els següents: 
a)Industria tipus I: Compren aquelles industries 
condicionades a l’ús residencial i que no 
produeixin efectes molestos sobre l’entorn 
sense risc i soroll inferior a 45dB: Comprèn les 
activitats de tipus industrial i de magatzem. Es 
consideren activitats industrial les dirigides a 
l’obtenció, reparació, manteniment, 
transformació o reutilització de productes 
industrials, a l’envasat i embalatge així com 
l’aprofitament, recuperació i eliminació de 
residus o subproductes, qualsevol que sigui la 
naturalesa dels recursos tècnics utilitzats. 
Inclou els usos específics de magatzem amb 
una superfície màxima de 1.000m2. 
b)Es podran realitzar els usos que preveu el 
POUM aprovat, entre els que s’inclou: 
Oficines i serveis. 
Magatzems. 
Bars, restaurants i similars. 
Serveis tècnics. 
Aparcament. 
Comercials d'acord amb el POUM. 
Esportiu, lúdic, sanitari-assistencial. 
Cultural i associatiu. 

Industrial de 1a, 2a, 3a i 4a categoria. 
Comercial, d'acord al Decret Llei 1/2009. 
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. 

Execució d’unitat 
d’edificació. Art.69 

L'execució d'una unitat d'edificació industrial 
agrupada es podrà fer per fases, i es realitzarà 
amb una unitat de projecte. 

 

L’execució d’una unitat d’edificació agrupada 
podrà realitzar-se individualitzadament i/o per 
fases, i es realitzarà amb unitat de projecte per 
a la globalitat del conjunt, amb una 
composició volumètrica homogènia, aquests 
conjunts s’ordenaran com si l’agrupació que 
formen fos una edificació aïllada i s’haurà de 
desenvolupar mitjançant una unitat de 
projecte. 




