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MEMÒRIA 
 

1. ANTECEDENTS 

 

Prèviament a aquest document es va redactar la Proposta de delimitació 

de la Trama Urbana Consolidada del T.M. de Les Franqueses del Vallès, que 

es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes, segons publicació al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 13 de febrer de 2.014. 

Aquesta delimitació de la TUC s’incorpora al Plànol 1.4 Trama Urbana 

Consolidada Vigent. 

 

Aquesta proposta de delimitació va venir donada per la necessitat de donar 

compliment al Decret llei 1/2009, de 22 de desembre d’Ordenació dels 

Equipaments Comercials, per la seva modificació amb la llei 9/2011 del 29 de 

desembre de promoció de l’activitat econòmica i per la Llei 2/2014 del 27 de 

gener de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que 

modifica alguns apartats de la Llei. 

 

També ve donada pel compliment del Projecte de llei de mesures fiscals, 

administratives, financeres i del sector públic, que en el seu Títol IX, Capítol I, 

article 179, incorpora algunes modificacions del Decret llei 1/2009. 

 

A l’hora també s’ha considerat la Sentència del Tribunal Constitucional, de 

data 21 de novembre de 2.013, que va declarar inconstitucionals els apartats 3 i 4 

de l’art. 9 del Decret llei 1/2009 en la redacció donada dels mateixos a l’art. 114 

de la llei 9/2011. 

 

L’objecte d’aquest Decret llei i les seves modificacions i en la darrera 

sentència són establir el marc jurídic al qual s’han d’adequar els establiments 

comercials dels municipis de Catalunya. 
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En aquest sentit, el citat Decret, en la seva Disposició Transitòria Primera, 

preveu que els municipis de més de 5.000 habitants i les capitals de comarca han 

de disposar de la representació gràfica de les seves trames urbanes 

consolidades. 

Així, com a conseqüència d’aquesta previsió del Decret llei 1/2.009, el 

municipi de Les Franqueses del Vallès, que compta amb una població censada, 

segons dades de l’Idescat, amb dades del 2.014, de 19.170 habitants, va iniciar 

el procediment per a definir la seva Trama Urbana Consolidada (en endavant 

TUC), subjecta al tràmit previ d’informació pública pel termini d’un mes, 

mitjançant la publicació de la proposta al BOPB de 13 de febrer de 2014.

El citat Decret pretén establir les directrius a les quals s’han d’adequar els 

establiments comercials per tal de satisfer les necessitats de la ciutadania, i 

impulsar un model d’urbanisme comercial basat en l’ocupació i la utilització 

racional del territori, amb usos comercials que permetin un desenvolupament 

sostenible, amb l’objectiu de reduir la mobilitat i evitar desplaçaments 

innecessaris, afavorir la cohesió social, ecològica, econòmica i institucional, 

garantir l’equilibri territorial i l’accés de tots els ciutadans i ciutadanes a la xarxa 

de serveis comercials, potenciar un model de ciutat compacta en què l’ús 

residencial s’harmonitza amb les activitats comercials i de serveis, assegurar una 

adequada protecció dels entorns, preservar el sòl agrari i delimitar els grans 

projectes comercials de manera estratègica, per tal d’assegurar l’accessibilitat 

mitjançant els transports públics disponibles. 

Com a segon antecedent d’aquesta proposta, trobem que l’anterior TUC de 

Les franqueses del Vallès es va delimitar al Decret 379/2006, de 10 d’octubre, pel 

qual es va aprovar el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials (PTSEC). 
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Partint per un costat dels objectius que pretén el nou Decret llei 1/2.009, i 

per altre costat l’estat actual i perfil urbanístic de cada sector del municipi, així 

com les necessitats presents i futures de Les Franqueses del Vallès, es va 

concloure que el PTSEC no s’adaptava al desenvolupament urbanístic ni als 

criteris d’ordenació que es van decidir per determinar el tipus i zones de 

creixement del municipi. En aquest sentit, el PTSEC no va tenir en compte la 

necessitat del creixement urbanístic del centre urbà per un costat, ni la realitat de 

la dispersió urbanística que es troba localitzada a les diferents urbanitzacions 

separades del centre urbà. 

 

D’altra banda, la nova Proposta de la TUC, publicada en febrer del 2014, 

tot i que s’adapta al Decret Llei 1/2009, necessita algunes modificacions puntuals 

que es desenvoluparan en el present document. Aquesta necessitat ve donada 

per la situació actual de recessió econòmica per un costat, però per altra amb la 

finalitat de que les àrees estratègiques desenvolupades abans de la crisis 

econòmica esdevinguin rendibles, per poder fer un punt d’inflexió i incentivar la 

recuperació econòmica del municipi i la comarca. Es destaca en aquest sentit, 

algunes zones com els polígons industrials adjacents a les agrupacions 

comercials, que amb la seva inclusió en la nova proposta de TUC, podria 

esdevenir la venta de comerç al detall, i per tant, incentivar l’amortització de les 

inversions al polígon. 

 

Per tant, queda palesa la necessitat de modificar i ampliar l’actual Proposta 

de la TUC, que s’adapti en aquest sentit a la situació urbanística actual i al futur 

desenvolupament i creixement del municipi. 

 

Com a tercer antecedent de la proposta tenim el planejament vigent, definit 

per la Revisió del Pla General d’Ordenació aprovades el 18/06/2009 i publicades 

el 25/09/2009. La normativa urbanística queda reflectida en el plànol núm. 1.2: 

“Planejament Vigent. Classificació del sòl” i el plànol núm. 1.3: “Planejament 

vigent. Zones”. 
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Per tal de definir la modificació puntual de la TUC, objecte de la present 

proposta, s’ha de tenir en compte la reglamentació vigent en matèria urbanística. 

En aquest sentit, el Decret llei 1/2009, en l’article 7, determina que en la trama 

urbana consolidada d’un municipi s’inclouen els àmbits següents: 

a) Nucli històric i els seus eixamples on, d’acord amb el 

planejament urbanístic vigent, l’ús residencial és dominant i 

compatible amb l’ús comercial. 

b) Àrees residencials plurifamiliars contínues als assentaments 

a que fa referència l’apartat a), compreses dins del sòl urbà o 

urbanitzable amb ordenació urbanística detallada aprovada i 

vigent on, d’acord amb el planejament urbanístic l’ús residencial 

és dominant i els usos comercials estan inserits amb els usos 

residencials. 

c) Àrees residencials plurifamiliars no contínues als 

assentaments o a les àrees a que fan referència les lletres a) i b), 

compreses dins del sòl urbà o urbanitzable amb ordenació 

urbanística detallada aprovada i vigent on, d’acord amb el 

planejament urbanístic l’ús residencial és dominant i els usos 

comercials estan inserits amb els usos residencials, sempre que 

tinguin una densitat bruta superior a quaranta habitatges per 

hectàrea. 

d) Àrees residencials unifamiliars contigües als assentaments o 

a les àrees a que fan referència les lletres a), b) i c), compreses 

dins el sòl urbà o sòl urbanitzable amb ordenació urbanística 

detallada aprovada i vigent. 

 

Per tant, segons el citat article 7, el planejament vigent municipal és clau 

per definir la nova TUC i les zones que el compondran, reflectida al plànol núm. 

2.1: “Proposta TUC. Municipal” i el plànol núm. 2.2: “Proposta TUC. Ampliació 

zona TUC”. 
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Com a últim antecedent trobem l’experiència acumulada a partir de 

l’ordenació dels equipaments comercials a Catalunya i més concretament a partir 

de l’antecedent legal, establert per la Llei 18/2005, d’equipaments comercials, i 

que ens permet afirmar que la normativa ha contribuït a configurar aquest model 

territorial i a potenciar els nuclis urbans respecte de les perifèries, d’altra banda 

en consonància amb els principis fonamentals de desenvolupament urbanístic del 

país. 

 

 

2. OBJECTE 

 

La present modificació puntual manté els principis de l’anterior Proposta de 

la TUC, que va modificar la delimitada anteriorment, pel Decret 379/2006, pels 

següents motius principals, sense perjudici dels omesos: 

- Respondre a la necessitat de donar compliment al Decret llei 

1/2009, de 22 de desembre, d’Ordenació dels Equipaments 

Comercials, on preveu que els municipis de més de 5.000 

habitants i les capitals de comarca han de disposar de la 

representació gràfica de les seves trames urbanes consolidades 

en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l’entrada en 

vigor del citat Decret Llei. 

- Satisfer les necessitats de la ciutadania, i impulsar un model 

d’urbanisme comercial basat en l’ocupació i la utilització racional 

del territori, amb usos comercials que permetin un 

desenvolupament sostenible, amb l’objectiu de reduir la mobilitat i 

evitar desplaçaments innecessaris, afavorir la cohesió social, 

ecològica, econòmica i institucional, garantir l’equilibri territorial i 

l’accés de tots els ciutadans i ciutadanes a la xarxa de serveis 

comercials, potenciar un model de ciutat compacta en què l’ús 

residencial s’harmonitza amb les activitats comercials i de serveis, 

assegurar una adequada protecció dels entorns, preservar el sòl 
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agrari i delimitar els grans projectes comercials de manera 

estratègica, per tal d’assegurar l’accessibilitat mitjançant els 

transports públics disponibles. 

- Respondre a les necessitats presents i futures de Les 

Franqueses del Vallès, derogar el TUC vigent, i definir-ne una de 

nova, tenint en compte la realitat urbanística del municipi, i que 

s’adapti al futur desenvolupament i creixement del municipi. 

- Promoure una gestió urbana sostenible en què el sòl s’ha de 

tractar com un recurs limitat que s’ha d’utilitzar de la manera més 

eficient possible, delimitant la localització dels grans projectes 

comercials de manera estratègica. 

- Configurar aquest model territorial i potenciar els nuclis urbans 

respecte de les perifèries, d’altra banda en consonància amb els 

principis fonamentals de desenvolupament urbanístic del país. 

- Reduir la mobilitat i evitar desplaçaments innecessaris, tant de 

persones com de mercaderies que congestionin les 

infraestructures públiques i incrementin la contaminació 

atmosfèrica derivada del trànsit de vehicles inherent a la dinàmica 

del funcionament de determinats tipus d’establiments comercials, 

potenciant el model de ciutat en què l’ús residencial s’harmonitza 

amb les activitats comercials i de serveis. 

- Prevenir, minimitzar, corregir i controlar els impactes 

ambientals que la implantació d’establiments i l’exercici de les 

activitats comercials comporten. 

 

El present document és una Modificació Puntual de la Proposta de 

definició d’una nova Trama Urbana Consolidada, per ampliar  la proposta anterior, 

adaptada al Decret llei 1/2009 i al Planejament vigent del T.M. de Les Franqueses 

del Vallès actualment en vigor, entenent que aquest document és imprescindible 

per establir i determinar els criteris de creixement comercial recollits al 
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Planejament Urbà vigent i els que s’aprovin en el futur, que quedaran afectats per 

aquesta definició de la TUC. 

 

La nova trama definida en el present document s’adapta millor al model de 

distribució urbana de tot el territori de Les Franqueses del Vallès, que tenint en 

compte els punts anteriors, planteja una possibilitat de consolidació comercial 

equilibrada i cohesionadora que evita desequilibris i distribucions internes. 

 

Amb un plantejament d’una trama de menor àmbit es crearien tensions 

internes indesitjables i es reduirien els itineraris afavoridors de la reducció de la 

mobilitat, per tant de l’estalvi energètic. 

 

 

3. MARC LEGAL 

 

Cronològicament, com a primer antecedent legal, i pel cas particular del 

municipi de Les Franqueses del Vallès, tenim el planejament vigent, definit per la 

Revisió del Pla General d’Ordenació aprovada el 18/06/2009 i publicada el 

25/09/2009. La normativa urbanística queda reflectida en el plànol núm. 1.2: 

“Planejament Vigent. Classificació del sòl” i el plànol núm. 1.3: “Planejament 

vigent. Zones”. En aquest sentit, per tal de definir la nova TUC, el planejament 

vigent municipal és clau per definir la nova TUC i les zones que el compondran, ja 

que en la trama urbana consolidada d’un municipi s’inclouen els àmbits de Nucli 

històric i els seus eixamples, Àrees residencials plurifamiliars contínues al nucli, 

Àrees residencials plurifamiliars no contínues, Àrees residencials unifamiliars 

contigües als àmbits anteriors. Per tant el planejament vigent i la definició dels 

seus àmbits afecta a la delimitació de la TUC. 

 

Com a segon antecedent legal, va sorgir la Llei 18/2005, d’equipaments 

comercials, i que va contribuir a configurar aquest model territorial i a potenciar 

els nuclis urbans respecte de les perifèries, d’altra banda en consonància amb els 

principis fonamentals de desenvolupament urbanístic del país. 
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Com a tercer criteri legal, trobem que l’anterior TUC de Les Franqueses del 

Vallès està delimitada al Decret 379/2006, de 10 d’octubre, pel qual es va aprovar 

el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials (PTSEC). Aquesta TUC 

vigent, anterior a la Proposta publicada al febrer de 2014, queda reflectida en el 

plànol núm. 1.4: “Trama Urbana Consolidada vigent” de la present proposta 

ampliada. Tenint en compte la zona afectada pel TUC vigent i partint dels 

objectius que pretén el nou Decret llei 1/2.009 i de l’estat actual i perfil urbanístic 

de cada sector del municipi, així com les necessitats presents i futures de Les 

Franqueses del Vallès, es conclou que la Proposta de la TUC publicada al febrer 

de 2.014, tot i adaptar-se al desenvolupament urbanístic, necessita ser ampliada 

per assolir la reactivació econòmica del municipi, dins del marc legal. Per tant 

queda palès la necessitat de la seva redefinició. 

 

El marc legal més important, que es converteix en la referència directa per 

definir la nova TUC, es troba en el Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, 

d’Ordenació dels Equipaments Comercials dels municipis de Catalunya. En 

aquest sentit, el citat Decret, en la seva Disposició Transitòria Primera, preveu 

que els municipis de més de 5.000 habitants i les capitals de comarca han de 

disposar de la representació gràfica de les seves trames urbanes consolidades. 

 

Concretament, l’art. 7 del Decret 1/2009, estableix els requisits per definir 

la TUC, on s’inclouen els àmbits de Nucli històric i els seus eixamples, Àrees 

residencials plurifamiliars contínues al nucli, Àrees residencials plurifamiliars no 

contínues, Àrees residencials unifamiliars contigües als àmbits anteriors. 

 

Posteriorment es va aprovar la llei 9/2011, del 29 de desembre, de 

promoció de l’activitat econòmica que en el seu capítol V modifica el Decret llei, 

del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials per introduir una 

sèrie de canvis relatius a la singularitat dels establiments, els nous criteris 

d’implantació d’establiments comercials en la TUC i noves excepcionalitats, el 

concepte del que s’entén per àrees residencials, el concepte de municipi 

assimilable, la quantia de les infraccions, les concentracions comercials 
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relacionades i delimitades en l’últim PTSEC. Cal afegir, que la llei 9/2011, en el 

seu art. 114, va establir nous criteris d’implantació d’establiments comercials en la 

TUC amb noves excepcionalitats. Aquest article, que modificava els apartats 3 i 4 

de l’art. 9 del Decret 1/2009, eren distints i substancialment més restrictius que el 

contemplat originalment als citats apartats 3 i 4 de l’art. 9 del Decret 1/2009. En 

aquest sentit, el Tribunal Constitucional, en la Sentència de data 21 de novembre 

de 2.013, va declarar inconstitucionals i nuls els apartats 3 i 4 de l’art. 9 del 

Decret llei 1/2009 en la redacció donada dels mateixos a l’art. 114 de la llei 

9/2011. A tal efecte, es consideren aplicables els criteris recollits als apartats 3 i 4 

de l’art. 9 del Decret 1/2009. 

 

Posteriorment, al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, núm. 181 i 

data 5 de novembre de 2.013, es va publicar el Projecte de llei de mesures 

fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que en el seu Títol IX, 

Capítol I, article 179, incorpora algunes modificacions del Decret llei 1/2009. A 

grans trets, introdueix una sèrie de canvis relatius a la delimitació de la TUC, el 

concepte del que s’entén per “Remodelació”, es modifiquen i s’incorporen 

disposicions addicionals, on entre d’altres, s’incorporen excepcions als criteris de 

localització i ordenació de l’ús comercial. 

 

Com a últim antecedent legal es cita la Llei 2/2014 del 27 de gener, de 

mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. A l’article 207 es 

modifiquen alguns apartats de la citada Llei. Entre d’altres, la modificació de l’art.8 

de la Llei 1/2009, que estableix que els municipis limítrofs conurbats amb un de 

més de 50.000 habitants (Granollers en aquest cas) mitjançant àrees residencials 

i/o sistemes de comunicació que les vertebrin poden delimitar gràficament el 

perímetre de la TUC supramunicipal conjuntament amb aquest, de conformitat 

amb l’art. 7. D’altra banda, hi ha la nova Disposició addicional tretzena, en la que 

les indústries poden disposar d’un espai adjacent per a l’exposició i venda dels 

productes de l’activitat industrial que desenvolupa, amb les condicions citades a 

la Disposició. 
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De conformitat amb el procediment establert en l’article 8 del Decret llei 

1/2009 i modificacions posteriors, la iniciativa per a la delimitació de la trama 

urbana consolidada correspon als Ajuntaments, els quals hauran d’aprovar, 

mitjançant acord del Ple, una proposta de delimitació de la TUC. Aquesta 

proposta està integrada per la Memòria justificativa de la proposta, Plànols a 

escala dels àmbits a incloure a la TUC i Expedient administratiu de la tramitació 

de la proposta. 

 

Una vegada acordada aquesta proposta, l’Ajuntament ha de donar trasllat 

de la mateixa a la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat, la qual serà 

l’encarregada de la seva aprovació mitjançant Resolució del Director General 

d’Urbanisme, previ informe preceptiu (i vinculant en el cas de ser desfavorable) 

de la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya. En el cas que 

transcorri el termini de dos mesos a comptar des de l’emissió de l’informe de la 

Direcció General de Comerç sense que aquest organisme hagi dictat i notificat la 

Resolució, la delimitació s’entendrà efectuada en els termes previstos a la 

proposta formulada per l’Ajuntament. Per la seva banda, la Direcció General de 

Comerç disposa d’un termini màxim d’un mes per a emetre el seu Informe, 

transcorregut el qual es poden prosseguir les actuacions. Finalment és la Direcció 

General d’Urbanisme la que donarà publicitat a la delimitació de la TUC 

mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

Per tant, com a procediment d’aprovació de la nova TUC del T.M. de Les 

Franqueses del Vallès, el present Document s’elabora com a Memòria justificativa 

de la proposta de delimitació de la trama urbana consolidada, conjuntament amb 

els plànols adjunts, que acordarà el Ple d’aquest Ajuntament. 
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4. DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPI 

 

Per tal de poder definir la Modificació de la Trama Urbana Consolidada 

idònia al futur de Les Franqueses del Vallès i adaptada a les necessitats del 

municipi s’han de conèixer tant la situació actual com l’evolució urbanística, 

tendències de creixement i necessitats actuals i futures del terme municipal.  

 

4.1 Localització geogràfica 

 

El municipi de Les Franqueses del Vallès es situa a la part central de la 

comarca del Vallès Oriental que limita amb les comarques del Barcelonès, el 

Maresme, el Vallès Occidental i la Selva.  

 

El municipi limita al Nord amb els termes de Cànoves i Samalús i la 

Garriga, a l'Est amb Cardedeu, al Sud-Est amb la Roca del Vallès, al Sud-Oest 

amb Granollers i a l'Oest amb Canovelles i l'Ametlla del Vallès.  

 

El municipi, de 29,45 km² d'extensió, bastant planer i extensament conreat, 

és emplaçat a 232 metres d'altitud a la vall de la riera de Corró, també 

anomenada riera de Carbonell, que neix al vessant meridional de Roca-sentella 

(del terme de Cànoves i Samalús) i desguassa al Congost, riu que creua la part 

ponentina del municipi, prop del poble de Corró d'Avall. A la part de llevant del 

terme, lleugerament accidentada pels darrers contraforts interiors de la Serralada 

Litoral, hi ha alzinars i pinedes, aquestes últimes explotades i protegides. 

 

El terme comprèn els nuclis urbans consolidats històricament que també 

disposen d’església, són Corró d'Avall, cap del municipi, Corró d'Amunt, Llerona,  

Marata i Barri Bellavista. A més té les urbanitzacions de Can Baldich, de Can 

Suquet, els Gorgs, Can Santa Digna i  Milpins. 
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4.2 Estructura del municipi 

 

Les Franqueses del Vallés té una estructura urbanística singular. Està 

formada per cinc nuclis, antigament quatre parròquies, les quals tenen 

personalitats i característiques diferenciades i estan dispersats entre ells. Els 

nuclis de Marata, Llerona i Corró d’Amunt són rurals, mentre que Corró d’Avall i 

Bellavista, que concentren més del 90% de la població, són de caràcter urbà. 

 

L'espectacular augment demogràfic i urbanístic que els Franqueses ha 

viscut en els últims temps ha estat concentrat en els nuclis urbans de Corró 

d’Avall i Bellavista, cosa que no ha passat en els tres nuclis rurals.  

 

Corró d’Avall  

Situat al sud del municipi, Corró d’Avall conta amb un nucli urbà on està 

situat l'Ajuntament, el barri de la Sagrera, la urbanització Milpins i el polígon 

industrial del Ramassar. A més la carretera de Granollers a Vic ho travessa, i això 

ha propiciat que s'hagi edificat al voltant de la mateixa.  

 

Corró d’Amunt 

Antic nucli urbà consolidat que manté l’estructura de petit poble amb cases 

antigues i masies amb l’esglèsia parroquial i rectoria al centre,  amb una gran 

extensió de terrenys agrícoles, Proper a aquest nucli trobem la urbanització de 

Can Suquet que malgrat es proper no forma continuïtat amb el nucli urbà. 

 

Aquests nuclis són els quals més han mantingut l'estructura de poble, amb 

antigues cases i masies i una considerable activitat agrícola. Aquí s'havien fet 

urbanitzacions amb habitatges de segona residència, com els Gorchs i Ca 

Baldich a Llerona i Can Suquet en Corró d’Amunt. Avui dia molts d'aquests 

habitatges han passat a ésser de primera residència. A més de tot això, part del 

seu territori acull polígons industrials, en concret en Llerona estan situats el 

polígon de Llerona i del Congost, amb una alta activitat industrial.  
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Llerona 

Antic nucli urbà consolidat que també manté l’estructura de petit poble amb 

cases antigues i masies amb l’església i zona esportiva parroquial i una gran 

extensió de terrenys agrícoles, Proper a aquest nucli trobem les urbanitzacions de 

Can Baldich, Can Santa Digna i Els Gorgs que no forma continuïtat amb el nucli 

urbà. 

 

Marata 

Aquest es el nucli urbà consolidat més antic de Les Franqueses i també 

disposa d’església parroquial, cases antigues i també una gran extensió de 

terrenys agrícoles plenament actius. 

 

Bellavista  

Format als anys 70 aquest nucli urbà es troba adherit al teixit urbà de 

Granollers i de Corró d’Avall, donant continuïtat a la trama urbana consolidada. 

Es la zona més densament poblada dels Franqueses, amb major activitat 

comercial i de serveis (el 63% dels comerços del municipi es troben en aquest 

nucli urbà). A més la gran proximitat a Granollers provoca que la seva població es 

traslladi freqüentment fins a aquest municipi per a beneficiar-se dels seus serveis. 

 

La particularitat de tots aquests nuclis urbans consolidats es de que la 

població es tota ella de primera residència a favorit per la presència de varis 

polígons industrials en el mateix municipi que dóna lloc a una gran oferta 

ocupacional. Aquests polígons industrials són el Polígon de Llerona El Congost, 

El Ramassar d’entre d’altres. 
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4.3 Mobilitat del municipi 

 

La carretera N-152a creua el terme de Sud a Nord procedent de 

Granollers, s'uneix a la C-17 (Eix del Congost) a la Garriga i a Granollers. 

 

La Ronda Nord, la C-352, creua el terme d’Est a Oest, procedent de La 

Roca del Vallès, on també enllaça amb l'AP-7. i s’uneix a la C-17 a Canovelles.  

Cap a Cànoves la BV-5151 neix de la N-152a i que segueix el traçat de 

l'antic camí ral, travessa el poble del Corró d'Avall i el comunica amb els nuclis de 

la part de llevant del terme.  

De Llerona surt una altra carretera, la BV-1433, vers l'Ametlla del Vallès.  

 

La línia de ferrocarril de la línia Barcelona-Puigcerdà té parada a l'estació 

de les Franqueses, situada al centre de Corró d’Avall, la Línia Barcelona-Portbou 

té parada a l’estació de Les Franqueses-Granollers Nord situada al pont de 

Bellavista. 

 

A nivell de transport públic, el terme municipal gaudeix de transport urbà 

en bus que connecta directament amb Granollers. Les línees urbanes de 

Granollers també tenen doble parada a Bellavista, una prop de l’estació del 

ferrocarril i una altra a la zona més cèntrica. Pel que fa al transport interurbà cal 

destacar la línea Barcelona-Granollers-Vic en la que Les Franqueses disposa de 

10 parades. 

 

En referència a la mobilitat a l’interior del municipi, els desplaçaments 

interns pels diferents nuclis de Les Franqueses es realitzen a peu, seguit del 

vehicle privat i en darrer lloc en transport públic.  

 

En referència a la mobilitat en bicicleta es destaquen diversos trams de 

carrils bici existents o projectats, que crearan una xarxa de connexió urbana i 

interurbana. 
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4.4 Evolució Demogràfica 

 

Per tal de definir una TUC adient a les necessitats del municipi, s’han 

d’analitzar les dades de creixement demogràfic, evolució, tendències i 

característiques de la població de Les Franqueses del Vallès.  

 

La població del municipi era de 1.880 habitants l'any 1888. Continuà 

augmentant en els anys posteriors (el 1930 hi havia 2.118 habitants), sobretot a 

partir dels anys seixanta i setanta: els 2.600 habitants que hi havia el 1960 

s'havien convertit en 5.555 el 1970, per causa d'una forta allau immigratòria. El 

1975 n'hi havia 7.438, al març de 2010 n’hi havia 18.344, repartits de la següent 

manera: Bellavista (8.170), Corró d'Amunt (394), Corró d'Avall (8.406), Llerona 

(1.194), i Marata (180). Segons les últimes dades del padró municipal amb 

referència a l’any 2.014, la població és de 19.170 habitants (9.755 homes i 9.415 

dones). 

 

Com a dades representatives destaquen:que hi ha hagut un increment de 

la població immigrant coherent amb la realitat de la zona i del país. Dins el 

creixement total de la població, destaca el component del saldo migratori positiu 

al llarg dels anys. En referència a la piràmide de la població, el grup més nombrós 

és el de 30 a 45 anys, segment de la població en edat reproductiva. En 

perspectiva temporal, s’incrementarà el pes del grup d’edat comprès entre 36 i 65 

anys al llarg dels anys respecte els grups d’edats superiors i disminuirà, així, 

l’índex d’envelliment. El creixement de la població també és fruit de l’arribada de 

famílies amb fills (procedents de la corona de la Regió Metropolitana de 

Barcelona), d’un increments en el nombre de naixements i de l’arribada de 

població estrangera al municipi. Això també comporta, en un horitzó de sis anys, 

un ampli segment de població en edat d’emancipació. 
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4.5 Activitat Econòmica 

 

Tradicionalment, l'economia ha estat bàsicament agrícola. Es manté 

encara un considerable nombre d'ocupats en les activitats agràries, principalment 

de secà. Els conreus principals són els cereals per a gra, entre els quals 

destaquen l'ordi, el blat, la civada i la melca. Té un paper destacat també el cultiu 

de farratge i alfals, aquest últim el segon del terme en extensió. Finalment 

destaca el cultiu d’hortalisses, que abasten el mercat de Granollers i són 

conreades als sectors de regadiu cada cop més abundants (el 1999 

representaven ja una quarta part del total de terres llaurades), i l'olivera, 

recuperada recentment. A la ramaderia tenen gran importància el bestiar porcí, 

boví i la cria de gallines i conills. 

 

L'economia del terme té una forta base industrial, si bé aquest sector 

semblava haver-se estancat l'última dècada del segle XX, a causa de la forta 

empenta dels serveis, que en el període 1986-1996 doblaren el nombre d'actius. 

La indústria ha estat afavorida per la proximitat a Granollers i per les bones 

comunicacions amb Barcelona, i ha experimentat un enorme creixement en els 

últims anys. Els rams de major projecció són el dels plàstics, el metal·lúrgic, les 

especialitats farmacèutiques i el químic. També es pot trobar empreses dels 

sectors tèxtil (cuir), de l'alimentació i dels mobles, situades als polígons 

industrials. A hores d’ara, existeixen quatre polígons industrials: el Pla de Llerona, 

el del Congost, el del Ramassar i el Polígon 10.  

 

En un darrer terme, el sector comercial va evolucionant al mateix temps 

que creix urbanísticament i demogràficament el municipi. 
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5. PROPOSTA DE DELIMITACIÓ 

 

De conformitat amb tot el que s’ha exposat anteriorment, la trama urbana 

consolidada de Les Franqueses del Vallès ve integrada per les següents àrees o 

àmbits: 

 

5.1 Nuclis Històrics i els seus eixamples 

 

Aquesta àrea constitueix el nucli històric del municipi, entès com aquell 

àmbit o nucli en el que es va produir històricament la primera concentració de 

població que disposava dels serveis i equipaments necessaris. Es tracta d’una 

zona de marcat caràcter residencial, on destaca la tipologia edificatòria 

d’habitatge entre mitgeres (predominantment unifamiliar), tipologia constructiva 

característica dels nuclis històrics. En aquesta àrea, que és la que aglutina els 

edificis més antics del municipi, és on existeix una major concentració del 

municipi. A més, en aquest àmbit es localitzen la majoria dels equipaments i 

serveis més característics del municipi, a més, és la que disposa una major 

concentració de comerços, i on es troben les botigues més antigues del municipi. 

 

Es tracta en definitiva, de la primera zona concebuda com a nucli 

ocupacional del municipi, i on es troben tots aquells serveis i equipaments que 

històricament han permès als ciutadans desenvolupar la seva vida quotidiana, i 

que s’han constituït com l’espai de retrobament i de relació social dels habitants 

del municipi. A l’annex 1 del present document s’adjunten diverses fotografies que 

permeten apreciar la tipologia edificatòria d’habitatge entre mitgeres característica 

de la zona, així com diversos equipaments, serveis o comerços històrics. 

 

Tenim tres nuclis històrics dins de la trama urbana, ja que el nucli de 

Marata no té caràcter urbà. 
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El primer és el de Corró d’Avall 

 

 

 

Corró d’Avall es va estendre d’una banda al llard de l’antiga N-152 i d’altra 

al nucli de la Sagrera, a la carretera de Cànoves. Els seus posteriors eixamples 

uneixen els dos nuclis, des de l’Ajuntament fins a Granollers, combinant habitatge 

plurifamiliar amb habitatge unifamiliar. 
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Corró d’Amunt es disposa al llarg de la carretera de Cànoves, format 

principalment per habitatges unifamiliars. 

 

 

Llerona es situa al llarg de l’antiga N-152, en la seva estructura conviuen 

antics habitatges en filera amb nous edificis plurifamiliars, el seu nucli s’ha estès 

fins a la línea del ferrocarril i el torrent de Santa Margarida principalment amb 

habitatge unifamiliar. 
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Àrees residencials plurifamiliars i comerços establerts 

 
En el cas de Bellavista és la concentració urbana més important de la 

població i forma un teixit continu amb la trama urbana de Granollers del que 

comparteix històricament de forma bilateral de comunicacions i serveis diversos 

com és l’estació i equipaments entre d’altres. Es tracta d’un sector de ràpid 

creixement d’edificis residencials principalment plurifamiliars compartit amb l’ús 

comercial. Adjacent a aquest es situa una concentració comercial establerta, 

col·lindant amb Bellavista i amb el municipi de Granollers i la seva TUC. 
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5.2 Àrees residencials unifamiliars 

 

El municipi disposa de quatre àrees residencials unifamiliars. És en aquest 

sentit el fet de que el sòl urbà està edificat amb una tipologia d’edificació que, de 

forma genèrica, es pot qualificar d’extensiva i aïllada a les urbanitzacions.  

 

 

Mil pins 

 

 

 

Can Baldich 

 

 

Els Gorgs 

 

 

 

Can Suquet 

 

A cap de les zones, tot i que el planejament ho permet, no hi trobem 

establiments comercials. 
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6. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

De tot lo anteriorment exposat, partint de l’estat actual de l’ordenació municipal, 

de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, així com els criteris de definició 

de la Tram Urbana Consolidada inclosos a l’article 7 del Decret llei 1/2009, s’ha 

definit la TUC corresponent al T.M, de Les Franqueses del Vallès, reflectida als 

plànol 2.1 del present document. 

 

Donades les característiques del municipi es grafia la TUC en tres zones. 

 

La primera situada més al nord correspon amb tot el sòl urbà consolidat de 

Corró d’Amunt que comença per la parròquia i cases antigues, més el creixement 

residencial. Limita totalment amb el sòl no urbanitzable. 

 

La segona correspon al nucli de Llerona, la trama queda delimitada per la línea 

del ferrocarril a l’oest, el torrent de Santa Margarida al sud i est i al nord amb els 

terrenys de la parròquia de Llerona i el carrer Pas de la Creu. 

 

La trama urbana consolidada principal, es situa al sud del territori de Les 

Franqueses, inclou Corró d’Avall i Bellavista que té total continuïtat territorial i es 

fusiona perfectament amb el nucli urbà de Granollers. Aquí la TUC queda delimitada 

per la part sud pel límit del terme municipal Les Franqueses-Granollers. 

Per la part est queda delimitada per la concentració comercial establerta als 

sectors urbans i urbanitzables, i la ronda que comunica Les Franqueses-Granollers. 

Per la part nord, la TUC queda limitada per la franja de delimitació urbanística 

entre el sòl urbà i el sòl urbanitzable programat, i el sòl no urbanitzable. 

Per la part oest, la TUC queda limitada pel límit del terme municipal i per la línea 

del ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà. 
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El nucli urbà de Bellavista, té com a singularitat que els locals comercials són en 

general de petites dimensions, majoritàriament inferiors a 200 m², i per la seva alta 

densitat de població tenen la necessitat d’una major superfície comercial per satisfer 

les necessitats del nucli. Fet que justifica la necessitat d’incorporar a la TUC la zona 

verda i equipaments del sector industrial U que està adossat directament al nucli 

amb total continuïtat. Per aquest motiu la trama urbana consolidada preveu 

l’incorporació d’aquest espai industrial on es troben les escoles en la parcel·la 

d’equipaments, la zona verda i el supermercat més important que dóna servei als 

veïns. 

 

De la mateixa manera i per compartir el límit amb la zona més comercial de 

Granollers es preveu que la ZONA DE CONCENTRACIÓ COMERCIAL DE LES 

FRANQUESES (Veure Annex 5) aprovada amb l’anterior PTSEC, la TUC es 

completa amb les edificacions comercials existents que sempre han estat al seu 

servei que en aquest cas es venda de material de construcció al detall i els 

magatzems corresponents. En aquest sentit, l’art.8 de la Llei 1/2009 (modificat per 

la llei 2/2014), estableix que els municipis limítrofs conurbats amb un de més de 

50.000 habitants (Granollers en aquest cas) mitjançant àrees residencials i/o 

sistemes de comunicació que les vertebrin poden delimitar gràficament el 

perímetre de la TUC supramunicipal conjuntament amb aquest, de conformitat 

amb l’art. 7. Aquests espais s’han grafiat inclosos en la nova proposta de TUC, en 

el plànol corresponent, dins del sector industrial U. 

 

Finalment, com a justificació de la Trama Urbana Consolidada proposada, cal 

afegir que aquesta es pretén ajustar a les necessitats presents i futures del municipi 

i els seus centres urbans, per tal de potenciar el comerç de forma eficient i 

equilibrada. Es creu especialment important la definició d’una TUC adient en el 

sentit que una zona molt petita de TUC evita l’expansió, el creixement i consolidació 

del centre urbà, obtenint com a conseqüència el desplaçament a altres sectors o 

municipis a realitzar les compres, fet que precisament s’ha d’evitar. 
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Cal afegir que aquesta TUC també s’haurà d’adaptar a les futures normes 

urbanístiques, ja que condicionarà els usos permesos, proposant si s’escau la seva 

ampliació. Queda palès per tant, que la TUC haurà d’ajudar a potenciar els nuclis 

urbans respecte de les perifèries, reduir la mobilitat i evitar desplaçaments 

innecessaris, prevenir i minimitzar els impactes ambientals que comporten les 

activitats comercials. 

 

 

7. DOCUMENTS QUE INTEGREN LA PRESENT PROPOSTA 

 

Els documents que integren la present proposta són els següents: 

 

DOCUMENT Núm. 1   -    MEMÒRIA 

    -    ANNEXES 

Annex núm. 1. Fotografies 

Annex núm. 2. Extracte de la Revisió del Pla General d’Ordenació de 

Les Franqueses del Vallès 

Annex núm. 3. Extracte del Decret Llei 1/2009 

Annex núm. 4. Dades estadístiques de la població 

Annex núm. 5. TUC vigent i Zona de concentració comercial de Les 

Franqueses 

 

DOCUMENT  Núm. 2  -   PLÀNOLS 

PLÀNOLS D’INFORMACIÓ 

1.1. SITUACIÓ GENERAL I EMPLAÇAMENT 

1.2. PLANEJAMENT VIGENT. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 

1.3. PLANEJAMENT VIGENT. ZONES 

1.4. TRAMA URBANA CONSOLIDADA VIGENT 

1.5 DADES ESTADÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ 

PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 

2.1. PROPOSTA DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA TUC  
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8. CONCLUSIÓ 

 
 Amb tots els punts i els documents adjunts pot considerar-se suficientment 

detallada la present proposta de Modificació Puntual de la Trama Urbana 

Consolidada del T.M. de Les Franqueses del Vallès, perquè pugui servir de base 

a la tramitació per la seva aprovació. 

 
 
 
Les Franqueses del Vallès, a 21 de desembre de 2.015. 
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DECRET LLEI
1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DECRET LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L’activitat comercial ha estat un factor determinant en la configuració i el creixe-
ment de les ciutats europees, especialment en el nostre àmbit mediterrani. Els llocs 
on tradicionalment s’ha implantat el comerç han configurat els centres històrics 

innegable i determinant en l’ordenació física del territori.

La implantació del comerç ha estat sotmesa a criteris racionals d’ordenació basats 
en paràmetres que tenen com a objectiu la protecció de determinades necessitats 

que les ciutats i pobles han esdevingut nuclis més compactes, més autosuficients i 
socialment més cohesionats, en els quals el comerç ha exercit una innegable funció 
aglutinadora. Unes ciutats compactes que contribueixen a reduir la mobilitat i evitar 

combina d’una manera harmònica, entre d’altres, amb les activitats comercials i de 
serveis. Unes ciutats socialment cohesionades que garanteixen que els ciutadans i 
ciutadanes, independentment que tinguin, o no, possibilitats de desplaçar-se, puguin 

En aquest sentit, per poder gaudir d’unes poblacions millors per a tothom cal 

limitat que s’ha d’utilitzar de la manera més eficient possible, delimitant la loca-

l’adopció de criteris de gestió urbana sostenible és necessària per tal d’obtenir el 

avançades d’estalvi de recursos, amb la finalitat d’evitar l’increment dels efectes 
nocius sobre el medi ambient que comporten determinades implantacions comer-

representats dels diferents estats de la Unió en la reunió de Potsdam pel que fa a 

els quals ja es reconeixia la necessitat de control sobre l’expansió territorial urbana 
per poder garantir el creixement sostenible de les ciutats. És per això que cal adop-
tar el concepte de compacitat com un dels principals criteris que han de presidir el 
desenvolupament urbanístic per tal de poder assolir els objectius de preservació 
mediambiental fixats.

ens permet afirmar que la normativa ha contribuït a configurar aquest model territorial 

amb els principis fonamentals del desenvolupament urbanístic del país.

En definitiva, s’ha reforçat el paper de les ciutats en el territori, s’ha contribuït 
a potenciar l’activitat en els nuclis urbans, i s’han evitat, al seu torn, problemes 
d’accessibilitat i contaminació.

DISPOSICIONS



96595

II

D’altra banda, l’article 121.1 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat de 

determinació de les condicions administratives per a l’exercici de l’activitat comercial 
-

canvi d’activitat dels establiments i l’adopció de mesures de policia administrativa 
en relació amb la disciplina del mercat.

-
bleix l’article 113 de l’Estatut d’autonomia, esdevé necessari adaptar la normativa 
reguladora de l’ordenació dels equipaments comercials al que estableix la Directiva 
2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre, relativa als 

-

de tipus urbanístic, mediambiental i de preservació del patrimoni historicoartístic, 
que empara la mateixa Directiva i que es concreten en el fet de garantir l’exercici 
de la llibertat d’establiment i de la lliure circulació dels prestadors de serveis a 

els establiments comercials per tal de satisfer les necessitats de la ciutadania, i im-
pulsar un model d’urbanisme comercial basat en l’ocupació i la utilització racional 

contribuir a l’establiment de models d’ocupació del sòl que evitin al màxim la dis-

-
plicitat d’operadors en un model de ciutat que ofereixi les mateixes possibilitats per 

i zones urbanes dels municipis, per tal que puguin disposar d’una xarxa de serveis 
comercials suficient i adaptada a les demandes de les persones consumidores i 

ambient en conjunt, per garantir la qualitat de vida, mitjançant la utilització dels 
instruments necessaris que permetin prevenir, minimitzar, corregir i controlar els 
impactes ambientals que la implantació d’establiments i l’exercici de les activitats 
comercials comporten, i afavorir un desenvolupament econòmic sostenible, amb 

preservació del medi ambient.

a l’activitat comercial, es fa aconsellable adequar els mecanismes necessaris per 
aconseguir els objectius esmentats adaptant els criteris de valoració i de planifi-

mitjà de l’article 149 de l’Estatut d’autonomia. En aquesta línia, cal introduir una 
distinció entre els establiments comercials en funció de la seva localització en el 
territori, en concordança amb la planificació territorial i urbanística, tenint en 

patrimoni historicoartístic.

Aquesta distinció es materialitza , tant pel que fa a la previsió de localització com 
pel que fa a l’aprofundiment de la intervenció administrativa.

-



96596

vat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la possibilitat d’implantar-se està 

municipis. Així, es garanteix una resposta adequada als impactes mediambientals 

-

municipis d’entre 5.000 i 50.000 habitants o assimilats i les capitals de comarca, 
poden acollir establiments comercials fins a 2.500 metres quadrats de superfície 
de venda, i són els municipis de més de 50.000 habitants, o assimilats, i les capitals 
de comarca, els que poden acollir els establiments d’una superfície de venda igual 
o superior a 2.500 metres quadrats.

Pel que fa a l’aprofundiment de la intervenció administrativa, a partir dels 1.300 
metres quadrats de superfície de venda es requereix una comunicació adreçada al 

-
nisme encarregat de vetllar pel control i la verificació de les dades mitjançant el 
mecanisme de la declaració responsable.

A més, d’acord amb els estudis previs realitzats, els establiments comercials que 
superen els 2.500 metres quadrats de superfície de venda estan sotmesos a una 

específiques relacionades amb l’impacte que generen en el medi ambient, en la 
mobilitat i en el paisatge.

III

funció dels arguments exposats, i en determinats casos excepcionals, cal que es-
tiguin subjectes a sistemes de control previ per a la seva implantació, ampliació i 
canvi d’activitat, sempre buscant l’objectiu de la compacitat, per tal d’assolir l’equi-
libri territorial, amb el mínim impacte mediambiental possible, tenint en compte 
les disponibilitats i previsions relatives a la xarxa viària, les infraestructures i el 

de tenir en compte en el procediment per a l’anàlisi de les implantacions comercials, 
ja sigui mitjançant mecanismes de declaració responsable o d’informes vinculants 
emesos per altres administracions, avaluats dins el marc del procediment establert 

En aquest sentit, la idoneïtat i proporcionalitat d’aquest mecanisme de control 
previ a l’exercici de determinades activitats comercials, que regula aquest Decret 
llei i que es concreta en aquells establiments amb una superfície de venda superior 
a 1.300 metres quadrats, es justifica pels perjudicis irreparables o de difícil repa-

atesa la magnitud de l’impacte de l’execució i posada en funcionament dels pro-
jectes comercials que hi estan sotmesos, amb els corresponents perjudicis afegits 
que podria comportar el cessament d’una activitat econòmica d’envergadura que 
ja estigui en funcionament.

Aquest mecanisme de control previ preveu examinar en primer lloc l’adequació 
del projecte al planejament urbanístic vigent i a la localització adient basant-se en 
aquest Decret llei. Posteriorment, i d’acord amb els corresponents indicadors, es 

-

existent i previsible, tenint en compte també les mesures encaminades a afavorir 
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-
nomia, a proposta del conseller d’Innovació, Universitats i Empresa i d’acord amb 
el Govern,

DECRETO:

Article 1
Objecte del Decret llei

L’objecte d’aquest Decret llei és establir el marc jurídic al qual s’han d’adequar 

Article 2
Finalitat

Aquest Decret llei té per finalitat regular l’ordenació dels equipaments comercials 

CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als 
serveis en el mercat interior, amb la normativa d’accés electrònic de la ciutadania 

i desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat.

Article 3
Àmbit d’aplicació

es realitza una activitat comercial.

Article 4
Principis rectors del Decret llei

específiques que regulen l’activitat comercial, les quals en tot cas s’han de basar 

general que les motiven.

Publicitat i accessibilitat.
-

cions, per tal d’assolir el màxim nivell de simplificació en els tràmits administra-

electrònics que permetin la formalització dels diferents tràmits previstos en aquest 

diverses necessitats i expectatives del conjunt de la ciutadania, avaluar-ne la pos-

condicionaments específics que afecten de manera diferent dones i homes.

amb la cohesió ecològica, econòmica i institucional, conformen de manera conjunta 
i indissoluble la sostenibilitat pretesa, la qual implica necessàriament la prossecució 
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garantir, en aquest context, l’aprovisionament, la diversitat d’oferta i la multiplicitat 
d’operadors en un model de ciutat que ofereixi les mateixes possibilitats per a tots 
els ciutadans i ciutadanes i tots els sectors socials, incloent en aquest objectiu la 

ciutadans i ciutadanes a la xarxa de serveis comercials que s’adapti a les seves 

-
monitza amb les activitats comercials i de serveis, per enfortir les estructures 
comercials com a valors de la cultura mediterrània.

-

derivada del trànsit de vehicles.

medi ambient urbà, rural i natural, reduint al màxim l’impacte de les implantacions 
sobre el territori.

o transformacions impròpies, així com l’impuls de la seva recuperació, rehabilitació 
i enriquiment, en concordança amb la normativa específica corresponent.

Article 5

A efectes d’aquest Decret llei i de les disposicions que la despleguin s’entén 

o sense cobrir en els quals es desenvolupin activitats comercials, tant si aquestes 
activitats es fan de manera continuada, periòdica o ocasional i independentment 
que es realitzin amb intervenció de personal o amb mitjans automàtics.

es duguin a terme mercats de venda no sedentària, periòdics o ocasionals, degu-
dament autoritzats per l’ajuntament corresponent.

Els establiments comercials poden ser individuals o col·lectius i es poden classi-

relació amb altres establiments.

situats en un o en diversos edificis en un mateix espai comercial, en els quals es 
duen a terme diferents activitats comercials.

S’entén que dos o més establiments comparteixen un mateix espai comercial si 

clients de la zona comercial.

comercial.
Serveis comuns per als comerciants o per als clients de la zona comercial.

1. Centres comercials, entenent com a tals els que estiguin conformats per es-
tabliments comercials que estiguin situats dins d’un mateix edifici o en dos o més 
que estiguin comunicats i que hagin estat concebuts, localitzats i gestionats com 
una unitat.

2. Galeria comercial, és el conjunt d’establiments minoristes de petita dimensió i 
independents que comparteixen espais comuns de circulació i determinats serveis. 
Les galeries comercials poden constituir per si mateixes un establiment comercial 
col·lectiu o al seu torn formar part d’un de més gran.
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-
ca, que disposa de serveis comuns i requereix una gestió de funcionament també 

El mercat està format per un conjunt de locals comercials, fonamentalment d’ali-

o grup d’empreses que els exploten pugui ocupar més del 60% de la superfície de 
venda del conjunt del mercat.

4. Recintes comercials, quan dos o més establiments s’agrupen en diversos 
edificis en un mateix espai comercial.

baixos dels edificis destinats a habitatges, hotels o oficines, sempre que estiguin 
ubicats dins la trama urbana consolidada.

-

els espais en els quals s’efectua el cobrament dels articles i/o servei, i la superfície 
destinada a prestar serveis complementaris relacionats amb els productes adquirits 

També s’ha de considerar superfície de venda l’ocupada per les caixes, la superfície 
destinada a prestar serveis relatius a informació, al pagament, així com els espais 

dels productes adquirits.
En els establiments comercials que disposen de seccions de venda personalitzada, 

es considera superfície de venda la zona ocupada pels venedors darrera el taulell, 

terme cap activitat comercial.

i superfície especialitzada, la superfície compresa entre les caixes i les portes de 
sortida, sempre que en aquesta zona no es desenvolupi cap activitat comercial.

individuals que en formen part. Aquest precepte no serà aplicable en el cas dels 
mercats municipals, on sí que computaran els espais de lliure circulació comuns 

a les plantes que, de conformitat amb les normes sobre ordenació urbanística, tin-

plantes soterrànies destinades a aparcament o a càrrega i descàrrega.

determinat.
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-
ductes que essencialment s’ofereixen en un establiment determinat.

S’entén que un establiment comercial es dedica essencialment a la venda d’un 
producte o gamma de productes quan destina, com a mínim, un 80% de la seva 
superfície de venda a aquest productes.

impliqui ni una ampliació de la superfície de venda ni un canvi d’activitat.

altra modificació ni en l’estructura de l’establiment ni en el producte o gamma de 
productes que essencialment s’hi ofereixen.

TÍTOL I

Article 6

Als efectes del que estableix aquest Decret llei els establiments comercials es 
classifiquen per categoria d’establiment, en funció de la seva superfície de venda 
i de la seva singularitat.

1. Classificació per categoria d’establiment

una superfície de venda inferior a 800 metres quadrats.

una superfície de venda igual o superior a 800 i inferior a 1.300 metres quadrats.

amb una superfície de venda igual o superior a 1.300 i inferior a 2.500 metres 
quadrats.

col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 2.500 metres quadrats.

de l’activitat en l’entorn on es du a terme, per la necessitat de més superfície pel que 
fa als articles exposats i el seu volum.

Són establiments comercials singulars els establiments de venda a l’engròs, els 
establiments dedicats essencialment a la venda d’automoció i carburants, d’embar-
cacions i altres vehicles, de maquinària, de materials per a la construcció i articles 
de sanejament, i els centres de jardineria i vivers.

Els establiments comercials singulars, també es classifiquen en petits establiments 
comercials, mitjans establiments comercials, grans establiments comercials i grans 
establiments comercials territorials, d’acord amb els trams de superfície establerts 
en el punt 1 d’aquest article 6.

2. Per reglament es poden establir altres classificacions dels establiments co-
mercials a efectes estadístics.

TÍTOL II

Trames urbanes consolidades (TUC)
1. Als efectes d’aquest Decret llei, s’inclouen en la trama urbana consolidada 
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és dominant i els usos comercials estan inserits amb els usos residencials.

ordenació urbanística detallada aprovada i vigent on, d’acord amb el planejament 

els usos residencials, sempre que tinguin una densitat bruta superior a quaranta 
habitatges per hectàrea.

amb ordenació urbanística detallada aprovada i vigent.

dels establiments comercials integrada amb els usos residencials dominants en 

edificis o en edificacions independents, sempre que configurin una ordenació 
urbanística unitària.

de parcel·lació, vinculada a la confrontació d’ordenacions adjacents recolzades en 
un mateix vial.

Article 8
Delimitació de les trames urbanes consolidades (TUC)

1. Als efectes del que estableix aquest Decret llei, s’ha de delimitar gràficament 
el perímetre corresponent a les trames urbanes consolidades dels municipis amb 
una població de més de 5.000 habitants i a les capitals de comarca, d’acord amb les 

2. La primera delimitació de la trama urbana consolidada es subjecta al proce-

ha de trametre l’acord del Ple relatiu a la proposta de delimitació de la trama urbana 

Memòria justificativa de la proposta.
Plànols a escala dels àmbits a incloure a la trama urbana consolidada.
Expedient administratiu de la tramitació de la proposta

la documentació necessària per poder resoldre la sol·licitud.
Aquest informe és preceptiu i té caràcter vinculant en cas de ser desfavorable. 

La documentació es considera completa, als efectes del termini previst a l’apartat 

de comerç, que ha d’emetre informe en el termini màxim d’un mes. En cas que no 
s’emeti informe en el termini previst, es poden prosseguir les actuacions.

-

l’Ajuntament corresponent, per un termini de quinze dies, en el cas que s’hi hagi 
d’introduir rectificacions.

En cas que les rectificacions introduïdes suposin una modificació substancial 



-

-

-

Localització i ordenació de l’ús comercial

-

-

-



de línies transfrontereres i transregionals del sistema ferroviari que acullin el tren 

i dels aeroports amb categoria d’Aeroports comercials, segons el Pla d’aeroports, 

d’un establiment individual i sempre que es compleixin totes i cadascuna de les 

-
cial, que configura la TUC, sense que pugui estar separat d’aquesta per cap barrera 
física no permeable significativa.

o principal en la parcel·la on es vol implantar l’establiment comercial.
-

cipal des del carrer perimetral a la TUC. Aquest carrer ha de donar continuïtat o 
complementar la xarxa viària principal del municipi i facilitar la connexió urbana 
per a vianants i bicicletes des de la zona residencial confrontant.

municipal o s’ha de preveure la instal·lació de parades, terminals o estacions per 

queda definit el projecte comercial, el qual ha de complir totes i cadascuna de les 
-

nalitat esmentada.
Per reglament s’han de detallar les condicions d’aquestes excepcionalitats.

a la trama urbana consolidada dels municipis de més de 50.000 habitants o els 
assimilables a aquests o que siguin capital de comarca. Per reglament, s’han de 
concretar les característiques que han de concórrer per considerar un municipi com 
a assimilable a un de més de 50.000 habitants.

Excepcionalment, aquests establiments es poden implantar fora de la trama 

del punt 3 d’aquest article, sempre que es justifiqui també la connexió al transport 

5. Els establiments comercials singulars poden implantar-se en tots els àmbits 

Article 10
Incorporació de la localització comercial al planejament urbanístic

1. El planejament urbanístic vigent i el que s’aprovi queda afectat per les deter-
minacions d’aquest Decret llei.

2. Els ajuntaments, en el cas de formular, modificar o revisar el seu plane-

amb altres usos.

4. En la tramitació del planejament urbanístic general i derivat, i en la de les mo-
dificacions respectives, una vegada aprovats inicialment, s’ha de demanar informe 

comercials. Aquest informe, si és desfavorable, té caràcter vinculant.
5. En els casos que indica l’apartat anterior i d’acord amb el procediment 

d’aprovació dels plans d’ordenació urbanística i plans urbanístics derivats establert 
a l’article 83 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
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desenvolupa, s’ha de destinar essencialment a productes vinculats al sector de 
l’esport, d’acord amb els usos previstos en la normativa urbanística.

formar part d’actuacions integrals en l’àmbit de l’esport, impulsades per l’òrgan 

Onzena

seus drets pel que fa al canvi de titular, sempre que es respectin les característiques 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
1. En el termini màxim de sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest 

Decret llei, els municipis de més de 5.000 habitants i les capitals de comarca han de 

pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials, així com de 
les delimitacions de trames posteriors aprovades mitjançant la corresponent Ordre 
del conseller d’Innovació, Universitats i Empresa.

-

de comerç, el qual és vinculant si és desfavorable.
3. A partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, per als ajuntaments que no 

-
fiat, es considera que aquesta ve delimitada per la zona constituïda pels assentaments 
de naturalesa complexa que configuren el casc històric i els seus eixamples.

Segona

caràcter previ de la representació gràfica de la trama urbana consolidada aprovada 

Tercera

sigui contrari a aquest Decret llei.

Quarta

ambiental de les activitats, s’han d’efectuar de forma autònoma les comunicacions 
relatives a noves implantacions, ampliacions i canvis d’activitat d’establiments 
comercials individuals o col·lectius que preveu aquest Decret llei.

Cinquena

d’aquest Decret llei dels establiments amb una superfície de venda igual o superior a 
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2.500 metres quadrats s’han de tramitar d’acord amb el que estableix la Llei 18/2005, 

d’equipaments comercials. Els establiments amb una superfície de venda inferior a 

de la normativa vigent abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, se’ls aplicarà 
les disposicions contingudes en aquesta norma sempre que el resultat sigui més fa-
vorable per a la persona sol·licitant. En cap cas és necessari per a la finalització dels 
procediments ni l’informe sobre el grau d’implantació comercial ni la consulta a la 
Comissió d’Equipaments Comercials. Així mateix, la manca de resolució i notificació 
a la persona interessada en els terminis establerts en aquestes disposicions comporta 

La resta d’expedients que, a l’entrada en vigor del present Decret llei, estiguin en 

d’acord amb les determinacions contingudes en aquest Decret llei.

Sisena

el moment d’entrada en vigor d’aquest Decret llei s’han de tramitar d’acord amb el 

Setena

telemàtics els formularis normalitzats previstos en aquest Decret llei.

Vuitena

en suport electrònic i una còpia en suport paper.

A partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, les sol·licituds dels informes 
sobre el grau d’implantació de les empreses de la distribució comercial establerts 

estiguin en tràmit, s’han d’arxivar i s’han d’adoptar les mesures necessàries per a 
procedir a la devolució de la taxa abonada.

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

Primera
Sens perjudici del que estableixen les disposicions transitòries, es deroga la Llei 

d’octubre, pel qual s’aprova el Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials, 
i qualsevol altra disposició que s’oposi al que estableix el present Decret llei.

Segona

Tercera
Es deroga l’article 1.1.1.d del Decret 356/2004, de 20 de juliol, pel qual es regula 
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DISPOSICIONS FINALS

Primera

“Capítol I. Taxa

Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació d’expedients de sol·licitud 

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten 

-
mercial. Atesa la possibilitat de desistiment de la persona sol·licitant abans, durant 

documentació necessària per a iniciar la tramitació de l’expedient, pel procediment 
d’autoliquidació.

que s’inicia un cop dictada la proposta de resolució, pel procediment de notificació 
de la liquidació.

La manca d’acreditació del pagament del 65% en el moment de presentar la 
sol·licitud té els mateixos efectes que la manca de qualsevol altra documentació 
preceptiva necessària per a iniciar la tramitació de l’expedient.

La manca de liquidació del pagament del 35% dins del període de quinze dies a 
comptar des de l’endemà de la recepció de la corresponent notificació dóna lloc a la ca-

3. En els casos en els que no es dicti resolució expressa en el termini legalment 

devolució de l’import pagat.

Constitueix la base imposable la superfície de venda total dels establiments, quan 
es tracti d’un nou establiment comercial, d’un canvi d’activitat, i només la superfície 
de venda afegida quan es tracti d’una ampliació. El tipus de gravamen s’estableix 

Els ingressos procedents de la recaptació de les taxes per la tramitació de la lli-

dels serveis que tinguin assignades les tasques de vetllar pel compliment del que 
estableix la corresponent Decret llei d’ordenació dels equipaments comercials i les 

Segona
Títol competencial
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Tercera
Desplegament

llei.

Quarta
Entrada en vigor

Aquest Decret llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 22 de desembre de 2009

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

JOSEP HUGUET I BIOSCA

Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa

*



LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 

financeres i del sector públic. 

 

Article 207. Modificació del Decret llei 1/2009 (Ordenació dels equipaments comercials) 

1. Es modifica la lletra h de l’article 5 del Decret llei 1/2009, del 22 desembre, d’ordenació 

dels equipaments comercials, que resta redactada de la manera següent: 

«h) Remodelació: qualsevol modificació física, de l’activitat o de les categories dels 

establiments comercials d’un centre comercial o d’una galeria comercial que no impliqui una 

ampliació de la superfície de venda total autoritzada.» 

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 8 del Decret llei 1/2009, que resta redactat de la 

manera següent: 

«1. A l’efecte del que estableix aquest decret llei, s’ha de delimitar gràficament el perímetre 

corresponent a les trames urbanes consolidades dels municipis amb una població de més de 

5.000 habitants i de les capitals de comarca, d’acord amb les determinacions de l’article 7. 

»Els municipis limítrofs que estiguin conurbats amb un de més de 50.000 habitants 

mitjançant àrees residencials i/o sistemes de comunicació que les vertebrin poden delimitar 

gràficament el perímetre corresponent a l’àmbit de la trama urbana consolidada 

supramunicipal conjuntament amb aquest, de mutu acord i de conformitat amb l’article 7. En 

aquest supòsit, amb relació a la localització a què fa referència l’article 9, cal de tenir en 

compte per a la totalitat de la trama urbana consolidada conjunta resultant els habitants del 

municipi amb més població. En qualsevol cas, el termini per a sol·licitar la delimitació de la 

trama urbana consolidada conjunta fineix el 31 de desembre de 2014.» 

3. Es modifica la lletra a de l’apartat 3 de l’article 8 del Decret llei 1/2009, que resta 

redactada de la manera següent: 

«a) En el cas que una nova figura de planejament urbanístic estableixi l’ordenació detallada 

dels àmbits esmentats i especifiqui una nova delimitació de la trama urbana consolidada, la 

direcció general competent en matèria d’urbanisme, d’ofici, ha de dur a terme la modificació 

de la trama urbana consolidada, sempre que durant la tramitació del planejament la direcció 

general competent en matèria de comerç hagi emès l’informe que preveu l’article 10.5 i no 

s’hagin produït modificacions en la regulació de l’ús comercial amb relació a la proposta que 

fou objecte de l’informe esmentat. S’ha de fer publicitat de la modificació, d’acord amb el 

que estableix la lletra e de l’apartat 2.» 

4. Es modifica la disposició addicional desena del Decret llei 1/2009, que resta redactada de 

la manera següent: 

«Disposició addicional desena 

»En l’àmbit del planejament de la modificació del Pla parcial urbanístic del parc d’activitats 

econòmiques Can Sant Joan, àmbit sud-est, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), els 

projectes de nous establiments comercials poden sumar, en conjunt, una superfície màxima 

de venda de 10.000 m2 per a qualsevol activitat comercial, d’acord amb la localització 

determinada per acord del Ple de l’ajuntament, adoptat en data del 19 de setembre de 

2011.» 

5. S’afegeix una disposició addicional, la tretzena, al Decret llei 1/2009, amb el text següent: 

«Disposició addicional tretzena 



»1. Les indústries poden disposar d’un espai adjacent per a l’exposició i venda dels productes 

propis de l’activitat industrial que s’hi desenvolupa. Aquest espai no pot ultrapassar els tres-

cents metres quadrats de superfície de venda, ni configurar, juntament amb altres, un 

establiment comercial col·lectiu. Aquesta activitat comercial només es pot dur a terme 

mentre es mantingui l’activitat industrial. 

»2. Els petits, mitjans i grans establiments comercials es poden implantar en els àmbits de 

planejament on s’instal·lin parcs d’oci i recreatius, amb una inversió mínima de vint-i-cinc 

milions d’euros per al conjunt del projecte del parc, sempre que es compleixin les condicions 

següents: 

»a) Disposar d’un informe favorable de l’ajuntament, aprovat per majoria absoluta del 

nombre legal de membres de la corporació, i amb informació pública prèvia d’un mes. 

»b) Dins de la zona d’accés restringit als visitants del parc, amb el pagament previ d’una 

entrada, només es poden implantar petits i mitjans establiments comercials, destinats a la 

venda del marxandatge del parc i de les seves atraccions. La superfície de venda total 

d’aquests establiments no pot superar el 10% de la superfície d’aprofitament privat del parc 

d’oci i recreatiu. 

»c) Fora de la zona d’accés restringit als visitants del parc només es pot implantar un gran 

establiment comercial, individual o col·lectiu, destinat a la venda del marxandatge del parc i 

de les seves atraccions o a l’equipament de la persona i articles esportius, subjecte a les 

condicions i els requisits següents: 

»– El règim d’intervenció administrativa aplicable per a aquests establiments és, en 

qualsevol cas, el de llicència comercial de la Generalitat. 

»– La sol·licitud de llicència comercial corresponent es pot formalitzar fins al 31 de desembre 

de 2016, com a molt tard. 

»–L’inici de l’activitat comercial resta condicionada a l’obertura al públic del parc i a la 

materialització en aquest de, com a mínim, més del 50% de la inversió i de les activitats 

d’oci i recreatives projectades. 

»–L’horari d’obertura d’aquests establiments s’ha d’ajustar al règim general que prevegi la 

legislació en matèria d’horaris comercials. 

»3. Els establiments comercials col·lectius en funcionament en data del 31 de desembre de 

2013 que es trobin situats en la trama urbana consolidada o en concentracions equiparades 

a trames urbanes consolidades de municipis amb una població vinculada ETCA (equivalent a 

temps complet anual) superior a 50.000 habitants poden incrementar, per una sola vegada, 

en un 25% la superfície de venda que tinguin autoritzada en la data esmentada. 

»4. Les remodelacions dels centres comercials i de les galeries comercials definides en 

l’article 5.h no singulars.» 

6. S’afegeix una disposició addicional, la catorzena, al Decret llei 1/2009, amb el text 

següent: 

«Disposició addicional catorzena 

»Als efectes del que estableix l’article 9: 

»a) Es consideren municipis assimilats a un municipi de més de 5.000 habitants els municipis 

que disposen d’una població ETCA (equivalent a temps complet anual) superior a aquesta 

quantitat, segons les darreres dades oficials de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 



»b) Es consideren municipis assimilats a un municipi de més de 50.000 habitants els 

municipis que disposen d’una població ETCA superior a aquesta quantitat segons les darreres 

dades oficials de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

»c) Els municipis amb una població superior a 30.000 habitants resten assimilats a capitalitat 

comarcal si presten tots els serveis següents, a més dels que els són propis: hospital 

comarcal, estació d’autobusos interurbans, jutjat de primera instància i biblioteca central 

comarcal.» 

  

Disposicions addicionals 

Vint-i-setena. Ordenació dels equipaments comercials 

Es declaren vigents els apartats 3 i 4 de l’article 9 del Decret llei 1/2009, del 22 de 

desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, en la redacció que tenien en el moment 

d’entrar en vigor el 29 de desembre de 2009, d’acord amb els criteris i els objectius d’aquest 

decret llei, que es fonamenten en les raons imperioses d’interès general que el sostenen, 

detallades en la seva exposició de motius. 

 

Disposicions transitòries 

 

Vuitena. Règim transitori fins a la presentació d’un projecte de llei de comerç, serveis i fires 

En el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Govern ha de 

presentar al Parlament un projecte de llei de comerç, serveis i fires en què es valorin 

adequadament els interessos públics amb relació a la normativa d’implantació d’equipaments 

comercials i la proporcionalitat i no-discriminació de les mesures que s’han d’adoptar. Mentre 

no s’aprovi aquest projecte de llei resta suspesa l’excepció d’implantació d’establiments fora 

de trama urbana consolidada a què fan referència l’apartat 3.b i el segon paràgraf de 

l’apartat 4 de l’article 9 del Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels 

equipaments comercials. 
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Residencial nord

Cruïlla C352 amb C-251

N-152a

C-251

C-352

 Escala 1:16500 Concentració Comercial i/o GEC Trama Urbana Consolidada
0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0

Quilòmetres



C-352

 Escala 1:500

les Franqueses del Vallès.Cruïlla
C-352 amb C-251

0,00 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30

Quilòmetres

Quotidià

Lleure i cultura

Equipament de la persona

Equipament de la  llar

Comerç mixt

Centre Comercial/galeria Comercial

Altres comercials

Activitats lúdiques

Activitats de serveis

Automoció i carburants
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