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I. MEMÒRIA.  
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MEMÒRIA 

1. ANTECEDENTS 

Prèviament a la redacció del present Pla parcial, es va redactar avanç del Pla parcial que es va 

trametre a l’ Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, per a emetre el 

preceptiu informe ambiental estratègic. 

En dates 26 de novembre de 2018 i 9 de gener de 2019, va tenir entrada al registre electrònic del 

Departament de Territori i Sostenibilitat la sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica 

simplificada sobre el Pla parcial urbanístic del sector R Can Garriga, al terme municipal de les 

Franqueses del Vallès, així com la documentació necessària per a l’emissió de l’informe 

ambiental estratègic, presentades per l’Ajuntament. 

Per part d’aquesta oficina, s’emet Informe-proposta sobre l’emissió de informe ambiental 

estratègic del Pla parcial urbanístic del sector R Can Garriga, al terme municipal de les 

Franqueses del Vallès en data 3 d’abril de 2019, on es proposa que la Directora dels Serveis 

Territorials de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat adopti la resolució 

corresponent. 

En data 26 d’abril de 2019, la Directora dels Serveis Territorials, resol adoptar la RESOLUCIÓ TES/ 

/2019, per la qual s’emet l’informe ambiental estratègic del Pla parcial urbanístic del sector R Can 

Garriga, al terme municipal de les Franqueses del Vallès (exp. OTAABA20180208). 

Atenent la subjecció del Pla parcial urbanístic de referència a avaluació ambiental estratègica 

simplificada en aplicació de l’article 6.b) segon de la disposició addicional vuitena de la Llei 

16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, l’Oficina 

Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona va consultar les administracions públiques 

afectades i el públic interessat d’acord amb l’article 30 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 

d’avaluació ambiental, per tal que emetessin les consideracions que estimessin oportunes sobre 

els efectes en el medi ambient que pot comportar el Pla en relació amb les respectives 

competències, així com sobre l’abast i el grau d’especificació de l’eventual estudi ambiental 

estratègic. 

Finalitzat el termini per als pronunciaments i un cop analitzada la proposta, l’Oficina Territorial ha 

emès l’informe, el 3 d’abril de 2019, en el qual es proposa formular l’informe ambiental estratègic 

en el sentit que el Pla no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària atès que 

no té efectes significatius sobre el medi ambient, tenint en compte les consultes efectuades i els 

criteris que defineix l’annex V de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

2. JUSTIFICACIO DE LA PROCEDÈNCIA DE LA FORMULACIO DEL PLA PARCIAL D’ACORD AMB EL 

PLANEJAMENT GENERAL 

El present instrument de planejament té per objecte el desenvolupament del Sector R “Can 

Garriga” mitjançant el present Pla parcial, delimitat en la Revisió del Pla General d’Ordenació 

Urbana de les Franqueses del Vallès (en endavant PGOU), aprovat per la Comissió d’Urbanisme 

de Barcelona per els acords adoptats a la sessió de 18 de juny de 2009. (DOGC núm. 5471 

25.09.2009)  

Aquest Pla parcial es formula conforme a les prescripcions del Text refós de la Llei d'urbanisme 

(en endavant TRLU), aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost amb les modificacions 

introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
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aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost (DOGC 6077, de 29.2.2012); les modificacions 

introduïdes per la llei 2/2014, del 24 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 

sector públic; i al Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 

d'urbanisme (en endavant RLU). Les referències del Reglament a articles de la Llei s’han 

d’entendre referides als articles corresponents del Text refós; i també al decret 64/2014, de 13 de 

maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (en endavant 

RPLU). 

2.1. TIPUS DE DOCUMENT  

El document del Pla parcial del Sector R “Can Garriga” es redacta de conformitat amb el què 

estableix l’article 65 del TRLU, que estableix l’objecte i les determinacions dels plans parcials, amb 

les particularitats que estableix aquest precepte; així com l’article 79 del RLU, que fa referència a 

disposicions generals pròpies d’aquesta figura de planejament urbanístic.  

2.2. CONTINGUT DEL DOCUMENT  

L’article 66 del TRLU, i els articles 80 a 89 del RLU, fan referència a les determinacions i 

documentació dels Plans parcials, que queden recollides en els diversos capítols que integren el 

present document.  

2.3. TRAMITACIÓ DEL DOCUMENT  

L’article 85 del TRLU estableix el procediment de la tramitació dels plans urbanístics derivats, i les 

modificacions introduïdes per la llei 2/2014, del 24 de gener, de mesures fiscals, administratives, 

financeres i dels sector públic. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional del Pla parcial pertoca 

a l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès.  

Un cop se n'hagi acordat l'aprovació inicial, s'haurà de posar a informació pública, per un termini 

d'un mes. Simultàniament, s'haurà de sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs 

competències sectorials. 

En el supòsit de tramitació simultània de diverses figures del planejament urbanístic, o bé 

d'aquestes i d'instruments de gestió, cadascuna d'aquestes tramitacions s'haurà de configurar en 

expedients separat, restant-ne l'executivitat de cadascuna d'elles supeditada a la de l'instrument 

o la figura superior. 

L’Ajuntament establirà els mitjans necessaris per tal de garantir la participació ciutadana i 

l'efectivitat dels drets reconeguts per l'article 8 del TRLU al llarg del procés de formulació i 

tramitació del present Pla parcial. 

3. INFORMACIÓ URBANÍSTICA DE L’ÀMBIT  

3.1. EL PGOU.  

3.1.1. Disposicions generals.  

Dins el Capítol segon: Desplegament del Pla General, del Títol I Disposicions Generals del PGOU, 

s’exposen les característiques de desenvolupament de les figures de planejament, entre elles els 

Plans Parcials; diu textualment: 

Article 9. Figures de planejament  

1. Per al desenvolupament del Pla General es formularan, d’acord amb allò previst en la Llei i en aquestes 
Normes, de forma obligatòria Plans Parcials per al desenvolupament del Sòl Urbanitzable.  

2. Així mateix, podran aprovar-se plans especials i plans de millora urbana segons preveu l’article 55 de la llei 
2/2002 preceptes concordants.  

3. Es podran tramitar Estudis de Detall que resultin necessaris, d’acord amb la normativa anterior a la Llei 
2/2002, en relació als plans existents que no incorporin les noves determinacions sobre ordenació 
volumètrica.  



 
 

Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

 

Exp. 17-5814 Pàg. 9 PP Sector R 

 

Article 11. Precisió de límits  

Els límits de les “zones” podran ser objecte de precisió en els respectius Plans Parcials o Especials, conforme als 
següents criteris:  

a) Respondre a ajustos deguts a:  
1. Les alineacions o línies d’edificació existents  
2. Les característiques topogràfiques del terreny  
3. Els límits de la propietat rústica o urbana  
4. L’existència d’arbrat o altres elements d’interès.  

b) No comportaran distorsions en la forma de les unitats de zones, ni augments ni disminucions de superfície 
de més d’un 5% en relació amb les superfícies delimitades en els plànols de la sèrie d’aquest Pla General.  

Article 12. Plans Parcials o Especials  

1. Els Plans Parcials i Especials regularan tots els aspectes necessaris per que, amb la simple formulació dels 
Projectes d’Urbanització, i, si s’escau, de reparcel·lació o expropiació, puguin ser immediatament 
executables.  

2. Els Plans Parcials i Especials desenvoluparan les directrius d’ordenació previstes pel Pla General, i per això:  
a) Triaran d’entre els tipus permesos pel Pla, en cada zona, els tipus d’ordenació.  
b) Precisaran els sòls de cessió obligatòria i gratuïta, d’acord amb els estàndards previstos per la Llei i 

en aquestes Normes.  
c) Assenyalaran tant l’espai destinat a la xarxa viària com el d’altres Sistemes de l’estructura urbana.  
d) Disposaran atenent a les condicions d’edificació assenyalades en el Pla General , l’ordenació de 

l’edificació de que siguin susceptibles els sectors, segons la seva edificabilitat.  
e) Delimitaran els espais per aparcaments, jardins urbans, espais lliures, públics i dotacions.  
f) Pormenoritzaran les condicions d’usos dels sectors i la seva localització concreta en l’edificació.  
g) Tindran especial cura en obtenir les millors condicions d’assossegament i en motivar i fomentar la 

utilització de fonts d’energia alternatives, i en millor aprofitament de les energies passives de 
l’edificació, considerant com a tipus més recomanables el dels habitatges amb ventilació creuada.  

h) Es procurarà l’aprofitament de les aigües de pluja per al rec dels jardins privats.  
3. Els Plans garantiran, tanmateix, l’execució dels Sistemes (Generals i Locals. Els primers en el cas de que 

sigui exigible). També garantiran la realització de l’obra urbanitzadora, de forma que asseguri la realització 
de la urbanització prèvia o conjuntament amb l’edificació. Molt especialment garantiran les connexions 
dels accessos i serveis amb els existents, en els casos de sector sense continuïtat urbana, encara que 
aquestes connexions es duguin a terme per sòls exteriors al propi sector.  

Article 13. Pla d’Etapes  

1. Els plans a realitzar contindran un Pla d’Etapes que pugui preveure el desenvolupament temporal de la 
urbanització. Els terminis s’adequaran a les característiques dels planejament i seran coherents amb les 
previsions del Pla General. En el Sòl Urbanitzable el termini total no podrà excedir de vuit anys, comptats 
a partir de l’aprovació definitiva del Pla Parcial a executar.  

2. L’incompliment de les obligacions dels particular en l’execució dels Plans, podrà determinar l’aplicació del 
Sistema d’Expropiació. Així mateix, l’incompliment de les obligacions i càrregues imposades per la Llei 
2/2002 habilitarà a l’Ajuntament per expropiar els terrenys afectats, d’acord amb l’article 104 de la 
mateixa.  

Article 15. Plans Parcials d’Iniciativa Municipal  

1. Els Plans Parcials redactats per l’Ajuntament com a Plans Parcials d’Iniciativa Pública, contindran totes les 
determinacions que exigeix l’article 65 de la Llei 2/2002.  

2. En particular precisarà els polígons d’actuació i el sistema d’actuació urbanística que es preveu, d’acord 
amb el capítol I del títol IV de la Llei 2/2002.  

3. El fet de que un Pla Parcial sigui d’iniciativa pública, no exclou als propietaris de cadascun dels polígons 
del compliment de les obligacions urbanístiques que s’assenyalen en els articles 44 i 45 de la llei 2/2002 i 
en l’article 18 de la Llei 6/1998, sobre el règim del sòl i valoracions.  
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Article 17. Catàleg  

El “Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Historicoartístic de Les Franqueses del Vallès”, aprovat definitivament 
per acord de la C.U.B de data 19 de juliol de 2000, queda incorporat a la present Revisió com a part constitutiva 
de la mateixa. Les seves prescripcions gràfiques s’incorporen als plànols normatius, mentre els aspectes 
justificatius, despectius i normatius es donen per reproduïts. 

3.1.2. Regulació del sòl urbanitzable.  

La regulació del sòl urbanitzable la trobem al Capítol Quart: Regulació del sòl urbanitzable, del 

Títol IV del PGOU, tant a la “Secció primera. Disposicions generals” com a la “Secció segona. 

Regulació de sòl urbanitzable sense planejament aprovat definitivament”, i diu: 

SECCIO PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS  

Article 119. Definició i tipus  

1. El sòl urbanitzable compren aquells terrenys que el Pla General declara com a aptes per ser urbanitzats.  
2. El sòl urbanitzable que aquets Pla General classifica, s’inclourà dins d’una de les categories següents: 

a) Sòl Urbanitzable amb Planejament aprovat: compren aquells sòls que està previst que s’incorporin 
al procés d’urbanització i que ja disposen de planejament específic aprovat definitivament, que 
aquest Pla General incorpora per a que siguin desenvolupats d’acord amb les determinacions ja 
establertes.  

b) Sòl Urbanitzable sense Planejament aprovat: comprèn aquells sòls inclosos en Sectors que es preveu 
urbanitzar.  

... 

Article 120. Delimitació i ordenació del Sòl Urbanitzable  

1. Aquest Pla delimita el Sòl Urbanitzable en el plànol d’ordenació sèrie 3.  
2. Les determinacions d’aquest tipus de sòl es fa als plànols d’ordenació de la sèrie 4.  
3. Per a cada sector el Pla descriu els objectius del seu desenvolupament i en determina les condicions 

d’ordenació, edificació, ús i gestió.  

Article 121. Regulació del Sòl Urbanitzable  

1. El sòl urbanitzable per aquest Pla el regularan les determinacions generals que estableixen aquestes 
Normes i les que estableixin els corresponents Plans Parcials que desenvolupin cada sector.  

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

3. Cessions gratuïtes.  

Les cessions gratuïtes obligatòries es determinaran a cada Pla Parcial i tindran com a mínim, d’acord amb aquest 
Pla General, l’extensió següent:  

a) El sòl destinat a sistemes  

El 10% de l’aprofitament urbanístic del sector  

Article 122. Determinació de l’aprofitament urbanístic  

1. D’acord amb el que preveu la legislació urbanística vigent sobre la determinació de l’aprofitament 
urbanístic, el Pla General estableix en la regulació concreta de cada sector del Sòl Urbanitzable 
l’aprofitament que li correspon.  

2. Correspondrà a l’Administració actuant el deu per cent (10%) de l’aprofitament urbanístic del sector. El 
Pla Parcial determinarà aquest aprofitament d’acord amb la legislació vigent, i especialment, en atenció a 
allò que disposa l’article 36 de la Llei 2/2002.  

SECCIÓ SEGONA. REGULACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE SENSE PLANEJAMENT APROVAT DEFINTIVAMENT.  

Article 123. Definició 
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Aquest Pla General classifica com a Sòl Urbanitzable aquells sòls que han d’ésser objecte d’urbanització amb 
subjecció a la redacció i aprovació dels Plans Parcials corresponents.  

Article 124. Determinacions  

En el Sòl Urbanitzable aquest Pla General conté les determinacions següents:  

1. L’àmbit de cadascun dels sectors a desenvolupar mitjançant Pla Parcial, amb una superfície corresponent 
expressada en m2 segons la delimitació que es grafia als corresponents plànols d’ordenació de la sèrie 4.  

2. Els objectius generals del desenvolupament de cada sector.  
3. Les condicions d’ordenació, edificació i ús de cada sector amb les següents especificacions: 

a) El coeficient d’edificabilitat brut expressat en m2 sostre/ m2 sòl.  
b) Els percentatges mínims de cessió per a cada tipus de sistema, així com el percentatge mínim total 

de sòl públic i el màxim de sòl d’aprofitament privat.  
c) Les determinacions fonamentals de l’ordenació, quant a localització de zones i sistemes es refereix.  
d) La localització i el traçat preferent dels sistemes locals adscrits al sector i de les diferents zones es 

delimiten als plànols d’ordenació de la sèrie 4.  
4. Les condicions de gestió, on es determina els polígons d’execució, els sistema d’actuació preferent i les 

càrregues d’urbanització que li corresponen de cada sector.  

Article 125. Desenvolupament del Pla en Sòl Urbanitzable  

1. El sòl urbanitzable, el Pla es desenvolupa necessàriament mitjançant Plans Parcials, l’executivitat dels 
quals serà condició indispensable per a la realització d’intervencions en el territori corresponent, llevat del 
supòsit dels sistemes generals que s’executin de forma independents dels sectors.  

2. Els Plans Parcials podran completar les previsions establertes en aquest Pla General però no modificar-les.  
3. Els Plans Parcials hauran de respectar i incorporar les determinacions sobre sistemes, estàndards 

urbanístiques i altres precisions que per a cada Sector determini aquest Pla General. En cap cas, els sòls 
destinats a finalitat públiques podran ser inferiors als assenyalats en aquest Pla i, en el seu defecte, a 
l’article 65 de la Llei 2/2002.  

4. Les determinacions del planejament parcial hauran de tenir la precisió suficient per a permetre la seva 
immediata execució. Així mateix, i si és el cas, haurà de preveure la delimitació de Polígons i el Sistema 
d’Actuació aplicable a cadascun, així com fixar l’ordre de prioritat d’execució entre ells.  

5. ...  
6. Els Sectors de Planejament Parcial definits per aquest article poden ser objecte de desenvolupament 

parcial per subsectors, sempre que es compleixin les condicions establertes a l’article 91 de la Llei 2/2002.  

3.1.3. Sistemes.  

Els sistemes estan definits al Pla General d’Ordenació Urbana, al “Títol V. Regulació dels sistemes” 

des de els articles 127 fins al 167. A continuació, es transcriuen aquells que resulten d’aplicació al 

present Pla Parcial: 

Art. 127. Definició i regulació general  

1. Els sistemes són aquell conjunt d’elements d’interès general que són fonamentals per assegurar els 
desenvolupament i funcionament urbà donada la seva important contribució a l’hora d’assolir els objectius 
del planejament referents a infraestructures de comunicacions, equipaments comunitaris, serveis tècnics 
i d’espais lliures en general.  

2. El Pla General estableix les determinacions generals dels sistemes sense perjudici del que estableixi de 
forma més específica la legislació sectorial vigent en cadascuna de les respectives matèries que afectin a 
cada sistema.  

Art. 130. Desenvolupament del Pla respecte als sistemes generals  

1. El desenvolupament de les determinacions del Pla sobre els sistemes s’efectuarà d’acord amb que disposa 
amb que disposa el present Capítol i els que regulen específicament cadascun dels sistemes.  
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2. Les previsions del Pla General respecte als sistemes, en el Sòl Urbanitzable es desenvoluparan a través de 
Plans Especials o donat el cas, a través dels corresponents Plans Parcials dels sectors de sòl urbanitzable 
amb els que estiguin relacionats.  

Art. 131. Gestió i execució de sistemes  

1. Per la gestió i execució dels sistemes així com per la seva adquisició, es procedirà segons el règim urbanístic 
del sòl en que es situïn, d’acord amb el que es determina en el present article i altres concordants 
d’aquestes Normes i d’acord amb la legislació urbanística vigent.  

2. Els terrenys qualificats com a sistemes per aquest Pla General seran adquirits per l’Administració actuant 
per qualsevol títol jurídic, mitjançant les cessions obligatòries imposades per la legislació urbanística vigent 
i d’acord amb aquest Pla General, o per expropiació forçosa.  

3. Els cost d’adquisició d’aquests terrenys i l’execució dels sistemes podrà ser repercutit segons sigui 
procedent, entre els propietaris afectats del Sector de Planejament o Polígon o Unitat d’Actuació, o 
mitjançant la imposició de contribucions especials a aquells propietaris que resultin especialment 
beneficiats de la millora.  

4. ...  

Art. 133. Protecció dels sistemes  

1. Aquest Pla General delimita els espais lliures afectats a la protecció dels diferents sistemes, com a sòls que 
per la seva proximitat als sistemes i afectació derivada de la corresponent Legislació Sectorial, no poden 
ser edificats o tenen restringit el seu ús.  

2. Entre els diferents espais de Protecció de Sistemes, aquest Pla contempla els següents: 
a) Protecció del Sistema Viari: s’estarà al que disposa aquest Pla General i la legislació Sectorial vigent, 

segons es tracti de vies estatals, autonòmiques o municipals, és a dir, la Llei 25/1998 de 29 de juliol 
de Carreteres de l’Estat i el seu Reglament, i la Llei 7/1993 de 30 de setembre de Carreteres de 
Catalunya, pel que fa al règim de protecció referent a zones d’afectació i línia d’edificació. Així 
mateix, caldrà respectar la legislació sectorial vigent pel que fa als camins rurals segons estiguin 
subjectes per raó de la seva ubicació en sòl agrícola o forestal.  

b) Protecció del Sistema Ferroviari...  
c) Protecció del sistema Hidrològic...  
d) Protecció dels equipaments: s’estarà al que estableix aquest Pla General a cada cas, i concretament, 

i pel que fa als cementiris, s’hauran de respectar les limitacions establertes a la legislació sectorial 
vigent, en concret el que s’assenyala en els Decrets núm. 42 a 16 de febrer de 1981 i núm. 250 a 7 
de juliol de 1987, de presidència de la Generalitat de Catalunya.  

3. En qualsevol cas, la legislació sectorial a que es fa menció concreta en cadascun dels apartats anteriors, 
ha d’entendre’s aplicable en tant sigui vigent i s’entendrà substituïda en el seu cas, per la legislació 
equivalent que es promulgui, i que derogui l’anterior.  

3.1.4. El Sector Can Garriga  

El planejament vigent al municipi de Les Franqueses és la Revisió del Pla General d’Ordenació 

Urbana de les Franqueses del Vallès (en endavant PGOU), aprovat per la Comissió d’Urbanisme 

de Barcelona per els acords adoptats a la sessió de 18 de juny de 2009. (DOGC núm. 5471 

25.09.2009).  

Les condicions urbanístiques de la superfície de sòl objecte del Pla Parcial, són les determinades 

a l’article 252. Can Garriga de les Normes Urbanístiques de la Revisió del Pla General d’Ordenació 

de les Franqueses del Vallès. Les mateixes normes qualifiquen els terrenys com a Sòl Urbanitzable.  

L’article 252 marca els següents objectius per al sector de Can Garriga:  

• completar la malla urbana actual,  

• situar els espais verds i d’equipament en l’àrea de la carena, convenientment 

assenyalada en els plànols d’ordenació sèrie 4, i  

• conservar i potenciar l’emplaçament de l’edifici catalogat.  
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Qualifica la zona com a residencial i determina que un 10% de la superfície es destini al sistema 

viari i el 35% es destini al sistema d’espais lliures i equipament, ambdós com a cessions gratuïtes.  

El PGOU vigent determina una superfície de 37.379m2 de sòl com a àmbit del sector, tanmateix 

de resultes de l’aixecament topogràfic realitzat i de l’ajusta als límits físics, la superfície real de 

l’àmbit és de 39.180,10m2 de sòl, que representen un escreix de 1.801,10m2 que son un increment 

del 4,81% respecte de la superfície inicial, quedant dintre del límit del 5% que estableix el PGOU 

en el seu articulat.  

La regulació del sector de nova creació de Can Garriga s’estableix a la Secció Tercera del 

Capítol Segon. Ordenació dels sectors de sòl urbanitzable, article 252 i es transcriu a continuació: 

Article 252. Sector Can Garriga  

Àmbit i superfície  

Compren els terrenys situats entre el nucli actual de l’eixample de corró d’Avall i el camí de carena proper 
a la carretera de Cànoves  

Objectius  

Completar la malla urbana actual  

Situar els espais verds i d’equipament en l’àrea de carena, convenientment assenyalada en els plànols 
d’ordenació sèrie 4  

Conservar i potenciar l’emplaçament de l’edifici catalogat.  

Qualificació  

Residencial A (*)  

Condicions quantitatives i estàndards  

Superfície  37.379m2  

Vialitat   10%  

Espais verds  35% 

Condicions d’ús  

Segons les condicions de la zona. 

(*) Cal dir que en aquest punt hi ha un error material en el PGOU, si mirem en la fitxa que indica a la memòria del pla, on 

s’expliquen els diversos projectes, el tipus de qualificació resultant és de “RESIDENCIAL B”, que és la que encaixa amb la 

zona a desenvolupar. S’aprofitarà, també, aquest document per tal d’esmenar aquest error. 

3.1.5. Qualificació Residencial “B”  

Per aquest sector cal seguir les determinació de la Qualificació residencial “B”, que es determinen 

als articles 223 a 227 del PGOU dins el TÍOL VII: REGULACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE, Secció segona: 

Zona Residencial “B”.  

A continuació es transcriuen els esmentats articles. 

Article 223. Definició.  

Compren els terrenys ocupats prioritàriament per edificacions en filera d’ús residencial de densitat mitjana i 
amb una organització tipològica equivalent a l’eixample del municipi.  

Article 224. Condicions d’urbanització.  

Es fixen les següents condicions d’urbanització amb els paràmetres i relacions respectius:  

a) Edificabilitats brutes màximes:  
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L’edificabilitat bruta total és de 0,60m2s/m2s. Aquesta edificabilitat es pot desglossar segons la seva 
adscripció a l’ús residencial o a l’industrial i a d’altres usos compatibles. En tot cas, l’edificabilitat 
bruta màxima adscrita a l’ús residencial no pot superar el 0,45m2s/m2s. I l’edificabilitat bruta 
adscrita als altres usos compatibles no pot superar el 0,15m2s/m2s.  

b) Densitat:  
La densitat màxima d’habitatges es fixa en 35 per hectàrea.  

c) Distribució del sòl:  
El sòl qualificat d’aquesta zona es distribuirà en relació a les finalitats que s’esmenten d’acord amb 
els percentatges següents:  

Aprofitament públic:  
Vialitat i estacionament     25%  
Equipaments      10%  
Espais lliures per a zones verdes i jardins públics  10%  

Aprofitament privat:      55%  
d) Intensitat d’edificació:  

La intensitat d’edificació total a cada illa o unitat d’actuació ha de fluctuar entre un màxim 
d’1,5m2s/m2s. I un mínim d’1,35m2s/m2s.  

Article 225. Vialitat i comunicacions.  

En els plànols d’ordenació sèrie 4 “Ordenació detallada del sòl urbà i urbanitzable” s’assenyala el traçat 
aproximat i secció dels vials estructuradors, que connecten sectors i àrees diferenciades.  

1. La vialitat secundària haurà de seguir els següents paràmetres:  
L’amplada mínima de la calçada serà de 6 metres.  
Les voravies a ambdues bandes tindran una amplada de 2,5 metres. 
El pendent màxim serà del 8%.  
El radi de curvatura intern mínim serà de 8 metres, amb el pendent màxim del 5%. Si el radi de 
curvatura intern és superior a 12 metres, s’admet un pendent del 8%. Aquest pendent és el màxim 
admès per a totes les situacions.  

2. La vialitat d’accés als edificis haurà de seguir les condicions següents:  
L’amplada mínima serà de 5 metres.  
El pendent màxim serà del 12% en recta i del 9% en corba.  
Radi de curvatura: més gran de 10 metres per a pendents superiors al 5% incrementant-se 
proporcionalment fins a 15 metres per a pendents fins el 9%.  

3. El pla parcial haurà d’establir una xarxa d’itineraris per a vianants i ciclistes que relacioni els sistemes 
d’equipaments i espais verds amb el territori exterior.  

Aquests itineraris hauran de tenir una amplada mínima de 4 metres.  
4. En les àrees d’aparcament a l’aire lliure es plantaran com a mínim 30m2 d’arbres cada 100m2 de superfície 

d’aparcament efectiu.  

Article 226. Regulació d’usos.  

1. L´ús global d’aquesta zona és el residencial. Els espais susceptibles d’aprofitament privat adscrits a l’ús 
residencial seran com a mínim el 75% del total.  

2. S’estableixen els següents usos compatibles:  
Comercial  
Hoteler  
Recreatiu  
Oficines  
Sanitari  
Assistencial  
Educatiu  
Sociocultural  
Esportiu  
Els espais adscrits a aquests usos fluctuaran entre un 10% i un 20%.  
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3. S’admet també com a compatible l’ús industrial en les categories 1ª i 2ª.  
En la 2ª categoria haurà de situar-se independentment de les vivendes. La superfície màxima de 
parcel·la serà de 500m2. Els espais adscrits a aquest ús fluctuaran entre un 10% i un 20%.  

Article 227. Condicions d’edificació.  

Per a la distribució dels volums edificables i l’ordenació de les formes de les edificacions es fixen les següents 
condicions que hauran d’ésser desenvolupades en el corresponent pla parcial.  

1. Tipus d’edificació.  
El pla parcial podrà optar segons les orientacions que s’assenyalen per algun dels dos tipus d’edificació 
següents:  

a) Edificació en filera (Tipus I)  
b) Edificació en blocs puntual o alineacions no vinculades al perímetre (Tipus II)  

El tipus I es considera el normal per al desenvolupament d’aquesta zona. L’opció pel tipus II ha de produir-
se en relació a consideracions topogràfiques d’estructura de la vialitat o d’integració en teixits preexistents 
o àrees d’equipament. 

2. 2. Dimensió i forma de les parcel·les.  
El pla parcial determinarà la configuració i el tamany de les illes edificables tenint en compte l’estructura 
de la vialitat, la topografia i la tipologia dels edificis.  
La forma de les illes serà sempre regular.  
La dimensió mínima de les illes serà de 7.000m2.  
L’amplada mínima de les illes serà de 30m., quan es defineixi una única línia de parcel·lació i de 36m., quan 
se’n defineixin dues.  

3. 3. Parcel·la mínima.  

 

Les parcel·les resultants de la parcel·lació prevista en el pla parcial no podran tenir una superfície inferior 
a 150m2. L’amplada de la parcel·la no serà inferior a 7m.  

4. 4. Ocupació de l’illa per l’edificació i definició dels espais lliures privats.  
La distribució de l’edificabilitat neta total es concretarà en l’establiment d’un índex d’edificabilitat neta 
per a cada illa i en la fixació d’una profunditat edificable perpendicular a la directriu de la parcel·lació, 
d’uns espais lliures privats i d’unes alçades reguladores.  
En el supòsit del tipus I, hauran d’observar-se les condicions següents:  
a) L’amplada de la franja de profunditat edificable no serà superior a 14m.  
b) Podran definir-se franges d’espais lliures privats anteriors i posteriors a la franja edificables. La franja 
anterior haurà de tenir una amplada superior a 2,5m La franja posterior haurà de tenir una amplada 
superior a 10m.  
En el supòsit del tipus II, s’aplicaran les normes sobre ocupació d’illa i la definició dels espais lliures.  

5. 5. Altura màxima i nombre de plantes.  
- Les edificacions amb planta baixa adscrita a usos compatibles i dues plantes pis destinades a vivenda: 

9,75m.  
- Les edificacions amb planta baixa i les dues plantes pis destinades a vivenda: 8,25m.  

Tanmateix, per tal de conjuminar els interessos públics i privats, i havent acordat aquestes mesures 

amb els tècnics municipals, es preveu que les edificacions en blocs plurifamiliars puguin assolir 

una alçada de planta baixa i tres plantes pis, de manera que s’optimitzi la utilització del sòl i 

s’aconsegueixi una millor relació entre sostre construït i sòl ocupat.  

D’altres paràmetres fixats en aquesta qualificació no coincideixen amb els que defineix la fitxa 

urbanística del sector, a la que s’ha donat prioritat a l’hora d’establir els paràmetres urbanístics 

del sector que es definiran en les futures Normes Urbanístiques.  

Cal tenir en compte que part del sector acaba de completar una part d’una illa que ja és 

urbana, on l’edificació és de tipologia aïllada per a edificació residencial unifamiliar.  
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Trobem també l’àmbit de les edificacions de “Can Garriga” incloses en el Catàleg de Patrimoni, 

en aquest cas es crea una nova clau que permetrà encabir les actuals edificacions tal i com es 

troben a l’actualitat, amb volumetria específica dins una parcel·la envoltada d’espai lliure privat, 

es mantindran els quatre habitatges existents en aquesta zona.  

Una vegada descomptats aquests àmbits, els ocupats per la reserva del 35% per als espais lliures 

i equipaments, i els que s’ocupen per el sistema viari, en resulta la resta de finques destinades a 

l’aprofitament privat. D’una banda s’ha previst l’edificació en filera, tant per a habitatge 

unifamiliar adossat, com per a blocs alineats a vial que permeten un major aprofitament dins 

d’aquestes finques privades. 

Amb aquesta ordenació acordada amb els Serveis Tècnics Municipals, es planteja, per part de 

l’equip redactor, una utilització racional i sostenible dels recursos, en aquest cas es tracta d’evitar 

el malbaratament de sòl per a l’edificació, i mantenir el màxim sòl dedicat a l’espai lliure, tant 

privat com públic.  

3.1.6. Reserves per habitatges de protecció oficial  

En aplicació de l’art. 57.3 del TRLU, els plans d’ordenació urbanística i llurs modificacions i revisions 

han d’efectuar un reserva de sostre residencial per a la construcció d’habitatges de protecció 

oficial, i com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial 

de nova implantació, tant en sòl urbà no consolidat com en sòl urbanitzable, un 20% del qual, 

com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general, de regim 

especial, o ambdós règims.  

Efectivament, el present Pla Parcial dins de la clau per a blocs plurifamiliars reservarà el 

percentatge que fixa la legislació vigent per a sostre d’habitatge amb protecció. 

3.2. ELS OBJECTIUS DEL PLA PARCIAL  

Tal i com s’ha indicat en el punt anterior, la fitxa de planejament indica tres objectius principals a 

complir en el document de Pla parcial.  

Pel que fa al primer objectiu, es proposa la compleció de la malla urbana mitjançant la creació 

d’illes residencials a la part nord-oest de l’àmbit, amb la seva corresponent vialitat que dona 

continuïtat als traçats existents. Això es realitza de la manera més efectiva i sostenible, ja que no 

es vol malbaratar el sòl destinant-lo a la urbanització del sistema viari, més enllà de l’estrictament 

necessari, tot i així, la previsió que en fa el planejament es queda curta, ja que la superfície que 

es destinarà al sistema viari està al voltant dels 7.200m2 de sòl que representa un 18,4% de la 

superfície total de l’àmbit.  

Respecte al segon objectiu, en la documentació gràfica del PGOU vigent, s’indica la zona de la 

carena on s’han de situar els terrenys destinats al sistema d’espais lliures i equipament, la proposta 

del Pla parcial, anirà en aquesta línia i farà que els espais destinats a aquest sistema es trobin 

disposats per tal de crear un nexe entre el verd natural existent (zones agrícoles) i els espais lliures 

i destinats a equipaments existents en la trama urbana actual. Existeix la voluntat de l’Ajuntament 

de Les Franqueses de situar en aquest àmbit una peça d’equipament per a destinar-la a pavelló 

poliesportiu, aquesta peça s’ha situat de la manera més urbana possible, adossant-la a les 

finques edificables, per tal de generar una continuïtat dels espais lliures que permeti la connexió 

d’aquestes zones des de l’actual Passeig dels Til·lers, fins a l’Escola “Camins” situada més al nord.  

Per el compliment del tercer objectiu, respecte de l’edificació catalogada “Can Garriga”, el 

document de Pla parcial contemplarà la creació d’una clau específica per a aquest element. 

Actualment, les edificacions existents son de titularitat privada, i constitueixen el domicili habitual 

dels seus titulars, tanmateix, no es preveu que les edificacions passin a titularitat municipal. La 

possibilitat que aquest element del catàleg de patrimoni passi a titularitat pública significaria un 

increment en les despeses de gestió del sector, derivades de les indemnitzacions als actuals 

titulars de les edificacions, que son inassolibles per la totalitat de propietaris, i que per tant, farien 
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impossible la gestió econòmica, i en conseqüència, el desenvolupament del sector tal i com es 

pretén. 

Així doncs, es crearà una clau urbanística específica per a aquesta zona, en la que les 

edificacions existents es mantindran tal i com estan en la actualitat, i les zones que les envolten 

estaran qualificades com a verd privat i no es permetrà l’edificació, de manera que es mantingui, 

i es potenciï l’emplaçament de l’edifici catalogat tal i com demanen els objectius del sector. 

Aquest Pla parcial preveu, doncs, el manteniment dels quatre habitatges existents en aquesta 

zona, l’accés als mateixos es farà des de l’espai lliure privat que els envolta. 

Atenent a que aquests terrenys lliures que envolten les edificacions seran de titularitat privada, 

no computaran als efectes del sistema d’espais lliures i equipaments, per tant el 35% de reserva 

de sòl per a aquest sistema es realitzarà, preferentment sobre l’àrea de la carena fins a assolir 

aquest percentatge de l’àmbit, per tal de donar compliment al segon objectiu, i de manera, que 

els espais lliures (públics i privats) formaran un conjunt superior a l’inicialment previst. 

3.3. DESENVOLUPAMENT PREVISIBLE DEL PLA  

D’acord a l’article 29 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, el document 

ambiental estratègic ha de contenir informació sobre el desenvolupament previsible del Pla, així 

com la resta d’informació que conté el present document.  

En compliment d’aquesta mateixa legislació, la tramitació del Pla parcial ha de contenir l’informe 

emès per l’òrgan ambiental que valori si l’avaluació ambiental estratègica ha de ser ordinària o 

simplificada.  

És per tant que la tramitació del PP seguirà el procediment descrit en els articles 29 a 32 de la Llei 

21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en la qual es regula l'Avaluació Ambiental 

Estratègica simplificada de plans i programes. Per tant, serà l’Ajuntament de Les Franqueses del 

Vallès el que remeti com a promotor la documentació a l'òrgan ambiental competent, que o bé 

resoldrà la seva inadmissió a tràmit o bé consultar a les administracions públiques afectades per 

continuar amb la seva tramitació segons el procediment establert. Finalment, ha de resoldre que 

el pla té efectes significatius o no, determinant la seva submissió al procediment d'avaluació 

ambiental estratègica ordinària en el primer cas o si no, que sembla el més lògic donat l'abast 

del Pla parcial, que el pla o programa no té efectes significatius sobre el medi ambient, a través 

de l'emissió del corresponent informe ambiental estratègic.  

L'informe ambiental estratègic, un cop formulat, es remetrà per l'òrgan ambiental per a la seva 

publicació.  

Un cop obtingut l’esmentat informe ambiental estratègic, la documentació del Pla parcial 

contindrà, dins la seva documentació ambiental, les resolucions a les indicacions que s’incloguin 

en dit informe i en el document d’abast, si s’escau. Aquest document serà el que s’aprovi 

inicialment per la corporació municipal i s’exposi al públic. D’aquesta manera continuarà la 

tramitació fins a l’aprovació definitiva del Pla parcial, i la seva publicació.  

Tal i com s’ha explicat als antecedents, l’informe ambiental estratègic ha estat emès per l’òrgan 

ambiental, i s’ha resolt que es proposa formular l’informe ambiental estratègic en el sentit que el 

Pla no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària atès que no té efectes 

significatius sobre el medi ambient, tanmateix s’han d’incorporar en la redacció del Pla parcial 

unes consideracions que conté la resolució. 

A continuació s’acompanya tant l’informe-proposta com la resolució de l’informe ambiental 

estratègic emesos per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona. 
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3.4. CARACTERÍSTIQUES NATURALS DEL TERRITORI.  

L’àmbit d’estudi es situa al nucli urbà de Corró d’Avall al terme municipal de les Franqueses del 

Vallès a la comarca del Vallès Oriental.  

El terme municipal de les Franqueses del Vallès està ubicat al centre de la comarca del Vallès 

Oriental i està format per cinc nuclis poblacionals: Corró d’Avall, Corró d’Amunt, Bellavista, 

Llerona i Marata. Al nord hi té els municipis de La Garriga i Cànoves i Samalús, a l’est els de 

Cardedeu i la Roca del Vallés, Granollers al sud i a l’est de Canovellles i l’Ametlla del Vallès. 

Segons les dades del web municipal, l’1 d’abril de 2019, la població de les Franqueses és de 

20.294 habitants, 9.349 dels quals es localitzen a Corró d’Avall.  

El municipi de les Franqueses del Vallès està situat a la comarca del Vallès Oriental (Catalunya), 

i al costat de la seva capital de comarca, Granollers. El conjunt del municipi, emplaçat a 232 m 

d'altitud, té 29,45 km2 d'extensió. El municipi està situat a 35 quilòmetres de Barcelona, es tracta 

d'un nucli de població on predominen els habitatges de primera residència (un 94% del total 

segons dades de l’IDESCAT). La seva població ha superat en el darrer any els 20.000 habitants, 

en els últims anys l'ha crescut el nombre d'habitants.  

El riu Congost travessa el municipi per Llerona i Corró d'Avall. Els seus afluents al municipi de les 

Franqueses del Vallès són el torrent de Can Gorchs, el torrent de Can Vilar, el torrent de Santa 

Margarida, el torrent de Can Rec, el torrent de Can Patusca i la riera Carbonell.  

L'economia del municipi tradicionalment s'ha basat en el sector agrícola, especialment en el 

cultiu d'hortalisses, cereals i oliva, així com en menor mesura en el cultiu de vinyes. En sector de 

la ramaderia tenen una major importància el bestiar porcí, boví i la cria de gallines i conills.  

El sector de la indústria està afavorit per la proximitat amb Granollers i per la bona comunicació 

amb la ciutat de Barcelona, afavorint el creixement del sector en els darrers anys. Els rams de 

major projecció actual són el químic, el de la metal·lúrgia i el tèxtil.  

L’àrea de l'actuació està situada a la zona est del municipi de Les Franqueses del Vallès, en un 

nucli residencial amb diversos equipaments municipals propers (centres d'educació, parcs, 

instal·lacions esportives, etc.). Molt pròxim a la carretera BV-5151 que uneix el municipi amb 

Cànoves.  

El territori de Les Franqueses del Vallès no pertany a cap PEIN. Els PEINS més propers que té són el 

Massís del Montseny i la Conreria - Sant Mateu - Cèllecs. Tampoc té cap espai natural inclòs en 

la xarxa Natura 2000  

Topogràficament, els terrenys de Can Garriga es troben elevats respecte la carretera de Cànoves 

uns 4-5m, mitjançant un acusat talús. Salvat aquest talús, presenten un pendent relativament 

suau en sentit NE. L’àmbit alberga alguns camins asfaltats i en terres que donen serveis a les cases 

que hi ha a l’àmbit: el camí del cementiri i el carrer de Sant Tomàs. 

3.5. USOS, EDIFICACIONS I INFRAESTRUCTURES D’INTERÈS  

3.5.1. Infraestructures i serveis existents.  

La informació sobre les infraestructures existents a l’àmbit s’han obtingut mitjançant la plataforma 

ewise de ACEFAT i s’ha completat amb informació facilitada per les companyies 

subministradores. La informació sobre la xarxa de clavegueram s’ha obtingut a través de 

l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.  

A. Accessos i comunicacions.  

El sector que ens ocupa no té un accés puntual, sinó que es troba envoltat de zones urbanes 

consolidades, i per tant, funciona més aviat com un nexe d’unió d’aquestes zones que com un 

ens autònom al qual cal accedir. 
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El sector limita amb dos carrers ja consolidats, al nord amb el carrer Joan Maragall i a l’Oest amb 

l’Avinguda de la Sagrera. A la banda sud-est hi discorre el camí del Cementiri, que a la actualitat 

va a connectar cap a la Carretera BV-5151 cap a Cànoves.  

Hi ha una sèrie de vials que van a parar als límits del sector de forma perpendicular, bàsicament 

a través dels vials ja esmentats, a la banda nord, el carrer de Rafael Alberti i el carrer de Joan 

Oliver “Pere Quart”, des de l’oest tenim, el carrer Verge de la Mercè, el carrer Verge de Núria, i 

el passeig dels Til·lers  

B. Xarxa d’abastament d’aigua potable.  

La companyia Sorea abasteix d’aigua potable a les edificacions existents de l’àmbit, per tant no 

hi ha cap dificultat per abastir la resta de l’àmbit.  

Dins de l’àmbit, al punt més alt de la carena, hi ha un dipòsit d’aigua, una vegada realitzades les 

consultes amb la companyia, es conclou que no es necessari mantenir-lo, sempre i quan es facin 

unes millores a la resta de xarxa municipal per a augmentar la capacitat d’emmagatzematge 

de la mateixa.  

A part d’aquest sistema d’emmagatzematge d’aigua, trobem xarxa de distribució d’aigua 

potable als carrers de Joan Maragall i a l’Avinguda de la Sagrera. Es tracta de canonades noves 

de PE de diàmetres nominals fins a 200mm, amb capacitat per abastir a gran part de l’àmbit.  

Es considera garantit el subministrament d’aigua potable al sector.  

C. Xarxa elèctrica.  

Les companyies que subministren el municipi actualment són Endesa i Estabanell. Per els carrer 

de Joan Maragall i l’Avinguda de la Sagrera discorren línies de distribució en MT i fins i tot alguna 

línia de transport en AT. Des d’aquestes línies es podrà alimentar el desenvolupament del sector. 

Existeixen dos centres de distribució propers a l’àmbit, al nord es troba al carrer de Joan Maragall 

proper a la cantonada amb Rafael Alberti, i al sud el trobem al final del Passeig dels Til·lers, a la 

part posterior de la masia de “Can Ganduxer”.  

També trobem xarxa de distribució en BT que garanteix el subministrament actual de les 

edificacions existents dins de l’àmbit.  

Es considera garantit el subministrament elèctric del sector.  

D. Xarxa de gas natural.  

Segons la informació facilitada per la companyia subministradora de gas natural al municipi de 

les Franqueses del Vallès, Gas Natural, no hi ha gas a l’interior del sector, però si el trobem a la 

seva part exterior però confrontant al sector, ja que moltes de les edificacions que trobem al 

voltant gaudeixen d’aquest servei.  

Trobem una xarxa a la vorera nord del carrer de Joan Maragall, i a la part superior de l’Avinguda 

de la Sagrera. En tots els carrers que aboquen al sector també hi trobem xarxa soterrada (Verge 

de la Mercè, Verge de Núria, Psg. Til·lers). 

També hi ha una xarxa de transport que discorre per el sòl no urbanitzable proper a l’est del 

sector.  

Es considera garantir el servei de gas al sector.  

E. Xarxa de telecomunicacions.  

La xarxa de telecomunicacions existent al municipi, és principalment, la de la companyia 

Telefònica que té xarxa per tots els voltants.  
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De la mateixa manera que amb el gas, trobem la xarxa de telecomunicacions al carrer de Joan 

Maragall, especialment a la vorera nord, on les parcel·les ja son ocupades, i també trobem xarxa 

a la part superior de l’Avinguda de la Sagrera. La xarxa existent es a base de prismes realitzats 

amb canonades de PVC i PE que connecten les arquetes tipus M de tota la zona, previsiblement, 

aquesta xarxa encara disposa de capacitat per a la seva ampliació.  

Es considera garantit el servei de telecomunicacions al sector.  

F. Enllumenat  

El sector disposarà d’una xarxa d’enllumenat públic. Per subministrar aquesta xarxa caldrà la 

instal·lació d’un quadre d’enllumenat nou.  

G. Residus sòlids.  

Les Franqueses del Vallès disposa de diferents illes de recollida selectiva per tot el municipi per 

garantir una ciutat neta i sostenible. Per tal de fer la recollida selectiva es disposa de contenidors 

del tipus: 

• fracció orgànica  

• paper i cartró  

• envasos de vidre  

• envasos lleugers (plàstic, brics, llaunes)  

• rebuig  

Els residus que no es poden dipositar en els contenidors anteriors s'han de portar a la Deixalleria, 

o bé a les mini deixalleries. Diàriament es recull la fracció orgànica i el rebuig. Les recollides de 

paper i cartró, envasos de vidre i envasos lleugers tenen diferents freqüències en funció de les 

necessitats. Les andròmines es recullen un cop per setmana i els sacs de poda es retiren sota 

demanada.  

Una vegada desenvolupat el sector, a la zona es disposaran illes de recollida selectiva al carrer, 

alineades amb els aparcaments previstos en cada carrer. En total, es preveuen les illes de 

recollida per a que, garanteixen la cobertura del sector amb radi 100m.  

3.5.2. Usos i edificacions existents.  

Els usos principals que trobem als terrenys són, majoritàriament, erms i plantacions regulars 

d’aprofitament forestal pobre (oliverars)i algun camp per a farratge, dins de l’àmbit trobem zones 

residencials amb edificació unifamiliar disseminades per a la part nord, a la zona sud, trobem les 

edificacions de “Can Garriga” i un conjunt edificatori sense gaire interès que conforma l’antic 

nucli de Sant Tomàs, format per edificacions i coberts per a usos agrícoles.  

El sector, malgrat que té un caràcter agrícola-rural en bona part de la seva superfície, sí que 

alberga edificacions ocupades, com ja s’ha indicat anteriorment. El pla parcial plantejarà la 

consolidació de les edificacions residencial unifamiliars integrant-les dins la nova zona 

d’aprofitament amb aquesta tipologia.  

Es mantindrà tot el conjunt anomenat “Can Garriga” atenent a la seva catalogació i rellevància 

patrimonial dins el municipi.  

Les edificacions del nucli de Sant Tomàs, on la majoria es troben en un estat de conservació molt 

dolent, no es preveu que es conservin, i de fet, el pla parcial qualificarà els terrenys que ocupen 

com a zona d’espais lliures per a parcs i jardins.  

No es coneixen activitats industrials, ni comercials de cap tipus, a excepció de la activitat 

agrícola que es desenvolupa sobre les construccions abans esmentades.  

3.6. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL  
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L’Estructura de la propietat s’ha realitzat confrontant les dades obtingudes del Cadastre i la 

realitat física sobre el territori, de manera que resulta el següent quadre resum de propietaris que 

s’adjunta tot seguit. En tot cas, aquestes dades de propietat s’hauran de revisar i validar en el 

Projecte de reparcel·lació, posterior a la tramitació del present Pla parcial. 

FINQUES APORTADES

Finca registral
Superfície 

cadastral
Finca cadastre

Nº 

finca
Propietari

Superfície 

aportada

Percentatge 

aportades

X 11.031,00 m2 08085A014000890000DF 1 PROHABIT, SA 10.357,00 m2 26,434%

X 3.647,00 m2 08085A014090440000DG 2 AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 680,00 m2 1,736%

X 6.086,00 m2 08085A014000320000DR 3 PROHABIT, SA 153,00 m2 0,391%

X 8.402,00 m2 08085A014000360000DJ 4 SERGIO JAVIER QUINZAÑOS 8.515,00 m2 21,733%

08085A014003380000DQ

000336400DG40G0001TW

X 665,00 m2 08085A014002700000DH 6 ISIDRO SERRA TAÑA 608,00 m2 1,552%

X 692,00 m2 08085A014090400000DW 7 AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 837,00 m2 2,136%

X 2.007,00 m2 08085A014000390000DZ 8 JAUME ROCA BUFI 1.885,00 m2 4,811%

X 558,00 m2 08085A014000400000DE 9 PEDRO COSTA ESTRADA 617,00 m2 1,575%

X 1.671,00 m2 08085A014000370000DE 10 JAUME ROCA BUFI 1.714,00 m2 4,375%

X 1.313,00 m2 08085A014000380000DS 11 JAUME ROCA BUFI 1.306,00 m2 3,333%

X 5.900,00 m2 08085A014000350000DI 12 SERGIO JAVIER QUINZAÑOS 4.458,00 m2 11,378%

2094105DG4029S0000LJ

2094105DG4029S0001BK

X 69,00 m2 2094104DG4029S0001AK 14 JAUME ROCA BUFI 69,00 m2 0,176%

X 66,00 m2 2094103DG4029S0001WK 15 JAUME ROCA BUFI 62,00 m2 0,158%

2094102DG4029S0000YJ

2094102DG4029S0001UK

X 270,00 m2 2094102DG4029S0001HK 17 ANDRÉS AMBROS PUIG 265,00 m2 0,676%

2094301DG4029S0000FJ

2094301DG4029S0001GK

2094304DG4029S0000KJ

2094304DG4029S0001LK

2094303DG4029S0000OJ

2094303DG4029S0001PK

X 244,00 m2 2094302DG4029S0001QK 21 ANDRÉS AMBROS PUIG 211,00 m2 0,539%

X 859,00 m2 08085A014003160000DK 22 ANDRÉS AMBROS PUIG 878,00 m2 2,241%

2094303DG4029S0000OJ

2094303DG4029S0001PK

X 151,00 m2 000834400DG40G0001LW 24 DIEGO DE LA TORRE FUENTES 179,00 m2 0,457%

X 64,00 m2 000834500DG40G0001TW 25 SERGIO JAVIER QUINZAÑOS 72,00 m2 0,184%

X 97,00 m2 000834600DG40G0001FW 26 SERGIO JAVIER QUINZAÑOS 93,00 m2 0,237%

X 77,00 m2 000834700DG40G0001MW 27 JUAN EUGENIO PRAT QUINZAÑOS 91,00 m2 0,232%

X 185,00 m2 08085A014003140000DM 28 JUAN EUGENIO PRAT QUINZAÑOS 159,00 m2 0,406%

X 195,00 m2 08085A014003150000DO 29 SERGIO JAVIER QUINZAÑOS 216,00 m2 0,551%

X 7.928,00 m2 08085A014000310000DK 30 PEDRO COSTA ESTRADA 235,00 m2 0,600%

X 753,00 m2 08085A014002690000DA 31 ISIDRO SERRA TAÑA 737,00 m2 1,881%

AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 0,00 m2 0,000%

Camins Cadastrals i Torrents 393,10 m2 1,003%

TOTAL FINQUES APORTADES 39.180,10 m2 100,000%

X 20 153,00 m2 0,391%

X 18 335,00 m2 0,855%315,00 m2

X 16 762,00 m2 1,945%752,00 m2

X 5 1.009,00 m2 2,575%

1.767,00 m2 4,510%

19 167,00 m2 0,426%JAUME ROCA BUFI

JAUME ROCA BUFI

X 1.711,00 m2 23 JOSÉ QUINZAÑOS DE LA TORRE

X

152,00 m2

139,00 m2

197,00 m2 0,503%

JOSEFA RIFA BUFI

ANDRÉS AMBROS PUIG

ANTONIO PINEDA SANCHEZ

X 171,00 m2 13 JAUME ROCA BUFI

800,00 m2

 

  



 
 

Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

 

Exp. 17-5814 Pàg. 33 PP Sector R 

 

4. OBJECTIUS I CRITERIS D’ORDENACIÓ DE L’ÀMBIT.  

4.1. ADEQUACIÓ DE L’ORDENACIÓ A LES DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

GENERAL PER AL SECTOR  

Les determinacions específiques del Pla General, en sòl urbanitzable, són les que s’han explicat 

al punt 3.1.2 Regulació del sòl urbanitzable, de la present memòria.  

L’ordenació que s’estableix mitjançant el present pla parcial acompleix, alhora, amb els objectius 

concrets establerts a l’article 252 de les Normes del PGOU: 

• Completar la malla urbana actual. 

• Situar els espais verds i d’equipament en l’àrea de carena, convenientment 

assenyalada en els plànols d’ordenació sèrie 4. 

• Conservar i potenciar l’emplaçament de l’edifici catalogat.  

4.1.1. Descripció de la solució adoptada.  

La proposta d’ordenació del sector es basa a la solució que fixa el PGOU i procura minimitzar 

l’ocupació del territori a la zona de la carena fixada en els plànols d’ordenació de la sèrie 4. El 

sistema viari que ordena tot el sector s’ha adaptat a la realitat del territori, tot i que ocupa més 

superfície que l’estàndard fixat al PGOU, s’ha procurat obtenir un resultat millor en quant a traçat 

del carrers, per tal d’optimitzar els recorreguts. S’ha procurat la no afectació als habitatges 

existents. El pla parcial desenvoluparà i consolidarà la urbanització existent al voltant del sector 

en aquests moments.  

La delimitació del sector R “Can Garriga” s’ha traspassat a la topografia elaborada recentment 

per a la redacció del present pla parcial. De la transposició d’aquest límits, resulta que el sector 

té realment una superfície de 39.180,10m2 en comptes de 37.379m2. S’incrementa, doncs, en un 

4,82%, el que compleix amb l’establert a l’art. 11 del POUM, transcrit amb anterioritat amb punt 

3.1.1 de la present memòria.  

En el pla parcial es proposarà la compleció de la malla urbana mitjançant la creació d’illes 

residencials a la part nord-oest de l’àmbit, amb la seva corresponent distribució del sistema viari 

que dona continuïtat als traçats existents. Això es realitza de la manera més efectiva i sostenible, 

ja que no es vol malbaratar el sòl destinant-lo a la urbanització del sistema viari, Es tracen dos 

vials principals que connecten els vials de les zones urbanitzades adjacents, d’una banda entre 

el passeig dels Til·lers i el camí del Cementiri, i una mica més al nord, connecta el carrer Verge de 

la Mercè amb el carrer de Rafael Alberti, aquests dos eixos viaris van en sentit est-oest.  

Per a la distribució interior es creen d’altres vials, secundaris, que es disposen en sentit nord-sud, i 

uneixen els dos eixos principals per tal de garantir l’accés a totes les finques que resulten entre els 

carrers.  

La proposta del pla parcial farà que els espais destinats a al sistema d’espais lliures es trobin 

disposats per tal de crear un nexe entre el verd natural existent (zones agrícoles) i els espais lliures 

i destinats a equipaments existents en la trama urbana actual. Existeix la voluntat de l’Ajuntament 

de Les Franqueses de situar en aquest àmbit una peça d’equipament per a destinar-la a pavelló 

poliesportiu, aquesta peça s’ha situat de la manera més urbana possible, adossant-la a les 

finques edificables, per tal de generar una continuïtat dels espais lliures que permeti la connexió 

d’aquestes zones des de l’actual Passeig dels Til·lers, fins a l’Escola “Camins” situada més al nord.  

Respecte de l’edificació catalogada “Can Garriga”, el document de pla parcial contempla la 

creació d’una clau específica per a aquest element. Actualment, les edificacions existents son 

de titularitat privada. La possibilitat que aquest element del catàleg de patrimoni passi a titularitat 

pública significaria un increment en les despeses de gestió del sector, derivades de les 

indemnitzacions als actuals titulars de les edificacions, que son inassolibles per la totalitat de 
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propietaris, i que per tant, farien impossible la gestió econòmica, i en conseqüència, el 

desenvolupament del sector tal i com es pretén. 

El pla parcial, en conseqüència, crearà una clau urbanística específica per a aquesta zona, en 

la que les edificacions existents es mantindran tal i com estan en la actualitat, i les zones que les 

envolten estaran qualificades com a verd privat i no es permetrà l’edificació, de manera que es 

mantingui, i es potenciï l’emplaçament de l’edifici catalogat tal i com demanen els objectius del 

sector. 

Atenent a que aquests terrenys lliures al voltant de les edificacions seran de titularitat privada, no 

computaran als efectes del sistema d’espais lliures i equipaments, per tant el 35% de reserva de 

sòl per a aquest sistema es realitzarà, preferentment sobre l’àrea de la carena fins a assolir aquest 

percentatge de l’àmbit, per tal de donar compliment al segon objectiu, i de manera, que els 

espais lliures (públics i privats) formaran un conjunt superior a l’inicialment previst a la fitxa del 

sector. 

Per a la distribució de les diferents tipologies edificatòries dins les illes d’aprofitament privat, tenim 

quatre tipus diferents: 

• A la part nord de l’àmbit, per tal de completar la illa que tindrà front al carrer Joan Maragall, 

s’ha previst continuar amb la tipologia existent en aquest front de carrer, es tracta doncs, 

d’ordenar aquesta peça mitjançant edificació aïllada per a habitatges unifamiliars, s’ha 

previst un aprofitament similar a les edificacions d’aquella zona, tant pel que fa a 

edificabilitat, com per a l’ocupació, alçada, separacions a llindars i d’altres paràmetres 

urbanístics.  

• A la part sud, com s’ha explicat anteriorment, es mantindran les edificacions incloses en el 

Catàleg de Patrimoni que conformen el sots-àmbit de “Can Garriga”, de forma que es crea 

una clau urbanística corresponent a volumetria específica que permetrà mantenir els edificis 

actuals envoltats de espai lliure privat.  

• En el centre de l’àmbit, tocant a l’Avinguda de la Sagrera s’ha disposat un conjunt 

d’edificacions en filera, en la primera i la segona illes, aquests conjunts es composaran 

d’edificacions per a habitatge unifamiliar adossat, amb un espai lliure a la part anterior (per 

on es produeix l’accés), i un espai lliure a la part posterior. Al final d’aquest pati posterior es 

podrà adossar una edificació de planta baixa, que únicament es podrà destinar a 

aparcament, i així quedarà fixat a la normativa urbanística. La organització d’aquestes dues 

illes es realitza de tal forma que el carrer que les separa únicament donarà accés a aquests 

edificis de planta baixa per a aparcament.  

• A continuació apareix la darrera illa d’aprofitament privat, que es conforma mitjançant blocs 

lineals amb front al carrer i una fondària edificable de 14m. Com s’ha explicat anteriorment, 

per mirar de malbaratar el mínim sòl possible i optimitzar els recursos en cadascun dels edificis 

(zones e instal·lacions comuns), s’ha previst que aquestes edificacions disposin d’una alçada 

superior a la prevista al POUM, i puguin desenvolupar-se sobre planta baixa i tres plantes pis.  

Aquestes dues línies de blocs seran una mica diferents, ja que en la situada més a l’oest, es 

preveu que les quatre plantes es destinin a habitatge i en la edificació amb front a l’est la 

planta baixa es destinarà a altres usos (dels que contempla el POUM), i les tres plantes tipus 

es destinaran a habitatge (en aquest cas a habitatge de protecció pública). D’aquesta 

manera es pretén potenciar els usos terciaris i comercials en aquestes plantes baixes que 

tindran front al futur equipament, i d’aquesta manera dinamitzar aquest espai públic. 

Per a aquestes edificacions s’ha previst una alçada màxima de 12,40m i de 13,90m 

respectivament per a les edificacions amb el front a l’oest i a l’est. L’espai resultant entre els 

blocs serà espai lliure privat, no permetent-se la seva edificació. 

• A continuació d’aquestes edificacions quedarà la parcel·la prevista per a l’equipament, de 

manera que tindrà un caire urbà adossat a la trama de nova creació, per una banda, i a les 

zones verdes i espais lliures per un altra banda.  
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L’ordenació de les illes residencials ha seguit en general l’establert a la fitxa del sector, però amb 

els següents matisos:  

- S’ha inclòs la ordenació en edificis unifamiliars aïllats.  

- Es crea la Clau urbanística específica per a “Can Garriga”  

- Els límits de l’edificabilitat per a cadascun dels usos es manté segons la fitxa del POUM.  

- Es situa la parcel.la d’equipament a la zona central que permet una parcel.la de 

grans dimensions amb una forma adequada per la seva posterior edificació.  

- S’eliminarà l’actual dipòsit d’aigua que es troba edificat en el centre de l’àmbit.  

Les zones verdes i equipaments suposen més del 35% de la superfície total de l’àmbit. Aquests 

espais mantindran el seu caire natural, es potenciarà la seva connexió amb la urbanització i es 

generaran camins interiors per al seu ús de lleure per part de la ciutadania. S’inclouran les 

comunicacions per a vianants i ciclistes. 

Cal deixar constància que s’han tingut en compte les condicions establertes a l’informe de la 

CTUB pel que fa a la conveniència d’estudiar la possibilitat de donar continuïtat al carrer Verge 

de Núria. Fet això ha resultat que el sòl destinat a sistema viari és ara del 18,35%, percentatge 

molt superior al 10% preceptiu, i el que en resultaria de fer el que s’indica encara és superior a 

aquest 18,36%. Aquest augment, implicaria una disminució del sòl destinat a aprofitament i, per 

tant, faria econòmicament inviable el propi pla. 

Tanmateix, segons l’informe de la CTUB el carrer acabaria en un vial de circulació restringida, fet 

que ocasionaria un embús tant al mateix carrer Verge de Núria, com a la sortida cap el que 

desemboca al carrer Joan Maragall, col·lapsant dos dels tes carrers que envolten l’equipament. 

Per últim, i respecte al gir d’orientació de la zona dels habitatges de les illes 02a, 02b i 02c, lligat 

amb la prolongació del carrer Verge de Núria, cal esmentar que quedarien en orientació nord-

sud, en comptes de la actual este-oest. Òbviament, l’assolellament és més beneficiós de la forma 

que n’està prevista, en comptes de la proposada. 

4.1.2. Adaptació als límits físics.  

La delimitació del sector R “Can Garriga” s’ha traspassat a la topografia elaborada recentment 

per a la redacció del present pla parcial. De la transposició d’aquest límits, resulta que el sector 

té realment una superfície de 39.180,10m2 en comptes de 37.379m2. S’incrementa, doncs, en un 

4,82%, el que compleix amb l’establert a l’art. 11 del PGOU.  

La reserva per al sistema d’espais lliures i equipaments en la zona de la carena s’ha respectat 

amb la limitació que fixen els carrers que s’han ordenat en la proposta  

L’ordenació de les illes residencials ha seguit, en general, l’establert a la fitxa del sector, però amb 

els matisos exposats al punt anterior.  

El traçat dels vials segueix el principi de racionalitat i optimització de recorreguts. En la majoria 

casos coincideix parcialment amb els camins preexistents. El traçat ha procurat, tant en planta 

com en alçat, la seva millor adaptació al medi.  

4.1.3. Càlcul de l’edificabilitat del sector.  

Tal i com es preveu a l’article 224 Condicions d’edificació del PGOU, l’edificabilitat total és del 

0,60m2s/m2s. D’això ens resulta un total de 23.508,10m2 de sostre, que com veurem a continuació 

no es materialitzen per part de la ordenació prevista al pla parcial.  

A part, el mateix article fixa que dins d’aquesta edificabilitat global, el sostre destinat a l’ús 

residencial no superi el 0,45m2s/m2s, del que resulta un sostre màxim residencial de 17.631m2 de 

sostre. De la mateixa manera, per als altres usos compatible tenim una edificabilitat de 

0,15m2s/m2s, del que en resulta un sostre per a aquests usos de 5.877m2. 
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Com podem observar en el següent resum que correspon a la ordenació d’aquest avanç de pla 

parcial, no es superen aquests estàndards: 

RESUM

EQUIPAMENTS I ZONES VERDES 13.721,71            35,02 0 -                                  -                                  -                                  -                                  

VIALITAT 7.194,29              18,36 0 -                                  -                                  -                                  -                                  

ZONES PRIVADES 18.264,10            46,62 136 11.995,11                      5.338,64                        2.178,00                        19.511,75                      

TOTAL 39.180,10            100,00 136,00 11.995,11                     5.338,64                       2.178,00                       19.511,75                     

Sostre altres usos (m2) Sostre total (m2)Superfície (m2) %
Núm. 

Habitatges

Sostre Renda Lliure 

(m2)
Sostre HPO (m2)

 

Veiem que el total de superfície destinada a l’ús residencial en les seves diferent formes (renda 

lliure i protecció oficial) és de 17.333,75m2st. La superfície destinada a d’altres usos compatibles 

és de 2.178,00m2st. Cap d’aquest dos valors supera el màxim d’edificabilitat prevista, i per tant, 

tampoc es supera l’índex general, quedant l’edificabilitat total de 19.511,75m2st, que representen 

un índex de 0,498m2s/m2s.  

Desglossant per illes aquesta edificabilitat, ens resulta el següent quadre: 

ZONES PRIVADES

ILLA 01 8.281,32              21,137 16 4.140,59                        -                                  -                                  4.140,59                        

ILLA 02a 2.100,26              5,361 12 2.094,00                        -                                  502,56                           2.596,56                        

ILLA 02b 1.968,77              5,025 12 2.094,00                        -                                  502,56                           2.596,56                        

ILLA 02c 3.183,55              8,125 92 2.871,52                        5.338,64                        1.172,88                        9.383,04                        

ILLA 03 2.730,20              6,968 4 795,00                           -                                  -                                  795,00                           

TOTAL 18.264,10            46,62 136,00 11.995,11                     5.338,64                       2.178,00                       19.511,75                     

Sostre HPO (m2)
Sostre Renda Lliure 

(m2)
Sostre altres usos (m2) Sostre total (m2)

Núm. 

Habitatges
Superfície (m2) %

 

La illa 01 és la conformada per a habitatges unifamiliars aïllats, les illes 02a i 02b son les edificacions 

unifamiliars adossades, i a la illa 02c es on trobem els blocs lineals. Del total del sostre residencial 

(17.333,75m2st), 5.338,64m2st son destinats a habitatge en règim de protecció pública, es a dir, un 

30,80% del sostre residencial, complint així les determinacions per a reserves d’habitatge públic 

que fixa la Llei d’Urbanisme.  

A l’illa 03, trobem el sostre de l’àmbit de “Can Garriga”, on hi ha comptabilitzat el sostre actual, 

ja que no es preveu que se’n faci una previsió d’augmentar-lo atenent al caire de la protecció 

patrimonial que té aquest conjunt d’edificis.  

4.1.4. Urbanització i càrregues externes.  

No són necessàries actuacions exteriors a l’àmbit i per tant, no es preveuen càrregues externes, 

llevat de les millores que caldrà realitzar a la xarxa de distribució d’aigua potable municipal, per 

tal de poder suprimir l’actual dipòsit present a l’àmbit. 

4.2. OBSERVANÇA DE L’OBJECTIU DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE  

La proposta continguda en el present document és plenament conforme amb l’objectiu de 

desenvolupament urbanístic sostenible que, de conformitat amb l’article 3 del TRLU, constitueix 

un dels principis generals de l’actuació urbanística.  

En aquest sentit, cal destacar que l’ordenació proposada s’ajusta al model de desenvolupament 

social i econòmic del municipi, tot afavorint el compliment de l’objectiu de conjuminar les 

necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, 

històrics o culturals.  

El pla parcial potencia la importància del sistema d’espais lliures al territori, connectats amb la 

trama urbana mitjançant camins interiors i accessos des dels nous carrers del sector. L’objectiu és 

integrar aquest espai lliure dins de la trama urbana de Les Franqueses del Vallès a la vegada que 

es manté el seu estat natural, fent que els habitants del poble assumeixin com a propi aquest 

espai.  
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La proposta de camins haurà de materialitzar-se amb un projecte amb grau constructiu, però les 

propostes presenten alguns del camins que compleixen amb els criteris de itinerari accessible 

d’acord amb la normativa “Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero”.  

4.3. ADEQUACIÓ DE L’ORDENACIÓ A LES DIRECTRIUS DE PLANEJAMENT 

L’ordenació del Sector R “Can Garriga” que es proposa s’adequa plenament a les directrius que 

estableix la revisió del PGOU de Les Franqueses del Vallès, de l’any 2009. El Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme i el Reglament de la Llei d’Urbanisme van ser aprovades amb posterioritat, 2012 i 

2006 respectivament. Les directrius de planejament urbanístics s’estableixen d’una banda a 

l’article 9 del TRLU, i de l’altra als articles 5 a 7 del RLU.  

Les determinacions i l'execució del present pla parcial permeten assolir uns nivells adequats de 

qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscs naturals i 

tecnològics. L’àmbit del pla no comprèn zones inundables ni de risc per les persones, ni zones de 

risc geològic segons les dades de l’Institut Geològic de Catalunya.  

4.4. COMPLIMENT DE LES DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC GENERAL SOBRE 

MOBILITAT SOSTENIBLE  

El present Pla parcial compleix les determinacions sobre mobilitat sostenible que estableix el 

planejament general i la normativa sectorial aplicable.  

De resultes de la resolució emesa per part de l’òrgan ambiental, se’n deriven unes consideracions 

que ha de tenir en compte el document de Pla parcial, en aquest cas tenim una de les 

consideracions que fa referència a la mobilitat del sector, i textualment diu: 

a) En compliment de l’informe de l’Autoritat del Transport Metropolità, de 19 de febrer de 2019, 

caldrà redactar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, amb el contingut previst en el Decret 

344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, tot 

analitzant específicament les xarxes de connexió en bicicleta i a peu amb la resta del nucli, així com 

les connexions amb la xarxa de transport intermunicipal. Així mateix, caldrà incorporar indicadors 

per a l’avaluació del seguiment dels objectius de mobilitat sostenible. 

Aquesta consideració s’ha tingut en compte per a la redacció de l’Estudi sobre la mobilitat 

generada. S'ha realitzat un anàlisis de l'afecció de la mobilitat generada pel desenvolupament 

del nou sector per a cada un dels modes de transport en el viari existent i al nou viari. El viari de 

la zona d'estudi correspon a l'habitual en àrees residencials, amb una velocitat de circulació 

limitada a 30km/h, que permet la coexistència amb altres modes de transport i augmenta la 

seguretat, i amb carrers de doble sentit i un sol carril de circulació per sentit.  

Per a la realització de l'estudi de mobilitat motoritzada pel desenvolupament del sector s'ha 

considerat el viari nou proposat i el viari principal existent en l'àmbit d'actuació susceptible de 

captar nous viatges. S'ha realitzat una estimació del nombre de desplaçaments que generen els 

diferents àmbits del planejament a desenvolupar. Per a tot el viari s'ha analitzat la capacitat i les 

intensitats previstes, així com el nivell de servei, concloent que no existeix en cap tram una pèrdua 

de qualitat o empitjorament del nivell de servei.  

Respecte el transport públic, amb els desplaçaments actuals i els previstos no es considera 

necessari modificar o afegir noves línies de transport públic a la zona. La seva majoria de las línies 

de transport interurbà tenen part disposen d'una parada propera a l’àmbit que pot realitzar les 

funcions d'intercanviador modal i la proximitat de l'Estació de les Franqueses del Vallès de la xarxa 

de Rodalies de Barcelona garanteixen una bona connexió amb la xarxa de transport públic. 

Per ser una zona d'habitatges amb una densitat baixa no es considera necessari instal·lar noves 

zones de d'estacionament en el viari, parades de taxis i zones de reserva per la càrrega i 

descarrega de mercaderies. Es preveu l’adaptació de tots els elements de la xarxa viària perquè 

no existeixin barreres arquitectòniques.  
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Aquest document de pla parcial incorpora un estudi detallat de la mobilitat generada que 

validarà les solucions que s’han pres fins ara en aquest document de pla parcial.  

5. DETERMINACIONS RELATIVES ALS USOS DEL SÒL I ALS PARÀMETRES EDIFICATORIS  

El detall dels usos previstos dels terrenys dins l’àmbit del sector, està recollit en els plànols de 

zonificació del present avanç de pla parcial.  

Els usos globals i específics que s’estableixen en aquest Pla parcial són els de zona de 

desenvolupament residencial, el pla parcial, dins el seu Capítol III Normes Urbanístiques, regularà 

cadascuna de les tipologies edificatòries resultants.  

De resultes de la resolució emesa per part de l’òrgan ambiental, se’n deriven unes consideracions 

que ha de tenir en compte el document de Pla parcial, en aquest cas tenim una de les 

consideracions que fa referència a les noves edificacions a construir en el sector, i textualment 

diu: 

c) Caldrà que les noves edificacions s’ajustin a la definició d’edifici de consum d’energia gairebé nul 

establerta en la disposició addicional quarta del Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es 

transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012. 

Aquesta consideració s’inclourà com a article dins de les normes urbanístiques del pla parcial, de 

manera que quedi constància de l’obligat compliment d’aquesta disposició per a totes les 

edificacions resultants del pla.  

5.1. ZONA RESIDENCIAL “B”  

Per al desenvolupament de la zona residencial “B” segons s’ha explicat amb anterioritat ha 

calgut la introducció de dos models més sobre aquells previstos al PGOU per tal d’encabir les 

edificacions existents, per una banda, i per mantenir la coherència urbana amb el model de 

ciutat jardí existent tocant a l’àmbit, per una altre.  

A continuació es detallen les condicions en cadascuna de les illes resultants.  

5.1.1. Condicions de les illes.  

El pla parcial determinarà un total de 5 illes per a l’aprofitament privat, a l’Illa 01 trobem habitatge 

unifamiliar aïllat, a les illes 02a i 02b habitatge unifamiliar en filera, a la illa 02c blocs lineals per a 

habitatge col·lectiu, i per últim, a l’illa 03 es mantenen les edificacions existents en volumetria 

específica del conjunt de “Can Garriga”, segons es mostra al següent quadre: 

ZONES PRIVADES

ILLA 01 8.281,32              21,137 16 4.140,59                        -                                  -                                  4.140,59                        

ILLA 02a 2.100,26              5,361 12 2.094,00                        -                                  502,56                           2.596,56                        

ILLA 02b 1.968,77              5,025 12 2.094,00                        -                                  502,56                           2.596,56                        

ILLA 02c 3.183,55              8,125 92 2.871,52                        5.338,64                        1.172,88                        9.383,04                        

ILLA 03 2.730,20              6,968 4 795,00                           -                                  -                                  795,00                           

TOTAL 18.264,10            46,62 136,00 11.995,11                     5.338,64                       2.178,00                       19.511,75                     

Sostre HPO (m2)
Sostre Renda Lliure 

(m2)
Sostre altres usos (m2) Sostre total (m2)

Núm. 

Habitatges
Superfície (m2) %
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5.1.2. Zona ciutat jardí 

Les condicions d’ordenació de la zona ciutat jardí per edificació aïllada s’han assimilat en la 

mesura del possible a les de la zona envoltant al nord del sector, per tal de donar coherència 

urbana a aquesta zona ja consolidada. Tenint en consideració l’observació realitzada amb 

anterioritat sobre la edificabilitat real de la parcel.la, els paràmetres resultants són els següents: 

• La parcel·la mínima per aquesta zona s’estableix en 400m2.  

• La façana mínima serà de 15m.  

• Ocupació màxima de la parcel·la serà del 30%. No es permetrà cap tipus d’ocupació 

auxiliar.  

• L’edificabilitat màxima s’estableix en 0,50m2st/m2sòl.  

• L’alçada màxima de les edificacions serà de 6,30m (per a l’arrencada de les cobertes 

inclinades) per a un nombre màxim de plantes de PB+1PP.  

• Les separacions a carrer de l’edificació seran de 5m, per a la resta de llindars les 

separacions mínimes s’establiran en 3m.  

5.1.3. Zona unifamiliar en filera  

Les condicions d’ordenació de la zona unifamiliar per edificació en filera seran les següents: 

• La parcel·la mínima per aquesta zona s’estableix en 150m2.  

• Les alineacions de l’edificació son obligatòries, segons es fixen als plànols d’ordenació, 

l’edificació principal es destinarà a l’ús residencial, i l’edificació auxiliar únicament es 

podrà fer servir com a aparcament o altres usos complementaris, però en cap cas per 

a ampliar l’ús residencial.  

• Entre les dues edificacions hi haurà un pati lliure privat d’edificació, així com al front 

de la parcel·la hi haurà un pati exterior privat, que com a mínim tindrà 2,5m de 

fondària.  

• El número de plantes màxim permès serà de PB+2PP, tot i que es fixarà que la planta 

segona només pugui ocupar el 50% de la planta primera, i s’alineï per la façana 

principal, de manera que el terrat de la segona planta quedi a l’interior de la 

parcel·la.  

• L’alçada màxima serà de 9,20m a la línia d’arrencada de la coberta inclinada de la 

façana principal.  

5.1.4. Zona blocs habitatge col·lectiu  

Les condicions d’ordenació de la zona d’habitatge col·lectiu per edificació en alineació a vial 

seran les següents: 

• Dins la illa hi trobem dos blocs lineals, l’un amb la façana principal a l’oest, i l’altre a 

l’est. En el primer, totes les plantes es destinen a l’ús residencial. En el segon, la planta 

baixa es destinarà a altres usos.  

• El nombre de plantes per a les dues edificacions serà de PB+ 3PP.  

• L’alçada màxima serà de 12,40m per a l’edifici amb façana a l’oest, i de 13,90m per 

a l’edifici amb façana a l’oest, atenent als altres usos previstos a la planta baixa.  

• La fondària edificable dels blocs, serà de 14m.  

• Els patis resultants a les plantes baixes no podran ser ocupats amb cap tipus 

d’edificació, exceptuant-ne les rampes d’accés als soterranis (si existeixen).  

• Atenent a la tipologia de les altres claus residencials, cal tenir en compte que tota la 

reserva d’habitatge amb protecció pública es situarà dins aquest dos blocs. 

6. DETERMINACIONS RELATIVES ALS SISTEMES URBANÍSTICS  
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De les reserves realitzades en resulta el quadre que segueix a aquest paràgraf. Com es pot 

comprovar, el total de superfícies de cessió s’ha vist incrementat lleugerament sobre els 

estàndards previstos al planejament, principalment, degut a l’augment de superfície de la 

vialitat.  

A continuació s’adjunta quadre de les reserves mínimes, segons el que es fixa en la Llei 

d’Urbanisme: 

 

SUPERFICIE TOTAL 39.180,10                                                m2

Cessions segons PGM

Vials 10% 3.918,00           

Espais v erds i equipaments 35% 13.713,00         

Cessions mínimes segons la llei d'urbanisme art.65

Zv +Espais lliures 4.701,62                                                   m2

20m2/100m2 de sostre 4.701,62           

10% de la superfície de l'àmbit 3.918,00           

Equipaments 2.740,00                                                   m2

20m2/100m2 de sostre total 4.702,00           

20m2 de sol per habitatge 2.740,00           

major que el 5% de la superfície de l'àmbit 1.959,00           

el v alor inferior entre:

 

 

 

Com es pot veure a la distribució que es proposa al pla parcial es dona compliment, tant a 

aquests mínims com als que fixa la fitxa de planejament del POUM, on tenim: 

RESUM

EQUIPAMENTS I ZONES VERDES 13.721,71            35,02 0 -                                  -                                  -                                  -                                  

VIALITAT 7.194,29              18,36 0 -                                  -                                  -                                  -                                  

ZONES PRIVADES 18.264,10            46,62 136 11.995,11                      5.338,64                        2.178,00                        19.511,75                      

TOTAL 39.180,10            100,00 136,00 11.995,11                     5.338,64                       2.178,00                       19.511,75                     

Sostre altres usos (m2) Sostre total (m2)Superfície (m2) %
Núm. 

Habitatges

Sostre Renda Lliure 

(m2)
Sostre HPO (m2)

 

El detall de les àrees de cessió queda de la següent manera: 

SISTEMES D'EQUIPAMENTS, ZONES VERDES

EL 01 1.047,96              2,675

EL 02 4.871,31              12,433

EQ 01 7.802,44              19,914

TOTAL 13.721,71            35,02

SISTEMA VIALITAT I SERVEIS TÈCNICS

Vialitat 7.194,29              18,362

Serv eis tècnics

TOTAL 7.194,29              18,36

Sostre HPO (m2)

Núm. 

Habitatges

Núm. 

Habitatges

Sostre total (m2)

Sostre Renda Lliure 

(m2)
Sostre altres usos (m2) Sostre total (m2)

Sostre Renda Lliure 

(m2)
Sostre altres usos (m2)Sostre HPO (m2)Superfície (m2) %

Superfície (m2) %
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6.1. SISTEMA DE PARCS I JARDINS URBANS  

El sistema de parcs i jardins urbans del pla parcial inclou aquells sòls per al lleure de la població, 

amb itineraris paisatgístics i recorreguts per a vianants. En total, es destina una superfície de 

5.919,27m2.  

Trobem dues peces amb qualificació d’espais lliures per a parcs i jardins:  

• Una peça de 1.047,96m2 situada a la cruïlla entre el carrer Joan Maragall i Rafael 

Alberti, que serveix per a eixamplar l’espai lliure existent en aquesta zona com a final 

de l’espai ocupat per equipaments i zones verdes que ve al voltant del Carrer Rafael 

Alberti.  

• un espai central que connecta l’espai lliure posterior de “Can Ganduxer” amb el 

sistema d’espais lliures que proposa el pla parcial, d’aquesta manera, tot el parc i 

zones enjardinades de l’actual Passeig dels Til·lers, tindrà continuïtat fins a la part nord 

est del municipi on trobem l’escola “Camins”. Per la banda sud d’aquest ampli espai 

trobem únicament l’emplaçament de “Can Garriga” i els terrenys agrícoles que ens 

separen de la carretera de Cànoves. Aquest espai te una superfície de 4.871,31m2.  

6.2. SISTEMA VIARI I APARCAMENT  

El forma el sòl del pla parcial destinat a la circulació de vehicles i vianants, composat per vies 

urbanes i aparcaments públics. La traça de la vialitat urbana interior a l’àmbit ocupa una 

superfície de 7.194,29m2s. 

6.3. SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS  

Tenen la consideració de sistema d’equipaments comunitaris els sòls destinats a instal·lar 

dotacions d’interès públic i social necessaris en funció de les característiques demogràfiques i 

socioeconòmiques de la població.  

S’ha situat en una gran peça, el sòl destinat a equipaments comunitaris, el destí dels quals es 

concretarà més endavant en un pla especial redactat a l’efecte. En total hi ha una superfície 

destinada al sistema d’equipaments de 7.802,44m2.  

6.4. SISTEMA HIDROLÒGIC  

En general, tenen la consideració de Sistema hidrològic els conjunt compost per les rieres, torrents 

i fonts naturals i el subsol de les diverses capes freàtiques.  

En aquest cas, no hi ha cap porció de terreny qualificada d’aquest sistema. 

Així ha quedat palès a l’informe-proposta ambiental estratègic, que en la part expositiva i pel 

que fa a l’informe de l’Agència catalana de l’Aigua, diu: 

En un altre ordre de coses, cal palesar que en l’àmbit no s’identifiquen riscos d’inundabilitat, ni es 

troba en zona de policia de lleres ni en zona d’aqüífers protegits, si bé es troba en zona vulnerable 

per contaminació de nitrats d’origen agrari. L’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 28 de 

gener de 2019, emès en resposta a les consultes efectuades, conclou que no s’identifiquen efectes 

significatius sobre el vector aigua que aconsellin la redacció d’un eventual estudi ambiental 

estratègic. Tot i així, en relació amb les afeccions ambientals, s’insta a què la documentació ambiental 

del Pla a aprovar inicialment inclogui propostes específiques, tant pel que fa a l’ordenació dels 

sistemes i zones com al disseny i acabats de les zones, que afavoreixin el drenatge sostenible del 

sector, reduint la impermeabilització del sòl i la generació d’escolament superficial. 

De resultes de la resolució emesa per part de l’òrgan ambiental, se’n deriven unes consideracions 

que ha de tenir en compte el document de Pla parcial, en aquest cas tenim una de les 

consideracions que fa referència a la hidrologia del sector, i textualment diu: 
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b) D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 28 de gener de 2019, caldrà incloure 

propostes específiques, tant pel que fa a l’ordenació dels sistemes i zones com al disseny i acabats de 

les zones, que afavoreixin el drenatge sostenible del sector, reduint la impermeabilització del sòl i la 

generació d’escolament superficial. 

Aquesta consideració s’ha tingut en compte per a la redacció de la documentació ambiental 

que acompanya a aquest pla parcial, i en el conjunt del document. 

6.5. SISTEMES D’INFRAESTRUCTRURA DELS SERVEIS TÈCNICS  

Els sistemes d’infraestructura dels serveis tècnics (T) es corresponen als terrenys per a situat els 

elements tècnics de les instal·lacions de distribució de serveis urbans. En aquest document de pla 

parcial no s’han indicat les reserves per aquest sistema. S’ha tingut en compte una previsió de 

reserva de sòl per a sistemes tècnics per instal·lar, bàsicament, les estacions transformadores de 

la xarxa de subministrament elèctric que podran situar-se també, dins les parcel·les privades si és 

el cas, el pla parcial tindrà en compte aquesta disposició un cop es disposi de l’assessorament 

per part de la companyia en la fase d’aprovació provisional i un cop rebuts els informes sectorials 

dels diferents organismes. 

 

 

7. QUADRE RESUM DE SISTEMES I ZONES  

7.1. DISTRIBUCIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTUCIÓ  

Segons allò previst al POUM per al sector, fem la comprovació de compliment d’edificabilitats 

netes i brutes establertes pel sector R “Can Garriga”. 

REGULACIO DEL SÒL URBANITZABLE 

Seccio segona. Zona residencial B

Edificabilitat bruta total 0,60m2/m2 23.508,10         

Edificabilitat bruta màxima d'ús residencial 0,45m2/m2 17.631,00         

Edificabiitat bruta altres usos inferior (locales) 0,15m2/m2 5.877,00           

Edificabilitat màxima 35hab/ha 137                    

 

I el sostre real que es distribueix segons aquest pla parcial del sector R, és de: 

RESUM

EQUIPAMENTS I ZONES VERDES 13.721,71            35,02 0 -                                  -                                  -                                  -                                  

VIALITAT 7.194,29              18,36 0 -                                  -                                  -                                  -                                  

ZONES PRIVADES 18.264,10            46,62 136 11.995,11                      5.338,64                        2.178,00                        19.511,75                      

TOTAL 39.180,10            100,00 136,00 11.995,11                     5.338,64                       2.178,00                       19.511,75                     

Sostre altres usos (m2) Sostre total (m2)Superfície (m2) %
Núm. 

Habitatges

Sostre Renda Lliure 

(m2)
Sostre HPO (m2)

 

Per tant, es verifica el compliment dels paràmetres d’edificabilitat. Així com la distribució de sòls 

públics i privats. 
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7.2. DISTRIBUCIÓ PER SISTEMES I ZONES  

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

SISTEMES D'EQUIPAMENTS, ZONES VERDES

EL 01 1.047,96              2,675

EL 02 4.871,31              12,433

EQ 01 7.802,44              19,914

TOTAL 13.721,71            35,02

Núm. 

Habitatges
Sostre total (m2)

Sostre Renda Lliure 

(m2)
Sostre altres usos (m2)Sostre HPO (m2)Superfície (m2) %

 

7.2.2. Sistema viari i serveis tècnics 

SISTEMA VIALITAT I SERVEIS TÈCNICS

Vialitat 7.194,29              18,362

Serv eis tècnics

TOTAL 7.194,29              18,36

Sostre HPO (m2)
Núm. 

Habitatges

Sostre Renda Lliure 

(m2)
Sostre altres usos (m2) Sostre total (m2)Superfície (m2) %

 

7.2.3. Zona de desenvolupament residencial 

ZONES PRIVADES

ILLA 01 8.281,32              21,137 16 4.140,59                        -                                  -                                  4.140,59                        

ILLA 02a 2.100,26              5,361 12 2.094,00                        -                                  502,56                           2.596,56                        

ILLA 02b 1.968,77              5,025 12 2.094,00                        -                                  502,56                           2.596,56                        

ILLA 02c 3.183,55              8,125 92 2.871,52                        5.338,64                        1.172,88                        9.383,04                        

ILLA 03 2.730,20              6,968 4 795,00                           -                                  -                                  795,00                           

TOTAL 18.264,10            46,62 136,00 11.995,11                     5.338,64                       2.178,00                       19.511,75                     

Sostre HPO (m2)
Sostre Renda Lliure 

(m2)
Sostre altres usos (m2) Sostre total (m2)

Núm. 

Habitatges
Superfície (m2) %

 

 

 

7.3. DISTRIBUCIÓ I ASSIGNACIÓ GENERAL D’USOS  

A continuació s’aporta taula de detall de la distribució de l’edificabilitat i d’altres paràmetres 

urbanístics per parcel·les, en aquelles que tenen aprofitament privat. 

 





 

 

01.01 Unif. aïllat 175,74                   585,79                   30 0,5 PB+1 1 0 292,90                             292,90               

01.02 Unif. aïllat 120,04                   400,12                   30 0,5 PB+1 1 0 200,06                             200,06               

01.03 Unif. aïllat 138,05                   460,15                   30 0,5 PB+1 1 0 230,08                             230,08               

01.04 Unif. aïllat 165,28                   550,92                   30 0,5 PB+1 1 0 275,46                             275,46               

01.05 Unif. aïllat 189,57                   631,90                   30 0,5 PB+1 1 0 315,95                             315,95               

01.06 Unif. aïllat 307,11                   1.023,69                30 0,5 PB+1 1 0 511,85                             511,85               

01.07 Unif. aïllat 156,58                   521,94                   30 0,5 PB+1 1 0 260,97                             260,97               

01.08 Unif. aïllat 138,82                   462,73                   30 0,5 PB+1 1 0 231,37                             231,37               

01.09 Unif. aïllat 213,75                   712,51                   30 0,5 PB+1 1 0 356,26                             356,26               

01.10 Unif. aïllat 121,81                   406,02                   30 0,5 PB+1 1 0 203,01                             203,01               

01.11 Unif. aïllat 125,94                   419,81                   30 0,5 PB+1 1 0 209,91                             209,91               

01.12 Unif. aïllat 125,00                   416,67                   30 0,5 PB+1 1 0 208,34                             208,34               

01.13 Unif. aïllat 123,29                   410,97                   30 0,5 PB+1 1 0 205,49                             205,49               

01.14 Unif. aïllat 125,66                   418,87                   30 0,5 PB+1 1 0 209,44                             209,44               

01.15 Unif. aïllat 128,16                   427,19                   30 0,5 PB+1 1 0 213,60                             213,60               

01.16 Unif. aïllat 129,57                   431,89                   30 0,5 PB+1 1 0 215,95                             215,95               

TOTAL ILLA 01 2.484,35               8.281,17               16 0 4.140,59                         -                                  -                                   4.140,59           

02a.01 Unif. adossada 69,80                     188,23                   PB+1'5 1 0 174,50                             41,88                               216,38               

02a.02 Unif. adossada 69,80                     186,64                   PB+1'5 1 0 174,50                             41,88                               216,38               

02a.03 Unif. adossada 69,80                     184,09                   PB+1'5 1 0 174,50                             41,88                               216,38               

02a.04 Unif. adossada 69,80                     181,54                   PB+1'5 1 0 174,50                             41,88                               216,38               

02a.05 Unif. adossada 69,80                     178,99                   PB+1'5 1 0 174,50                             41,88                               216,38               

02a.06 Unif. adossada 69,80                     176,44                   PB+1'5 1 0 174,50                             41,88                               216,38               

02a.07 Unif. adossada 69,80                     173,89                   PB+1'5 1 0 174,50                             41,88                               216,38               

02a.08 Unif. adossada 69,80                     171,34                   PB+1'5 1 0 174,50                             41,88                               216,38               

02a.09 Unif. adossada 69,80                     168,79                   PB+1'5 1 0 174,50                             41,88                               216,38               

02a.10 Unif. adossada 69,80                     166,24                   PB+1'5 1 0 174,50                             41,88                               216,38               

02a.11 Unif. adossada 69,80                     163,69                   PB+1'5 1 0 174,50                             41,88                               216,38               

02a.12 Unif. adossada 69,80                     160,38                   PB+1'5 1 0 174,50                             41,88                               216,38               

TOTAL ILLA 02a 767,80                  2.100,26               12 0 2.094,00                         -                                  502,56                            2.596,56           

02b.01 Unif. adossada 69,80                     164,06                   PB+1'5 1 0 174,50                             41,88                               216,38               

02b.02 Unif. adossada 69,80                     164,06                   PB+1'5 1 0 174,50                             41,88                               216,38               

02b.03 Unif. adossada 69,80                     164,06                   PB+1'5 1 0 174,50                             41,88                               216,38               

02b.04 Unif. adossada 69,80                     164,06                   PB+1'5 1 0 174,50                             41,88                               216,38               

02b.05 Unif. adossada 69,80                     164,06                   PB+1'5 1 0 174,50                             41,88                               216,38               

02b.06 Unif. adossada 69,80                     164,06                   PB+1'5 1 0 174,50                             41,88                               216,38               

02b.07 Unif. adossada 69,80                     164,06                   PB+1'5 1 0 174,50                             41,88                               216,38               

02b.08 Unif. adossada 69,80                     164,06                   PB+1'5 1 0 174,50                             41,88                               216,38               

02b.09 Unif. adossada 69,80                     164,06                   PB+1'5 1 0 174,50                             41,88                               216,38               

02b.10 Unif. adossada 69,80                     164,06                   PB+1'5 1 0 174,50                             41,88                               216,38               

02b.11 Unif. adossada 69,80                     164,06                   PB+1'5 1 0 174,50                             41,88                               216,38               

02b.12 Unif. adossada 69,80                     164,06                   PB+1'5 1 0 174,50                             41,88                               216,38               

TOTAL ILLA 02b 837,60                  1.968,72               12 0 2.094,00                         -                                  502,56                            2.596,56           

02c.01 Bloc 364,00                   494,00                   PB+3 0 18 1.456,00                          1.456,00            

02c.02 Bloc 364,00                   494,00                   PB+3 0 14 1.092,00                          364,00                             1.456,00            

02c.03 Bloc 444,88                   603,77                   PB+3 15 0 1.779,52                          1.779,52            

02c.04 Bloc 444,88                   603,77                   PB+3 0 17 1.334,64                          444,88                             1.779,52            

02c.05 Bloc 364,00                   494,00                   PB+3 9 5 1.092,00                          364,00                             1.456,00            

02c.06 Bloc 364,00                   494,00                   PB+3 0 14 1.092,00                          364,00                             1.456,00            

TOTAL ILLA 02c 2.345,76               3.183,54               24 68 2.871,52                         5.338,64                         1.172,88                         9.383,04           

Existent 2.730,20                795,00                             -                                    795,00               

TOTAL ILLA 06 -                        2.730,20               4 795,00                            -                                  -                                   795,00              

TOTAL 18.236,99           46,55 6.435,51               18.263,89             68 68 11.995,11                       5.338,64                         2.178,00                         19.511,75         

 SUPERFICIE ILLA 

(m2) 

ILLA 03 2.703,30              6,90

ILLA 

5,02

8,13

8.281,17              

2.100,26              

1.968,72              

3.183,54              

ILLA 01

ILLA 02a

ILLA 02b

ILLA 02c

21,14

5,36

TIPOLOGIA
 SUPERFICIE EDIF 

(m2) 

 SUPERFICIE 

PARCEL.LA (m2) 
% EDIFICACIO

 SOSTRE TOTAL 

(m2) 

OCUPACIO 

MÀXIMA (%)

INTENSITAT 

EDIFICACIO
PLANTES

NUM. 

HABITATGES

 SOSTRE RESIDENCIAL 

(m2) 

 SOSTRE ALTRES USOS 

(m2) 
NUM. HPO

 SOSTRE RESIDENCIAL 

HPO 
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8. DETERMINACIONS RELATIVES ALS SERVEIS URBANÍSTICS I DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ.  

8.1. ESTRUCTURA VIÀRIA  

8.1.1. Traçat en planta i alçat.  

En general, l’estructura viària ha estat condicionada per: 

• La secció dels carrers existent als quals s’enllacen els nous carrers.  

• La topografia existent.  

• Mínim moviment de terres.  

• Previsió de molt baix trànsit de vehicles i de vianants, segons l’estudi d’avaluació de 

la mobilitat generada.  

La nova xarxa viària consisteix, principalment, en dos carrers que connecten els vials actuals de 

les zones que envolten el sector, d’una banda el situat més al sud, que connecta el vial nord del 

Passeig dels Til·lers amb el camí del Cementiri, i l’altre situat més al nord que connecta el carrer 

de la Verge de la Mercè amb el carrer de Rafael Alberti que ens connecta amb els equipaments 

situats al nord del sector, l’Escola Camins i la Policia Local.  

D’altra banda, tenim tres nous vials secundaris que connecten aquests esmentats anteriorment, 

els vial secundaris es col·loquen en sentit nord-sud, i ens serveixen per a crear les diferents illes 

aptes per a l’edificació, i permeten l’accés directe a aquestes finques.  

Aquests vials secundaris es realitzaran amb plataforma única i seran d’un sol sentit de circulació. 

Per als vials principals, es distingirà entre les voravies i la calçada per a la circulació i aparcament 

amb una amplada total de 10m. 

8.1.2. Previsió d’aparcaments.  

La reserva d’espai per aparcament pel sector R “Can Garriga” de les Franqueses, està regulada 

pels articles 101 i següents del PGOU de Les Franqueses del Vallès.  

El PGOU determina que per a actuacions en sòl urbanitzable, caldrà reservar una plaça i mitja 

per cada 100m2 de sostre potencial, tenim per tant, que el sostre que determina aquest pla 

parcial és de 19.511,75m2st, i en conseqüència pertocaria reserva un total de 293 places 

d’aparcament.  

Gran nombre d’aquestes places es constituiran dins dels edificis o les parcel·les privades, per 

exemple, en els edificis unifamiliars caldrà reservar un mínim de dues places per habitatge, i per 

tant tenim 16 aïllades més 24 en filera, que resulten un total de 80 places d’aparcament. Pel que 

fa als edifici d’habitatge col·lectiu, en el pitjor dels casos tenim que cal reservar una plaça per 

habitatge, així que a l’illa 02c ens resultarien un total de 97 places més. Per tant, dins de les 

parcel·les d’aprofitament tindran 177 places d’aparcament.  

Entenent que dins la reserva total a realitzar, 177 places, com a mínim, es realitzen dins les finques, 

ens queden 116 places a materialitzar dins els carrers, adjuntes a la xarxa viaria. 

Atenent a la longitud dels carrer principals, d’uns 480m lineals en total, s’entén que dins aquest 

es podrà col·locar unes 80 places tenint en compte que només aparquem a una banda. Les 25 

places que restarien, es materialitzaran a les noves voreres que cal realitzar als límits oest i nord 

dins els carrers de Joan Maragall i l’Avinguda de la Sagrera.  

Segons normativa, cada plaça de aparcament tindrà un espai configurat per un mínim de dos 

metres i vint centímetres per quatre metres i cinquanta centímetres (2,20x4,50m), disposat en 

bateria i de dos metres d`amplada per cinc metres i cinquanta centímetres de llargada 

(2,00x5,50m) si la disposició és filera. Aquest espai estarà exempt de elements constructius que 

disminueixin la seva capacitat. Per aquest projecte, les places d'aparcaments que es situaran als 

carrers, s'han de dissenyat en filera amb unes dimensions de 2,00x5,5m.  



 
 

Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

 

Exp. 17-5814 Pàg. 48 PP Sector R 

 

Així mateix, s’ha de donar compliment a l’art. 35. de la “Orden VIV/561/2010”, de l’1 de febrer. 

Pel que fa a la reserva de places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. Com a 

mínim 1 de cada 40 places haurà de destinar-se a persones amb mobilitat reduïda i hauran de 

obeir a la tipologia que descriu l’anterior article.  

En tots els aparcaments de més de 25 places es preveurà accés per a vianants des de l`exterior, 

separat del dels vehicles o adequadament protegit.  

En un primer moment, es recomana considerar totes les places d'ocupació lliure, sense cap tipus 

de regulació, d'acord amb la situació existent en les vies properes a l'àmbit d'actuació.  

El projecte d’urbanització posterior donarà més concreció als espais destinats a aparcament. 

8.2. XARXA GENERAL DE PROVISIÓ D’AIGUA POTABLE I HIDRANTS CONTRA INCENDIS  

La provisió es farà directament de la xarxa pública existent a l’av. de la Sagrera. Segons 

informació de la companyia subministradora i el propi Ajuntament, caldrà efectuar petites 

actuacions a la xarxa municipal d’abastament exterior, i d’aquesta manera es garantirà 

perfectament la pressió i el cabal suficients, per a la provisió d’aigua de les parcel·les privades i 

d’equipaments, i la xarxa d’hidrants de protecció contra incendis.  

De la mateixa manera que la resta de serveis urbans, la xarxa d’aigua estarà enterrada sota les 

voreres, les cruïlles dels carrers estaran protegides. Es col·locaran totes les vàlvules de maniobra 

necessàries per tal de sectoritzar la xarxa al màxim, tot formant anelles i assegurant, així, un 

subministrament a la resta en el cas que es produís una avaria en un sector.  

A la memòria tècnica del projecte d’urbanització es definiran les seccions, materials, 

dimensionats, les vàlvules de descàrrega, així com la ubicació dels hidrants contra incendis que 

són necessaris. Els materials hauran de complir les normes UNE o tindran el corresponent 

document d’idoneïtat tècnica. Com a norma general s’utilitzaran els següents tubs: Ø150 Fosa 

Dúctil i Ø100 Fosa Dúctil.  

De forma general, els hidrants contra incendis es preveuran a una distància entre ells tal que la 

totalitat de les edificacions estiguin cobertes per un hidrant a menys de 100m. Aquests hidrants 

es col·locaran soterrats a les voreres amb la corresponent tapa i senyalització vertical per a la 

seva ràpida identificació i localització.  

8.3. XARXA GENERAL DE REG  

S’instal·laran boques de reg al viari que serviran per regar els arbres de nova plantació en el viari 

durant els primers dos anys, 

8.4. XARXA GENERAL DE CLAVEGUERAM  

La xarxa pública de sanejament existent és unitària. La informació disponible ha estat facilitada 

per l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès.  

La nova xarxa de sanejament serà separativa. Les aigües residuals es connectaran al col.lector 

en alta existent a la riera Carbonell, situada al sud del sector. Aquest col.lector en alta pertany al 

sistema de l’EDAR de Granollers. Per altra banda, la xarxa de pluvials es dissenya tal que anirà 

abocant al mateix torrent en diversos punts.  

La xarxa es dimensionarà amb uns pendents i diàmetres que assegurin el transport de les aigües 

i amb limitació de les velocitats per què no es produeixi erosió o sedimentació a les canonades. 

També es busca el mínim moviment de terres per a la construcció de la xarxa.  

Es dimensionen, en resum, les canonades per al transport de les aigües residuals i pluvials tenint 

en compte els següents condicionants: 

• Cabal a transportar  

• Velocitat màxima i mínima admissibles  
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• Topografia de la zona  

• Moviment de terres per a la construcció  

8.4.1. Xarxa de pluvials  

Amb caràcter general es considera que el Projecte d’Urbanització ha de dissenyar la xarxa de 

drenatge superficial, comprovant i justificant amb detall cadascun dels seus elements, tot tenint 

en compte el següent: 

• Període de retorn a considerar: 10 anys  

• Temps de concentració: 10 minuts  

• Es definiran pous embornals en la rigola dels vials  

• Es definiran pous de registre en cada canvi de direcció, en cada confluència de 

clavegueres i almenys cada 50 metres  

El diàmetre mínim previst de col·locació per a conducció d’aigües pluvials ha de ser de 400mm 

de diàmetre nominal. La xarxa es calcula de manera que les velocitats de l’aigua a les 

conduccions estigui compresa entre 0,5m/s i 6,0m/s. Per raons constructives, no es disposen 

pendents inferiors al 0,5%. 

8.4.2. Xarxa de residuals  

Es segueixen les indicacions ofertes per la Corporació metropolitana de Barcelona mitjançant les 

“Recomanacions per a la redacció de projectes de sanejament de la comarca”.  

Els usos presents de la zona són el residencial i el d’equipaments. Per cada un d’aquests s’ha de 

considerar una dotació de 250 l/dia/habitant per al sòl residencial i 0,6 l/s/ha pels equipaments.  

El diàmetre mínim previst de col·locació per a conducció d’aigües residuals ha de ser de 315mm 

de diàmetre nominal. La xarxa es calcula de manera que les velocitats de l’aigua a les 

conduccions estigui compresa entre 0,5m/s i 3,0m/s. Per raons constructives, no es disposen 

pendents inferiors al 0,5%. 

8.5. XARXA GENERAL D’ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC  

La distribució de la xarxa elèctrica serà subterrània, passant per sota de les voreres, tant en alta, 

mitja i baixa tensió, i s’adequarà als criteris tècnics de la companyia subministradora.  

Les estacions transformadores es connectaran entre sí, i amb altres estacions transformadores de 

fora del Sector, segons els criteris que marqui la pròpia companyia. Inicialment s’han previst 

diversos punts de connexió, els quals s’hauran de concretar convenientment amb la companyia 

propietària.  

Les actuals línies aèries que donen el subministrament a les diferents parcel·les s’eliminaran en el 

moment que entri en servei la nova xarxa projectada.  

En quan a la xarxa d’enllumenat, s’haurà de determinar la distribució de les lluminàries en funció 

de la potencia de les làmpades, l’alçada dels punts de llum, el tipus de lluminàries, i dels valors 

de il·luminació i uniformitat desitjats.  

Per a una zona residencial del tipus previst al sector R “Can Garriga” es recomanen el següents 

valors: 

• Il·luminació mitjana: 12-15luxes  

• Il·luminació mínim: 3 luxes  

• Coeficient d’uniformitat: 0.4  

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

• Font lluminosa estarà constituïda lluminàries de tecnologia LED.  

• L’encesa de la xarxa de l’enllumenat públic es realitzarà mitjançant rellotge 

astronòmic.  
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• El quadres hauran de permetre la tele gestió i la monitorització i no haurà de superar 

una potència instal·lada per quadre de 13,25kW (a fi de disposar de tarifes de 2.1 amb 

discriminació horària). Des del quadre de control de l’enllumenat públic partiran les 

línies trifàsiques constituïdes per conductors de coure, aïllament de PRC, sota tub de 

PVC.  

• Es preveurà la possibilitat de procedir a la reducció del nivell de intensitat punt a punt, 

mitjançat reactància electrònica programable.  

8.6. XARXA GENERAL DE TELECOMUNICACIONS  

Les obres d’urbanització inclouran una xarxa completament soterrada de canalitzacions per a 

senyals de cable de fibra òptica i comunicacions, tot respectant les distàncies mínimes exigibles 

amb les conduccions de les altres instal·lacions  

Tant el disseny de la xarxa com les canalitzacions s’adaptaran a la possibilitat que coexisteixin 

almenys 2 operadors de comunicacions, de manera que, en cada escomesa a parcel·la es 

deixaran 2 tubs independents.  

Inicialment es preveu la connexió a les xarxes existents a un punt, no obstant, les pròpies 

companyies hauran de definir en el seu moment, els punts concrets i les característiques a 

considerar en aquestes connexions. 

8.7. XARXA GENERAL DE GAS NATURAL  

El pla parcial contemplarà la instal·lació de gas natural per a tot l’àmbit del sector. La instal·lació 

de la xarxa haurà de consensuar-se amb la companyia subministradora en el moment de 

redacció del projecte d’urbanització.  

Els carres consolidats existents confrontants al sector disposen d’aquest servei, per tant, es 

considera garantit el subministrament d’aquest servei.  

8.8. JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ  

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

punts següents: 

• Arbrat viari: es preveu arbrat en filera a les voreres dels vials per millorar la imatge de 

la trama urbana.  

• Espècies en espais lliures públics: com a criteris generals s’utilitzaran espècies ben 

adaptades al lloc i als ambients urbanitzats i resistents a plagues i malalties. La Inter-

distància de l’arbrat dependrà de l’espècie seleccionada.  

• Normativa d’obligat compliment en la urbanització i construcció de les zones verdes: 

Es consideren d’obligat compliment entre d’altres, totes les Normes Tecnològiques de 

Jardineria i Paisatge publicades i editades per la Fundació de la Jardineria i el 

Paisatge.  

• El mobiliari urbà amb el qual s’equiparà l’espai públic serà l’emprat normalment per 

l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès en les urbanitzacions recents d’aquest tipus 

d’espais.  

A la documentació gràfica del pla parcial, s’ha inclòs un plànol amb una proposta d’ordenació 

dels espais lliures, que es concretarà al projecte d’urbanització que caldrà redactar a l’efecte. 

8.9. RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS  

Les Franqueses del Vallès disposa de diferents illes de recollida selectiva per garantir una ciutat 

neta i sostenible. Per tal de fer la recollida selectiva es disposa de contenidors del tipus: 

• fracció orgànica  

• paper i cartró  

• envasos de vidre  
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• envasos lleugers (plàstic, brics, llaunes)  

• rebuig  

Els residus que no es poden dipositar en els contenidors anteriors s'han de portar a la Deixalleria, 

o bé a les mini deixalleries. Diàriament (excepte dilluns) es recull la fracció orgànica i el rebuig. 

Les recollides de paper i cartró, envasos de vidre i envasos lleugers tenen diferents freqüències 

en funció de les necessitats. Les andròmines es recullen un cop per setmana i els sacs de poda 

es retiren sota demanada.  

La recollida de residus sòlids al sector R “Can Garriga” serà l’habitual al municipi. Per tant. Es 

disposaran illes de recollida selectiva al carrer, alineades amb els aparcaments previstos en cada 

carrer. En total, es preveuen illes de recollida que garanteixen la cobertura del sector amb radi 

100m. 

9. DETERMINACIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL PLA  

9.1. REGIM GENERAL  

La gestió urbanística integrada del Sector R “Can Garriga”, això és, el conjunt d'actuacions per 

repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats de l'ordenació urbanística i per 

executar les obres i els serveis urbanístics necessaris, es desenvoluparà en un únic polígon 

d'actuació urbanística.  

Amb la finalitat de completar i desenvolupar les determinacions del pla parcial, es formularan els 

corresponents projectes d’urbanització i de reparcel·lació, més detallats. Amb independència 

de la necessària i obligatòria formulació dels projectes d’urbanització, per al desenvolupament 

del pla parcial de forma que permeti la seva execució efectiva, les determinacions del pla són 

de directa i immediata aplicació.  

En el document anomenat pla d’etapes, integrant del pla parcial, s’estableixen els termes i 

prioritats per al desenvolupament de les seves determinacions.  

9.2. PROJECTE D’URBANITZACIÓ  

Els projectes d’urbanització constitueixen el instrument per al desenvolupament de totes les 

determinacions previstes pel pla parcial en relació a la realització d’obres d’urbanització i 

instal·lacions amb un grau de detall més elevat per la seva execució material.  

El projecte d’urbanització haurà de contenir la documentació necessària per a la realització de 

les obres, en la forma determinada pel pla parcial urbanístic, i d’acord a l’article 96 del RLU.  

L’àmbit del projecte d’urbanització, estarà constituït per la zona d’actuació definida en el pla 

parcial. La iniciativa per a la formulació del projecte d’urbanització, correspondrà a 

l’Administració municipal.  

L’aprovació definitiva del projecte d’urbanització, juntament amb els altres requisits exigits per les 

normatives sectorials i tècniques d’aplicació, serà condició indispensable per a poder exercir el 

dret a l’edificació per part dels propietaris en la forma i condicions previstes pel pla parcial. 

9.3. PROJECTE DE REPARCEL.LACIO  

El projecte de reparcel·lació, distribuirà el sòl entre els diferents propietaris de finques al sector, 

en virtut del terreny aportat i del seu dret urbanístic. Qualsevol parcel·lació posterior podrà 

formalitzar-se a través del corresponent projecte d’acord amb el que estableixen les Normes del 

pla parcial, tramitant-ne la corresponent llicència municipal. El projecte de reparcel·lació, 

contindrà la documentació mínima que estableix l’article 144 del RLU.  

9.4. SISTEMA D’ACTUACIÓ  
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La fitxa per a l’àmbit de sòl urbanitzable Sector R “Can Garriga” de la Normativa Urbanística del 

PGOU estableix que el sistema d’actuació serà el de Cooperació.  

El sistema d'actuació urbanística per a executar el pla parcial és el de reparcel·lació en la 

modalitat de cooperació. 

9.5. PROPIETAT  

L’estructura de la propietat del sòl s’indica en el plànol i-10. La relació de propietaris es 

documenta en l’apartat corresponent de la memòria.  

9.6. PROMOCIÓ I INICIATIVA  

El sòl urbà pot ésser edificat, d’acord amb les determinacions del planejament urbanístic, i 

mitjançant l’atorgament de la llicència d’edificació corresponent, si assoleix la condició de solar. 

Nogensmenys, s’admet que les obres d’edificació siguin simultànies a les d’urbanització o de 

reurbanització, si prèviament es presta la garantia i s’executen els elements d’urbanització que 

siguin determinats per reglament.  

En la modalitat de cooperació, els propietaris o propietàries aporten els terrenys de cessió 

obligatòria, executen a llur càrrec la urbanització, en els termes i amb les condicions que siguin 

determinats pel planejament urbanístic.  

La iniciativa de la modalitat de cooperació correspon a l’administració, en aquest cas de 

l’administració local, que és qui pren els acords d’aprovació dels diferents documents i tràmits 

per a la gestió urbanística. 

9.7. CESSIONS DEL SÒL  

Les cessions de sòl que el conjunt de propietaris ha de fer a l'Administració actuant són les 

següents: 

a) La totalitat de la superfície de sòl qualificat de sistemes generals i locals que es destina a 

vialitat, equipaments públics i espais lliures públics (veure els quadres resultants de la 

proposta d’ordenació i el plànol O-01).  

b) El sòl on es situï la cessió del 10% de l’aprofitament mitjà del Sector R “Can Garriga”  

Aquest particular s’acabarà de definir al projecte de reparcel·lació que desenvoluparà les 

determinacions sobre el Sector R “Can Garriga”, on es repartiran definitivament totes les 

parcel·les de l’àmbit del pla parcial, incloses les que passaran a ser de titularitat pública.  

9.8. APROFITAMENT DEL SECTOR  

D’acord a l’article 42.d) del RLU, els titulars de sòl urbanitzable han de cedir a l’administració 

actuant, gratuïtament, dins el sector de sòl urbanitzable en què siguin compresos els terrenys, el 

sòl necessari per a edificar el sostre corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.  

El projecte de reparcel·lació quantificarà aquest aprofitament, i fixarà, en el procés de 

reparcel·lació, l’emplaçament del sòl amb aprofitament urbanístic que hagi de ser objecte de 

cessió.  

9.9. DOCUMENTACIÓ  

El pla parcial estarà format pels documents següents: 

I. Memòria.  

II. Annexes a la memòria  

III. Normes urbanístiques.  

IV. Avaluació econòmica i financera.  

V. Pla d’etapes.  
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VI. Plànols d’informació i d’ordenació. 

VII. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada.  

VIII. Document ambiental estratègic  

9.10. EQUIP REDACTOR  

Direcció: NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT, S.L.  

Tècnics redactors: Carles Torres Hidalgo, arquitecte  

Les Franqueses del Vallès, novembre de 2019.  

EL TÈCNIC 
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II. ANNEXES A LA MEMÒRIA 
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ANNEXES A LA MEMÒRIA 

El present document de pla parcial conté TRES ANNEXES per a temàtiques específiques. D’una 

banda, la memòria social, atenent a la existència d’habitatge de protecció pública dins l’àmbit, 

i d’altra banda un annex sobre patrimoni cultural, degut a l’element catalogat de la “Casa 

Garriga”. El tercer correspon a diferents informes sectorials relatius a l’àmbit. 

S’adjunten a continuació els annexes. 
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ANNEX I.  MEMÒRIA SOCIAL 

1. INTRODUCCIÓ, OBJECTIUS I MARC LEGAL 

1.1. OBJECTIU 

La memòria social del pla parcial del sector R, Can Garriga, és el document d’avaluació i 

justificació raonada de les determinacions i propostes del pla en matèria d’habitatge, relatives a 

les necessitats socials d’accés a l’habitatge. 

L’objectiu de la memòria social és, d’una banda, analitzar les característiques socioeconòmiques 

de la població per tal d’identificar les necessitats d’habitatge social actual i les previsions futures 

i quantificar-les. I, d’altra banda, també té per objectiu analitzar les necessitats d’equipaments 

comunitaris i l’impacte social i de gènere del Pla. 

1.2. LEGISLACIÓ APLICABLE 

Per a l’elaboració de la present memòria social s’ha tingut en consideració el marc legal vigent 

en matèria d’habitatge i urbanisme. Les normatives que s’han tingut en consideració són:  

• 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 (d’ara endavant LU).  

• Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge (d’ara endavant LDH).  

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 

(d’ara endavant RLU). 

• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística (en endavant RPLU). 

• Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge del 2009 – 2012.  

1.3. PLANEJAMENT VIGENT 

El Pla Territorial sectorial d’habitatge (aprovat inicialment com a desenvolupament de la Llei 

18/2007) considera Les Franqueses del Vallès com a municipi que forma les àrees de demanda 

forta i acreditada amb solidaritat urbana, fet que suposa en un horitzó de 20 anys, que el 15% del 

parc d’habitatges principals sigui destinat a polítiques socials d’habitatges. 

2. SITUACIÓ 

El pla parcial del Sector R “Can Garriga” està situat en el terme municipal de Les Franqueses del 

Vallès, concretament en el nucli de Corró d’Avall. 

El municipi de les Franqueses del Vallès és a Catalunya, al centre de la comarca del Vallès 

Oriental. Limita al sud amb el municipi de Granollers, al nord amb els de la Garriga i Cànoves i 

Samalús, a l'est amb els municipis de Cardedeu i la Roca del Vallès, i a l'oest amb els de 

Canovelles i l'Ametlla del Vallès. 

Formen el municipi els pobles i parròquies de Corró d'Avall, Bellavista, Llerona, Corró d'Amunt i 

Marata. La seva població s'aproxima als 20.000 habitants i el conjunt del municipi, emplaçat a 

232m d'altitud, té 29,45km2 d'extensió. Ha estat un municipi agrícola per tradició, però per 

proximitat a Granollers i Barcelona, també ha crescut molt a nivell industrial, sobretot en el sector 

químic, el metal·lúrgic i el tèxtil. Actualment el municipi és un gran productor de l'apreciada 

mongeta del ganxet. 

3. LA MEMÒRIA SOCIAL D’HABITATGE 
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L’objecte de redacció d’aquesta memòria social és en compliment de la disposició transitòria 

sisena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’urbanisme i que determina, en el seu punt segon, que: 

“els instruments de planejament urbanístic derivat, relatius a sectors que preveuen usos residencials, 

que desenvolupen planejament urbanístic general que no contingui la memòria social que exigeix 

l’article 59 n’han d’incorporar una que defineixi els objectius de producció d’habitatge protegit o 

assequible (...)”. 

Segons l’article 69.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol) 

“la memòria social (...) pot remetre’s al contingut del programa d’actuació urbanística municipal o 

del pla local de l’habitatge (...)”. 

De la mateixa manera, també se’n fa referència a l’article 20 de la Llei 18/2007, de 28 de 

desembre, del dret a l’habitatge: 

“Article 20  

La memòria social  

1. La memòria social que estableix la legislació urbanística és l'instrument de justificació raonada de 

les decisions adoptades en el planejament que repercuteixen en l'habitatge. La memòria social ha 

d'exposar els criteris que fonamenten les decisions relatives al model residencial adoptat i ha de 

justificar el compliment de les directrius que estableix l'article 16 i el desplegament dels instruments 

de política de sòl i habitatge. El contingut de la memòria social és establert pel reglament que 

desplega el Decret legislatiu 1/2005. 

2. Si hi ha un programa d'actuació urbanística municipal o un pla local d'habitatge, la memòria social 

pot remetre a llur contingut, sempre que comprenguin tots els aspectes que el reglament que desplega 

el Decret legislatiu 1/2005 estableix. Si no hi ha cap programa d'actuació urbanística municipal ni 

cap pla local d'habitatge, la memòria social, sempre que tingui el contingut que estableix el dit 

reglament, pot tenir els mateixos efectes sobre la concertació de les polítiques d'habitatge amb la 

Generalitat a què fa referència l'article 14.” 

La present Memòria Social, acredita el compliment dels objectius de producció d’habitatge 

protegit i dels altres tipus d’habitatge assequible determinats per la normativa urbanística en 

l’àmbit del Pla Parcial del Sector “C”. El contingut de la Memòria Social, està previst en: Llei 

d’Urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost; Reglament de la Llei d’Urbanisme, Decret 

305/2006 de 18 de juliol; Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge, i en el Pla Local 

d’Habitatge de Les Franqueses del Vallès. 

La present Memòria Social que complementa el Pla Parcial del Sector R “Can Garriga” de Corró 

d’Avall participa dels requisits sobre l’habitatge amb protecció pública establerts per 

l’Ajuntament de Les Franqueses i, en concret, sobre les estratègies i polítiques de sòl i habitatge. 

En conseqüència, per tot el que respecta a l’anàlisi de la valoració general en matèria 

d’habitatge social i pel que fa a les necessitats i possibles solucions, com també els aspectes 

quantitatius, la present Memòria social es remet a les previsions contingudes en els esmentats 

documents. 

 

3.1. HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL 

El Pla Parcial del Sector R participa i dona compliment a les estratègies i polítiques de sòl i 

habitatge en règim de protecció oficial i també a les determinacions de la Llei 18/2007, del Dret 

a l’Habitatge, el que ha de permetre en el marc del present pla parcial, poder complir amb les 

previsions de sostre per construir habitatge protegit. 

De la mateixa manera es segueixen les directrius que marca la política d’habitatge, recollida en 

el Pacte Nacional de l’Habitatge i que formula quins són els reptes fonamentals en matèria 

d’habitatge: 
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a) Millorar l’accés a l’habitatge, especialment als joves. 

b) Millorar les condicions del parc d’habitatges. 

c) Millorar l’allotjament de la gent gran. 

d) Prevenir l’exclusió social residencial. 

El Pla d’Habitatge de Les Franqueses del Vallès estableix, com un dels seus criteris orientatius en 

matèria d’habitatge, incrementar les dotacions de sostre per a construir habitatges protegits en 

tot tipus d’actuacions i règims. 

4. EL PLA DE L’HABITATGE DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

4.1. POBLACIÓ ANÀLISI DEMOGRÀFICA: PROJECCIONS DE POBLACIÓ I DE LLARS 

El Pla de l’Habitatge de Les Franqueses del Vallès efectua una detallada diagnosis de la població 

del municipi i de les seves necessitats futures, d’habitatges. Realitza així mateix una descripció 

històrica de l’evolució de la, població del municipi de Les Franqueses del Vallès, i en aquest sentit 

estableix: 

La realitat demogràfica de Les Franqueses del Vallès a finals de l’any 2009 té les següents 

característiques: 

• La població estava a prop dels 18.200 habitants respecte dels 17.900 habitants de 

finals del 2008, en els últims cinc anys la població ha crescut al voltant d’uns 2.900 

habitants, el que representa un increment anual del 3,5%. D'aquest augment de 

població, uns 820 s’expliquen per el creixement vegetatiu, uns 780 més per les 

migracions estrangeres netes d'entrada i uns 1.300 per les migracions autòctones netes 

d’entrada. 

• Aquest increment de població és superior a l’experimentat a la província de 

Barcelona (1,2%). 

• El saldo vegetatiu de la població presenta en els darrers cinc anys un valor positiu. Els 

naixements han incrementat any a any, mentre que les defuncions s’han mantingut 

més o menys estables. 

• El saldo migratori ha estat la causa principal d’aquest augment de la població i en 

aquest sentit el creixement de les migracions autòctones ha estat superior a la mitjana 

de les altres poblacions catalanes. Alguns valors a considerar serien els següents: 

a) La taxa de creixement de la població extracomunitària en els darrers cinc anys 

ha estat força important arribant. A principis del 2009 prop d’un 12,9% del 

padró (uns 2.307 habitants) corresponia a persones de nacionalitat estrangera. 

b) En quant a la migració autòctona, és a dir aquella de nacionalitat espanyola, 

presenta un saldo positiu en els darrers cinc anys, procedeix principalment de 

la mateixa comarca. Del total d’immigrants autòctons dels darrers cinc anys el 

68,3% procedien de la resta de la comarca, seguit per un 19,5% que procedien 

del a província de Barcelona. La entrada neta de població des del 2004 ha 

estat de 260 persones anuals de mitjana. 

c) Tot i el saldo net positiu de migració, hi ha una corrent molt rellevant de sortida 

de població cap a altres municipis (més de 920 per any). Addicionalment a la 

demanda per emancipació, cal considerar una demanda provinent de les 

separacions i divorcis així com de les noves llars d’origen estranger per re 

agrupament familiar o noves altes al municipi. L’estimació de la demanda 

d’habitatge ve determinada, bàsicament, per la interacció de la projecció 

demogràfica del municipi i el parc d’habitatges disponible. 

L’estudi de la realitat demogràfica d’un municipi recull l’agregació del moviment de dues 

variables: el creixement vegetatiu i del creixement migratori. Aquest moviment té implicacions 
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directes sobre el nivell d’equilibri entre la oferta i la demanda. L’anàlisi que es presenta en aquest 

document pretén ser una predicció de les dues variables a un horitzó de 8 anys. 

La demanda d’habitatge varia en funció de la edat de la població. Si dividim la població en 

quatre cohorts (menors de 25 anys, individus entre 25 i 35 anys, individus entre 35 i 50 anys i majors 

de 50 anys) trobem quela forquilla amb major requeriment de primer habitatge es situa entre els 

25 i 35 anys mentre que la demanda d’habitatge pel conjunt d’individus entre 35 i 50 anys és de 

tipus secundari o de reposició. A les franges d’edat majors de 50 anys i menors a 25 la demanda 

baixa significativament. L’emancipació està molt relacionada amb els nivells d’ocupació i renda, 

els quals condicionen la capacitat dels individus per a l’adquisició d’un habitatge. 

Durant l’última dècada s’ha produït un increment substancial, tant a Catalunya com a la resta 

d’Espanya, de demanda d’habitatge principal. Aquest fet s’explica pels següents aspectes: 

• Increment dels individus amb edats entre els 25 i 35 anys. Durant l’última dècada 

s’incorporen a la demanda d’habitatge els nascuts a l’època del baby boom (1965-

1976). 

• Disminució considerable del nombre de persones per llar com a conseqüència de les 

següents tendències: 

o Augment de les llars sense fills. 

o Augment de les llars amb un únic membre (el 2001 representaven a Espanya 

el 21% de les llars). 

o Augment de les llars monoparentals. 

o Disminució del nombre de fills per família. 

o Envelliment de la població. 

El municipi de Les Franqueses del Vallès tenia a l’exercici 2001 una grandària mitjana de la llar de 

2,94 persones per llar, (superior al 2,86 de mitjana espanyola de l’exercici 2001 i a la mitjana 

europea (2,5) de l’exercici 2000). 

Es calcula que en l’últim quinquenni la grandària mitjana de la llar s’ha reduït lleugerament fins 

les 2,79 persones per llar del 2008. 

Les projeccions realitzades en base a l’anàlisi de la demanda situen a finals de l’exercici 2016 la 

grandària de la llar en 2,69 persones. Aquesta davallada vindria explicada principalment per 

l’increment de les separacions i divorcis, l’increment de les llars amb un sol membre (parlem aquí 

també de les llars monoparentals que cada cop tenen més pes dins la societat catalana) i 

l’efecte dels moviments migratoris (degut a la situació de crisi actual, la immigració estrangera 

serà molt inferior a l’experimentada en els darrers anys i bàsicament es farà mitjançant re 

agrupaments familiars, el que comporta una menor grandària de les llars). 

4.2. PROPOSTA EN MATÈRIA D’HABITATGE EN RÈGIM DE PROTECCIÓ QUE CONTEMPLA EL PLA 

PARCIAL DEL SECTOR R. 

El Pla Parcial del Sector R, per donar compliment a les determinacions del Pla de l’Habitatge de 

Les Franqueses del Vallès, determina una superfície de sòl de 39.180,10m2. Això comporta, en 

aplicació dels índex d’edificabilitat, una superfície màxima de sostre destinada a l’ús residencial 

de 17.631, 00m2st, en compliment de la Llei d’Urbanisme, el 30% d’aquest sostre estarà sotmès a 

algun règim de protecció. 

Atès que la superfície real del Sector R és lleugerament superior a la prevista al Pla General 

d’Ordenació Municipal, la superfície destinada a l’habitatge protegit també serà superior, 

proporcionalment, a l’augment de la superfície de l’àmbit. Les superfícies resultants s’han 

incorporat als quadres d’edificabilitat. 

El Pla Parcial del Sector R, realitza per aquest sector la proposta de distribuir els usos residencial i 

altres usos compatibles de forma que es situïn adequadament per tal de garantir la plena 

viabilitat d’aquest sector. Atenent a que tenim diversos tipus d’edificacions, el sostre d’habitatge 
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per a protecció es situarà en la tipologia de blocs en filera, que és la més adient per a la 

implantació d’aquest tipus d’habitatge. 

El Pla Parcial del Sector R situa les reserves de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció 

pública en el lloc més adequat del sector, confrontant amb la zona d’equipaments del mateix 

Pla, afavorint la correcta cohesió social, segons estableix en aquest sentit l’article 3.2 de la Llei 

d’Urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010. 

En conseqüència, el nombre d’habitatges de protecció a reservar és el que determina la següent 

fitxa del Pla Local de l’Habitatge, vigent, de Les Franqueses del Vallès. 
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El Pla d’Habitatge de Les Franqueses del Vallès com s’ha pogut verificar en allò aportat fins ara, 

establia un estudi temporal entre els anys 2011 i 2016, que ja ha estat superat, en el proper apartat 

es justifica la situació actual, per tal de atorgar vigència las criteris establerts al pla d’habitatge 

local. 

5. CONSIDERACIONS FINALS 

Com s’ha vist, el pla d’habitatge ja preveia que l Sector R es gestionés a final de la vigència del 

pla, tanmateix encara ha estat més allunyat en el temps. 

En primer lloc, actualitzem les dades demogràfiques del municipi, tal i com es mostra en el web 

municipal, son les següents: 

La població del municipi era de 1.880 habitants l'any 1888. Va continuar 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. El nucli urbà de Bellavista, aparegut al voltant d'aquells 

anys, ha crescut fins a tenir més de 8.000 habitants recentment i va ser el nucli més poblat del municipi 

durant molts anys. En l'actualitat, però, ho és el de Corró d'Avall. 

Actualment (1 d'abril de 2019) la població de les Franqueses és de 20.294 habitants repartits de la 

manera següent: Corró d'Avall (9.349), Bellavista (8.933), Llerona (1.423), Corró d'Amunt (417) i 

Marata (172). 

Com es pot verificar, la població de Les Franqueses del Vallès ha crescut uns 3.000 habitants 

d’ençà les dades de 2009, tot això sense haver-se desenvolupat més sectors residencials, a 

excepció del sector C a la localitat de Corró d’Amunt, aquest es tracta d’un sector de dimensions 

reduïdes, i que contemplava un total de 31 habitatges, dels quals 14 eren en algun règim de 

protecció pública.  

Segons la fitxa del Sector R del PHL, es fa un resum de les dades de les que resulta un sostre total 

de 7.961m2, i dels que resulten 30 habitatges en règim de renda lliure, 10 habitatges en règim de 

protecció concertada, i 20 unitats en règim de protecció pública general, del total de 60 que es 

preveien en el sector. Om ha d’entendre que aquestes dades son errònies. 

En la actualitat, el sostre màxim edificable destinat al sostre residencial és de 17.333,75m2, dels 

quals 11.995,11m2 son destinats a habitatges de renda lliure en les diferents modalitats que es 

preveuen en el pla parcial (unifamiliar aïllada, unifamiliar adossada en filera i blocs plurifamiliars), 

i la resta 5.338,64m2 es destinen a habitatge de protecció pública. 

De la previsió de desenvolupament del present pla parcial, se n’obtenen 136 habitatges, que es 

distribueixen de manera que en resulten 68 unitats per a renda lliure, i 68 per als habitatges amb 

protecció. 

En principi, es preveu que la superfície destinada a habitatge en règim públic concertat sigui el 

que hi ha a les parcel·les 02c.01 i 02c.05, de les que en resulta un total de 1.820,00m2 de sostre i 

23 habitatges, aquest sostre representa un 10,50% del total destinat a ús residencial. 

De la mateixa manera, el sostre destinat a habitatges de protecció en règim general, és el que 

es troba a les parcel·les 02c.02, 02c.04 i 02c.06, que fa un sumatori de 3.518,64m2 de sostre i un 

total de 45 habitatges en el règim general. Aquesta superfície representa el 20,30% de 

l’edificabilitat destinada a sostre residencial. 

La materialització d’aquests habitatges, especialment els de règims de protecció pública, de 

ben segur contribuiran al desenvolupament sostenible de la ciutat, i al manteniment dels 

creixement sostingut de la població dels darrers anys. 
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La distribució dels habitatges de protecció de manera repartida i entre els habitatges de renda 

lliure afavorirà la cohesió social i el desenvolupament d’aquest nou creixement que juntament 

amb el nou pavelló esportiu es preveu com un pol d’atracció important dins el municipi. 

Tenint en consideració que segons dades estadístiques actualitzades, a les llars de la zona hi 

habiten entre 2,5 i 3,5 ocupants per llar, aquest nou sector permetrà un augment d’entre 340 a 

476 nous habitants. 

Les Franqueses del Vallès, novembre de 2019.  

EL TÈCNIC 
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ANNEX II.  PATRIMONI CULTURAL  

1. ANTECEDENTS 

Aquest pla parcial acompanya un apartat específic per al patrimoni cultural, degut a que a 

l’interior de l’àmbit del sector R hi trobem un element d’interès cultural, a la zona sud-oest de 

l’àmbit es situa la “Casa Garriga”, edifici catalogat al “Pla Especial de Protecció del patrimoni 

arquitectònic de les Franqueses del Vallés” document aprovat definitivament per la Comissió 

d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 20 de gener del 2000 i acordada la seva publicació a 

efectes de la seva executivitat en data 19 de juliol de 2000. Concretament, es tracta d’una 

antiga casa situada a la cantonada entre Av. Sagrera i la carretera de Cànoves.  

Atenent a que un dels principals objectius del Pla parcial del Sector R és “Conservar i potenciar 

l’emplaçament de l’edifici catalogat”, el document de Pla parcial contemplarà la creació d’una 

clau específica per a aquest element.  

Actualment, les edificacions existents son de titularitat privada, i constitueixen el domicili habitual 

dels seus titulars, tanmateix, tot i estar fragmentada la titularitat, no es preveu que hi hagi 

modificacions en aquest aspecte.  

La possibilitat que aquest element del catàleg de patrimoni passi a titularitat pública significaria 

un increment en les despeses de gestió del sector, derivades de les indemnitzacions als actuals 

titulars, que son inassolibles per la totalitat de propietaris, i que per tant, farien impossible la gestió 

econòmica, i en conseqüència, el desenvolupament del sector tal i com es pretén.  

2. SITUACIÓ 

A continuació es mostra la posició de la “casa Garriga” respecte de l’àmbit: 

 

Situació de “Can Garriga” dins el Sector R. 
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Tal i com es pot veure, les edificacions principals es troben agrupades, i envoltades d’espais lliures. 

El planejament vigent, en els plànols d’ordenació, sèrie 4, indica que aquests terrenys formaran 

part dels espais lliures, tanmateix es impossible deixar les edificacions envoltades de terrenys de 

titularitat pública, adscrits al sistema d’espais lliures, que no permetrien l’accés a les mateixes.  

Així doncs, la proposta que contemplarà el pla parcial, crearà una clau urbanística específica 

per a aquesta zona, en la que les edificacions existents es mantindran tal i com estan en la 

actualitat, i les zones que les envolten estaran qualificades com a verd privat i no es permetrà 

l’edificació, de manera que es mantingui, i es potenciï l’emplaçament de l’edifici catalogat tal i 

com demanen els objectius del sector.  

Atenent a que aquests terrenys seran de titularitat privada, no computaran als efectes del sistema 

d’espais lliures i equipaments, per tant el 35% de reserva de sòl per a aquest sistema es realitzarà, 

preferentment sobre l’àrea de la carena fins a assolir aquest percentatge de l’àmbit.  

3. PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE LES FRANQUESES DEL VALLÉS 

El “Pla Especial de Protecció del patrimoni arquitectònic de les Franqueses del Vallés” contempla 

el que denomina “CASA GARRIGA” com a element a protegir. 

 

3.1. FITXA DEL PLA ESPECIAL 

S’adjunta a continuació la fitxa núm. CAV-08 de l’element en el Catàleg de Patrimoni. 
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Tot i que a la fitxa de l’element fa esment de l’ús com a casa de temporada, i probablement així 

ho fos durant molt de temps, actualment aquests element constitueix quatre habitatges 

diferenciats, que son les residències habituals dels seus titulars. 

Aquesta situació queda palesa en veure la estructura cadastral i per tant de la propietat 

d’aquest àmbit. 

 

Amb un sòl accés des de la via pública, s’arriba a un espai comú (com a mínim pel que fa  l’ús, 

ja que la titularitat no és comuna) des del que s’accedeix a les diverses entitats i habitatges. El 

projecte de reparcel·lació haurà de regular aquesta situació mitjançat un règim de la propietat 

horitzontal o alguna fórmula similar. 

3.2. SITUACIÓ URBANÍSTICA 

Un cop s’aprovi el present pla parcial, aquest element quedarà dins el sòl classificat com a sòl 

urbà del municipi. 

El pla parcial contempla la creació d’una clau específica per aquesta zona, les característiques 

principals d’aquesta clau urbanística seran la protecció de l’element catalogat, tot i que també 

contemplarà el sòl lliure que l’envolta. 

3.3. TIPUS DE PROTECCIÓ 

El pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic estableix diversos tipus de protecció dels 

elements catalogats, aquests nivells de protecció s’estableixen tenint en compte la importància 

patrimonial de cadascuna de les obres incloses en el catàleg, en virtut dels seus valors particulars, 

les seves característiques tipològiques, resolució formal, contingut ornamental, etc.  

Per a l’obra de “Casa Garriga” s’estableix el “Tipus II, conservació amb actuacions 

condicionades”. 

Aquest nivell s’ha atorgat a aquells edificis posseïdors d’un interès arquitectònic o històric 

remarcable, als quals la protecció es fa extensiva als elements més significatius i no 

necessàriament a la totalitat de l’edifici. 

Dins de la totalitat de l’àmbit que es qualificarà amb la nova clau urbanística, els edificis i 

elements que envolten la edificació principal, no s’entendran com a afectats per els criteris 

d’intervenció que es defineixen més endavant, permetent-se altres tipus d’intervenció. 

De la mateixa manera, caldrà interpretar el sòl lliure envoltant a l’edifici principal, podent-se 

autoritzar intervencions que respectin el caràcter i les condicions d’acord a l’element principal. 
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3.4. CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

Els criteris d’intervenció son els que es determinen a la fitxa del Pla Especial, i a ells ens referim, a 

continuació. 

• Conservació de l’envolvent. 

• Conservació de l’envolvent no permetent-se addicions ni ampliacions del conjunt. 

• Conservació estricte de l’envolvent. 

• No es podran alterar les proporcions dels volums que defineixen la construcció. 

• Conservació de l’aparença massissa i plana de la façana principal. 

• No es podrà modificar la tipologia de les obertures ni les seves proporcions. 

• Manteniment de les obertures existents, sense introduir nous forats a les façanes. 

• Per a l’acabat superficial dels murs exteriors es faran servir les tècniques, els materials i la 

gamma cromàtica tradicionalment utilitzats a la regió d’aquest tipus d’edificis. 

• El tractament exterior de les façanes es farà a base d’arrebossat amb calç i aplicació 

d’estuc a la calç. 

• Es prohibeix la utilització de pintures acríliques. 

• L’acabat exterior de la façana mantindrà estructura i característiques cromàtiques 

actuals. 

• Qualsevol actuació que s’hagi de fer en aquest edifici, tant si és de remodelació com 

restaurativa, s’haurà de fer sempre d’acord amb el projecte direcció d’un arquitecte 

competent. 

Aquestes determinacions, i d’altres que s’han exposat en aquest annex, es traslladaran a la 

norma urbanística, en virtut de la nova clau, per a que regulin aquest element un cop s’aprovi el 

pla parcial. 
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ANNEX III.  INFORMES SECTORIALS  

S’adjunten a continuació, diferents informes sectorials relatius a l’àmbit d’aquest SECTOR “R”. El 

seu índex és el següent: 

 

1. Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. 

2. Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior. D.G. de Protecció Civil. 

3. Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Coneixement. D. G. de Comerç. 

4. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Secretaria de Salut Pública. 

5. Generalitat de Catalunya. Consell Català de l’Esport. 

6. Autoritat del Transport Metropolità. Àrea de Barcelona. 

7. Agència Catalana de l’Aigua. 

8. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
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ANNEX III-1.- Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 

 

S’ha emès INFORME FAVORABLE amb les següents condicions: 

 

- 1.1 Cal suprimir els usos d’aparcament, habitatge unifamiliar aïllat i serveis tècnics del 

sistema d’equipaments. 

- 1.2 Cal adequar l’amplada de la vorera i dels itineraris per a vianants i ciclistes d’acord 

amb l’article 225 de PGOU. 

- 1.3 En relació amb l’ordenació es reitera la conveniència d’estudiar la possibilitat de 

donar continuïtat al carrer Verge de Núria fins al sistema d’equipaments i disposar les 

edificacions del habitatges en filera i dels blocs plurifamiliars fent façana als carrers 

principals d’acord a la part valorativa. 

 

Al respecte d’aquestes qüestions, s’ha de dir: 

 

- 1.1 S’ha corregit aquest punt en els plànols i les seves afectacions. 

- 1.2 Degut a que la superfície destinada a vials és molt superior a la prevista (més del 

18% front a un mínim del 10%), l’augment d’aquesta superfície d’ús públic en 

detriment de la disminució de la destinada a habitatge i, per tant, la que permetria la 

viabilitat del pla, faria que aquest no fos possible.  Per tant, s’ha optat per no ampliar 

les voreres encara que contradigui l’esmentat article del PGOU. 

- 1.3 Pel mateix motiu econòmic que el explicat al punt anterior, el canvi d’orientació 

disminuïa considerablement el sol destinat a habitatge i, consegüentment, la viabilitat 

del Pla. En quant a l’allargament del carrer Verge de Núria, l’estudi de vialitat que es 

va assajar inicialment el contemplava, però es va descartar per tal de no convertir el 

carrer que dona front al sistema d’equipaments en un carrer de major trànsit i, a la 

vegada, col·lapsar la seva desembocadura. 

 

 

 

Segueix l’informe (8 pàgines). 
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CU: 21
Expedient:2019 / 068237 / B

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 18 de juliol de 2019, ha 
adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, l’acord següent :

L’expedient del  Pla parcial urbanístic del sector R Can Garriga, de  Les Franqueses del 
Vallès, de les Franqueses del Vallès, ha estat promogut i tramès per l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès.

Objecte
El desenvolupament del sector residencial R “Can Garriga” delimitat al planejament general 
de Les Franqueses del Vallès.

Àmbit d’actuació
L’àmbit,  de  39.180,10m²  de  superfície  i  un  pendent  suau  en  sentit  NE,  comprèn  els 
terrenys  situats  entre el  nucli  urbà de l’eixample de Corró d’Avall  i  el  camí de carena, 
prolongació del camí del cementiri, proper a la carretera BV-5151 que uneix el municipi 
amb Cànoves.

El  sector  es  troba  envoltat  d’àrees  residencials  consolidades.  Limita  amb  dos  vials 
urbanitzats, per la part nord amb el carrer Joan Maragall i per la part oest amb l’avinguda 
de la Sagrera. A l'extrem sud de l'àmbit hi trobem el conjunt catalogat de Casa Garriga i el 
seu entorn que queden elevats uns 4 o 5 m respecte la carretera de Cànoves, BV-5151, 
conformant un talús amb el límit amb la carretera. A est el sector limita amb el camí de 
carena i el sòl no urbanitzable. 

Dins l’àmbit hi ha edificacions aïllades unifamiliars disseminades per la part nord, el conjunt 
catalogat de Casa Garriga a la part sud, que constitueix l'única part del sector confrontant 
directament  amb  la  carretera,  i  l’antic  nucli  de  Sant  Tomàs,  situat  a  nord  del  conjunt 
catalogat i format per edificacions i coberts per a usos agrícoles que es troben en un estat 
de conservació molt dolent i, segons s’indica al document, no reuneixen cap interès per a 
la seva preservació.  

Planejament territorial vigent
Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB), aprovat definitivament en data 20 d’abril de 
2010 i publicat en el DOGC el 12 de maig del 2010.

Pel que fa als assentaments, el PTMB assigna a Corró d’Avall una estratègia de nucli urbà, 
com a àrea central de ciutat metropolitana inclosa en continus urbans intermunicipals. Les 
directrius per aquests assentaments es recullen a l’article 3.6 de les Normes d’ordenació 
territorial del PTMB. L’àmbit que ens ocupa queda inclòs dins els assentaments urbans del 
centre urbà de Corró d’Avall. 
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Planejament urbanístic vigent
Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), aprovada definitivament en data 18 
de juny de 2009 i publicat al DOGC el 25 de setembre de 2009. El Pla general classifica 
l’àmbit de sòl urbanitzable delimitat.

L’article 252 de les normes urbanístiques del Pla general, regula el sector Can Garriga 
d’acord amb els paràmetres següents:

- Superfície: 37.379m²
- Cessions: 10% per vialitat

35% per espais lliures i equipaments
- Qualificació: Residencial A
- Objectius: Completar la malla urbana

Situar els espais verds a l’àrea de carena
Conservar i potenciar l’emplaçament de l’edifici catalogat

La memòria de l’ordenació del Pla general compta amb una fitxa relativa al sector de Can 
Garriga, on es repeteixen els paràmetres fixats a l’article 252 de la normativa, llevat la 
qualificació que segons s’indica a la memòria és “Residencial B” enlloc de “Residencial A”. 
Pel  que  fa  a  la  zonificació  residencial,  es  planteja  la  compatibilitat  de  la  construcció 
d’edificis aïllats i cases en renglera.

Els  articles  220 i  següents  de  la  normativa  urbanística  del  Pla  general,  estableixen  la 
regulació de les diferents zones del sòl urbanitzable. Es preveuen dues zones residencials: 
residencial B i residencial C. No es contempla cap zona residencial A. La zona residencial 
B  és  l’aplicable  al  sector  R  ja  que  comprèn  els  terrenys  ocupats  prioritàriament  per 
edificacions en filera de densitat  mitjana i  amb una organització tipològica equivalent a 
l’eixample del municipi.

Per a la zona residencial B s’estableixen els paràmetres bàsics següents:
- Edificabilitat bruta total: 0,60m²st/m²s

· Edificabilitat bruta residencial: 0,45m²st/m²s
· Edificabilitat bruta d’altres usos compatibles: 0,15m²st/m²s

- Densitat màxima d’habitatges: 35 hab./ha
- Sistemes urbanístics mínims: 45%
- Sòl d’aprofitament privat màxim: 55%
- Ús predominant residencial mínim: 75% dels espais d’aprofitament privat
Vials  estructuradors,  se  n'assenyala  el  traçat  aproximat  i  la  secció  als  plànols 
d'ordenació del POUM, sèrie 4. 
Vials secundaris de la zona residencial B: 
- Amplada mínima de calçada: 6m
- Amplada mínima de voreres a ambdues bandes: 2,5m
- Pendent màxim: 8%
Vials d'accés als edificis de la zona residencial B: 
- Amplada mínima de calçada: 5m
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Pla  especial  de  protecció  del  patrimoni  arquitectònic  (expedient  1999/2508/B)  aprovat 
definitivament el 19 de juliol del 2000 i publicat el 6 d’octubre del 2000. Aquest document 
preveu a la fitxa núm. CAV-08 la protecció de la “Casa Garriga”.

Tramitació municipal
Informe ambiental estratègic, emès per l'OTAAA, en el sentit que el Pla parcial del sector R 
Can Garriga no s'ha de sotmetre al procés d'avaluació ambiental estratègica ordinària en 
data de 3 d'abril de 2019. 

Aprovació inicial per la Junta de Govern Local en data de 16 de maig de 2019. 

Sol·licitud d’informe preceptiu sobre l'aprovació inicial a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona de conformitat amb el que estableix l’article 87 del TRLUC en data de 29 de 
maig de 2019. 

Descripció de la proposta
Es preveu el  desenvolupament del  sector residencial  R “Can Garriga” d’acord amb els 
paràmetres fixats pel planejament general vigent.  A tal  efecte, es proposa completar la 
malla urbana amb la creació de dos vials principals que discorren en sentit est-oest, els 
quals constitueixen la prolongació de vials existents en el sòl urbà confrontant. Aquests 
eixos viaris principals permeten, d’una banda, connectar el  passeig dels Til·lers amb el 
camí del Cementiri, i d’altra banda, una mica més al nord, connectar el carrer Verge de la 
Mercè amb el  carrer de Rafael  Alberti.  Pel que fa a la distribució interior de l'àmbit es 
proposen altres vials secundaris que uneixen els dos eixos principals.

Al document es posa de manifest la voluntat municipal de situar un pavelló poliesportiu dins 
el sistema d’equipaments proposat al sector. Els espais lliures públics es distribueixen en 
dues peces de sòl confrontants amb els eixos viaris principals. 

Pel que fa a les zones d'aprofitament privat el Pla parcial en contempla quatre. 
1. Illa 01, és la zona situada a la part nord de l'àmbit, es preveu una zona d’habitatges 

unifamiliars  aïllats  regulada  en  coherència  amb  el  teixit  urbà  confrontant  de  la 
manera següent: 

o Parcel·la mínima: 400m²
o Front mínim de parcel·la: 15m
o Ocupació màxima: 30%
o Edificabilitat màxima: 0,5m²st/m²s
o Alçada màxima: 6,30m (PB+1PP)
o Separacions mín. a llindars: a carrer 5m

a llindars 3m
2. Illes  2a  i  02b,  és  la  zona  que  confronta  amb l’avinguda  de  la  Sagrera  i  on  es 

preveuen dues fileres d’habitatges unifamiliars en filera perpendiculars al dos vials 
principals de l'àmbit. Ambdues fileres es preveuen separades per un vial secundari 
que dona accés a uns cossos de PB destinats a aparcament.

o Parcel·la mínima: 150m²
o Alçada màxima: 9,20m (PB+2PP)
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o Sup. màxima de la P2: el 50% de la P1 alineada a la façana pral. 
o Alineacions obligatòries segons plànols d'ordenació

3. Illa 02c, és la zona situada a la part central del sector i segueix la mateixa ordenació 
que  els  habitatges  unifamiliars  en  filera.  Es  preveu  la  implantació  de  dos  blocs 
lineals per habitatge col·lectiu. Els habitatges de protecció pública es situaran dins 
d’aquests edificis i la planta baixa del bloc est podrà destinar-se a altres usos no 
residencials.

o Alçada màxima: edifici oest: 12,40m (PB+3PP)
edifici est: 13,90m (PB+3PP)

o Fondària edificable: 14m

4. Illa 03, és la zona situada a la part sud de l'àmbit, es crea una clau urbanística de 
volumetria  específica  per  a  qualificar  el  conjunt  protegit  de  “Can  Garriga”  que 
reconeix el sostre existent i l’espai lliure privat.

D’acord amb el plànol de zonificació aportat, les superfícies de sòl, el nombre d’habitatges i 
el sostre edificable, de les quatre zones contemplades es desglossen segons el quadre 
següent:

Superfície % Hab. Sostre hab. 
lliure

Sostre 
HPO

Sostre 
altres usos Sostre total

ILLA 01 8.281,32 m² 21,137 16 4.140,59 m²st 4.140,59 m²st
ILLA 02a 2.100,26 m² 5,361 12 2.094,00 m²st 502,56 m²st 2.596,56 m²st
ILLA 02b 1.968,77 m² 5,025 12 2.094,00 m²st 502,56 m²st 2.596,56 m²st
ILLA 02c 3.183,55 m² 8,125 92 2.871,52 m²st 5.338,64 m²st 1.172,88 m²st 9.383,04 m²st
ILLA 03 2.730,20 m² 6,968 4 795,00 m²st 795,00 m²st
Total zones 18.264,10 m² 46,62 136 11.995,11 m²st 5.338,64 m²st 2.178,00 m²st 19.511,75 m²st

Equipaments 7.802,44 m²
Espais lliures 5.919,27 m²

Eq. + E.Ll. 13.721,71 m² 35,02
Vialitat 7.194,29 m² 18,36
Total sistemes 20.916,00 m² 53,38
Total sector 39.180,10 m² 100,00 136 11.995,11 m²st 5.338,64 m²st 2.178,00 m²st 19.511,75 m²st

El document determina l’obligació de cedir el 10% de l’aprofitament urbanístic. El projecte 
de reparcel·lació concretarà la situació dels sòls de cessió. 

Pel que fa a la gestió, es determina que el sector es desenvoluparà en un únic polígon 
d’actuació  urbanística,  mitjançant  el  sistema  de  reparcel·lació  en  la  modalitat  de 
cooperació. 

S’estableix una única etapa de 2 anys,  a comptar des de l’aprovació definitiva del  Pla 
parcial, per aprovar els projectes de reparcel·lació i d’urbanització i executar la totalitat de 
l’obra urbanitzadora.

Normativa 
El Pla parcial a tràmit consta d'un apartat normatiu degudament articulat que conté un total 
de 28 articles.
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Valoració de la proposta
1.- Pel que fa al compliment de les determinacions pròpies del planejament urbanístic de 
rang superior (article 87.4.b del TRLU), cal fer les consideracions següents:

En relació amb la superfície de l’àmbit del sector s’incrementa en 1.801,10m² respecte la 
prevista al POUM, la qual cosa comporta un ajust del 4,81%, inferior al 5% admissible pel 
planejament general. El document justifica aquest ajust de l’àmbit com a resultat del nou 
aixecament  topogràfic elaborat per a la redacció del planejament derivat que ha permès 
ajustar amb precisió el sector als límits físics reals.

En relació amb les cessions mínimes obligatòries per a sistemes, es constata que l’avanç 
del Pla parcial s’adequa a les determinacions del PGOU, ja que es preveu que el conjunt 
d’espais  lliures  i  equipaments  representi  el  35,02%  de  la  superfície  total  del  sector, 
percentatge que compleix amb el mínim del 35% fixat pel planejament general. Així mateix, 
el total dels sistemes urbanístics representa el 53,38% de la superfície del sector, i per tant, 
se situa per sobre del 45% fixat com a mínim pel PGOU.

En relació amb el sostre màxim admès a la zona d’aprofitament privat, es respecta l’índex 
d’edificabilitat bruta global de 0,6 m²st/m²s atès que el sostre total proposat, de 19.511,75 
m²st, representa un índex molt inferior, 0,498 m²st/m²s. Així mateix,  es respecta l’índex 
màxim  de  0,45  m²st/m²s  que  el  PGOU  fixa  per  a  l’ús  residencial  atès  que  el  sostre 
residencial previst a l’avanç, de 17.333,64 m²st, representa un índex de 0,442 m²st/m²s. 
Pel  que  fa  a  l'índex  màxim  de  0,15  m²st/m²s  que  el  PGOU  fixa  per  als  altres  usos 
compatibles  es  preveu  un  sostre  de  2.178,00  m²st  que  representa  un  índex  de  0,05 
m²st/m²s. 

En relació amb la densitat, la densitat bruta màxima fixada pel PGOU és de 35 hab./ha que 
comporta  un  nombre  màxim de 137 habitatges.  El  Pla  parcial  preveu un total  de  136 
habitatges per al conjunt del sector que inclou els 4 habitatges situats a l'illa 03 on hi ha el 
conjunt edificat de “Can Garriga” amb un sostre de 795,00 m²st. 

En  relació  amb  els  vials  i  les  comunicacions,  l'article  225  del  PGOU  estableix  els 
paràmetres  que  haurà  de  seguir  a  la  zona  residencial  B  on  diferencia  entre  vials 
estructuradors,  vials  secundaris  i  vials  d'accés  als  edificis.  S'entenen  per  vials 
estructuradors els dibuixats als plànols d'ordenació del PGOU, sèrie 4, per vials secundaris 
els  dos vials  vertebradors  traçats  a  l'interior  del  sector  en  sentit  est  –  oest  i  per  vials 
d'accés als edificis els que uneixen els dos vials vertebradors perpendicularment. 

Els dos vials secundaris proposats tenen una amplada de vorera de 2 m enlloc dels 2,5 m 
d'amplada mínima determinats a l'article 225.1 del PGOU. A més a més, no queda clara la 
proposta  de  la  xarxa  d'itineraris  per  a  vianants  i  ciclistes  que  relacioni  els  sistemes 
d'equipaments i espais verds amb el territori exterior amb una amplada mínima de 4 m tal 
com determina l'apartat 3 del mateix article 225. 

2.- Pel que fa a l’adequació del Pla parcial a la legislació urbanística (article 87.4.c del 
TRLUC), es fan les observacions següents:
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El  document  dona compliment  als  estàndards  mínims de  sòls  de  sistemes urbanístics 
establerts a l’article 65 del TRLUC. 

Així mateix, es preveu un sostre de 5.338,64 m²st destinat a habitatge de protecció pública, 
el  qual  representa  el  30,8% del  sostre  residencial  total  del  sector.  Per  tant,  es  dona 
compliment a la Disposició Transitòria Tercera i a l’article 57.3 del TRLUC.

Pel que fa a la cessió d’aprofitament urbanístic atès que es tracta d’un sector ja previst en 
la revisió del planejament general vigent anterior a l’entrada en vigor de la Llei 3/2012 i 
tenint en compte la Disposició transitòria tercera de la Llei esmentada, el document a tràmit 
fixa l’obligació de cedir el 10% de l’aprofitament urbanístic. Els articles 121.3 i 126 de la 
normativa del PGOU també determinen la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic en la 
regulació del sòl no urbanitzable.   

3.-  Pel  que fa  a  les  raons de  racionalitat  i  funcionalitat  urbanístiques  (article  87.2  del 
TRLUC), es fan les observacions següents:

En relació amb l’ordenació, per tal de garantir una millor integració de la proposta al teixit 
urbà existent,  es reitera la conveniència d'estudiar la possibilitat  de donar continuïtat  al 
carrer  Verge  de  Núria  fins  al  sistema  d’equipaments  i  disposar  les  edificacions  dels 
habitatges  en  filera  i  dels  blocs  plurifamiliars  fent  façana  als  carrers  principals  que 
vertebren el sector i amb coherència amb la disposició de les edificacions existents al teixit 
urbà consolidat. D'aquesta manera els testers de les edificacions en filera no confronten 
amb els dos vials vertebradors i els usos no residencials en planta baixa afronten a vies 
més transitades a més a més d'afrontar també a l'equipament. 

4.- Pel que fa a la normativa del pla parcial, es fan les observacions següents: 

El PGOU vigent ja regula els usos del sistema d'equipaments comunitaris i  del sistema 
d'infraestructures de serveis tècnics, la regulació que es faci a la normativa del Pla parcial a 
tràmit no pot contradir la del planejament general vigent d'acord al principi de jerarquia 
normativa i coherència del planejament urbanístic recollit a l'article 13 del TRLUC. 

Així  doncs,  l'article  11  de  la  normativa  del  Pla  parcial  no  pot  establir  condicions  d'ús, 
d'ordenació i  d'edificació diferents a les establertes a la normativa del PGOU tals com, 
entre  d'altres,  regular  els  serveis  tècnics  dins  el  sistema  d'equipaments  comunitaris  o 
admetre  usos  que  a  la  normativa  del  PGOU  no  estan  admesos  dins  el  sistema 
d'equipaments  comunitaris  o  que  no  en  són  propis.  És  convenient,  doncs,  ometre  la 
regulació dels usos del sistema d'equipaments comunitaris a la normativa del Pla parcial i, 
únicament, remetre-la a la regulació del PGOU vigent. 

Pel que fa a l'article 12 cal ometre'l també per ser redundant amb la normativa del PGOU i 
per no haver-hi la qualificació que regula dins l'àmbit del Pla parcial. 

En referència amb el conjunt de la normativa del Pla parcial dir que, amb l'objectiu de fer-la 
més entenedora i manejable, és convenient obviar tots els articles que fan referència a 
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disposicions de caràcter general o que es remeten a altres normatives vigents de rang 
superior i que no estableixen les regulacions pròpies del Pla parcial que es redacta. 

Per últim dir que a l'apartat 5.1.4 del document a tràmit hi ha un error material que és 
convenient corregir, quan parla de la regulació de l'alçada màxima dels blocs d'habitatges 
referint-se a l'edifici amb façana a est i a oest en ambdós casos hi posa façana a oest 
enlloc de distingir-les. 

Fonaments de dret
Vist el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel aprovat per Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost i vist el Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 
de juliol.

Vist l’article 81.1 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, segons el qual correspon als 
ajuntaments l’aprovació definitiva dels plans parcials urbanístics que afecten a llur terme 
municipal  i  que  són  promoguts  d’acord  amb  les  determinacions  d’un  pla  d’ordenació 
urbanística municipal o d’un programa d’actuació urbanística. l

Vist  l’article  87.1  del  mateix  cos  legal,  que  estableix  que,  un  cop  els  plans  parcials 
urbanístics han estat objecte d’aprovació inicial, en els supòsits de l’article 81.1 en què el 
municipi té un pla d’ordenació urbanística municipal els ajuntaments han de sol·licitar un 
informe a la comissió territorial d’urbanisme competent, la qual l’ha d’emetre i comunicar en 
el  termini  de dos mesos; altrament s’entén que l’informe és favorable.  Si al  llarg de la 
tramitació del pla s’introdueixen canvis substancials en el document aprovat inicialment, 
abans de l’aprovació definitiva de l’expedient, aquest s’ha de sotmetre novament a informe 
de la comissió territorial d’urbanisme.

Acord
Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen, 
aquesta Comissió acorda:

-1 Emetre informe favorable a l’efecte de l’article 87 del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, sobre el Pla  parcial urbanístic del sector R Can Garriga, de  Les Franqueses del 
Vallès,  promogut  i  tramès  per  l’Ajuntament  de  les  Franqueses  del  Vallès amb  les 
condicions següents:

1.1Cal suprimir els usos d’aparcament,  habitatge unifamiliar aïllat i  serveis tècnics del 
sistema d’equipaments. 

1.2Cal adequar l'amplada de la vorera i dels itineraris per a vianants i ciclistes d'acord 
amb l'article 225 del PGOU. 

1.3 En relació amb l’ordenació es reitera la conveniència d'estudiar la possibilitat de donar 
continuïtat  al  carrer  Verge  de  Núria  fins  al  sistema  d’equipaments  i  disposar  les 
edificacions dels habitatges en filera i dels blocs plurifamiliars fent façana als carrers 
principals d'acord a la part valorativa. 
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-2 Indicar a l’Ajuntament que, si al llarg de la tramitació d’aquest Pla s’introdueixen canvis 
substancials  en  el  document  aprovat  inicialment,  abans  de  l’aprovació  definitiva  de 
l’expedient, aquest s’ha de sotmetre novament a informe d’aquesta Comissió d’acord amb 
l’apartat 1 de l’article 87 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i al promotor.

Blanca Carreras Mayol
La secretària de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona

Signat electrònicament
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Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

 

Exp. 17-5814 Pàg. 81 PP Sector R 

 

ANNEX III-2.- Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior. Direcció General de Protecció 

Civil. 

 

 

S’ha emès INFORME on a les seves conclusions consta que: 

 

 2.1 Pel que fa al risc de incendis forestals, nevades, sísmic, ventades i radiològic.... no 

estableixen criteris de compatibilitat específic. 

 2.2 L’àmbit del PPU no es troba, actualment, afectat per riscos contemplats a la 

IRP/971/2010... Per tant, la situació és compatible amb la gestió dels riscos de protecció ciivil. 

 

 

Per tant, NO HI CAP ESMENA d’aquest organisme. 

 

 

 

Segueix l’informe (10 pàgines) 

  



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Interior 
Direcció General de Protecció Civil 
Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

Assumpte: 

Pla parcial urbanístic del sector R Can Garriga, al terme municipal de les Franqueses del Vallès 

 

 

Tràmit: 

Consulta per a l’informe sectorial planejament – art. 85.5 LU 

 

 

Demanda de l’informe: 

Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat 

 

 

Registre d’entrada: 

Per e-Valisa, número d’assentament: 9032/128900/2019 

Data: 30/05/2019 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d'Interior 
Direcció General de Protecció Civil 
Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona 

 

Identificació de l’expedient 
 

Sol·licitud d’informe relatiu als riscos de protecció civil amb motiu del Pla parcial urbanístic (PPU) del 

sector R Can Garriga, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. 

 

Aquest informe es restringeix als riscos denominats de protecció civil i a la visió corresponent a 

aquesta Direcció General de Protecció Civil (d’ara endavant DGPC), és a dir, a la gestió 

d’emergències i especialment a aquelles que tenen una generació i desenvolupament ràpid i sobtat, 

sempre des del punt de vista de l’assegurament de la capacitat de gestió (avisos a la població i 

aplicació de les mesures d’autoprotecció).  

 

Alhora, aquest informe es restringeix a l’àmbit del PPU esmentat que es pretén desenvolupar, al 

terme municipal de les Franqueses del Vallès 

 

 

Fets 

 

1. En data 30/05/2019, la Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior va rebre per 

e-Valisa (número d'assentament: 9032/128900/2019) un escrit dels Serveis Territorials a 

Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat on es sol·licitava informe, en termes de 

protecció civil, en relació al PPU del sector R Can Garriga, al terme municipal de les Franqueses 

del Vallès. 

 

2. Aquest expedient ja havia estat informat i tramès a l’ Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 

Ambiental de Barcelona en data 30/01/2019 (número de registre 9032/20188/2018), segons petició 

efectuada per dit organisme, amb codi d’expedient “OTAABA20180208 - 239-18”. 

 

No obstant això, en aquesta nova petició d’informe efectuada pels Serveis Territorials a Barcelona 

del Departament de Territori i Sostenibilitat s’inclou nova documentació no analitzada anteriorment. 

És per això que es considera convenient elaborar un nou informe. 

 

3. La documentació disponible a través de la web
(1)

 incloïa, entre d’altres, els documents següents: 

- Memòria 

- Plànols 

- Estudi de mobilitat 

- Document ambiental estratègic 

- Certificat de la Junta de Govern Local d’aprovació inicial de Pla parcial del sector R (Can 

Garriga) 

- Informe tècnic de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

- Informe proposta de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental 

- Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 

 

4. Segons la documentació presentada, els objectius del PPU es classifiquen en 3: 

(1)
http://dtes.gencat.cat/notificacions/AppJava/mostrarTramitsExpedient.do?reqCode=mostrarExpedient&expedientId=283991 

Pàg.2 
C. Diputació, 355 
Tel. 93 551 20 54 
08009 Barcelona 

STBC2019036 - PPU Sector R Can Garriga_Les Franqueses del Valles_2 

 

                                                

http://dtes.gencat.cat/notificacions/AppJava/mostrarTramitsExpedient.do?reqCode=mostrarExpedient&expedientId=283991


Generalitat de Catalunya 
Departament d'Interior 
Direcció General de Protecció Civil 
Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona 

 

• Pel que fa al primer objectiu, es proposa la compleció de la malla urbana mitjançant la creació 
d’illes residencials a la part nord-oest de l’àmbit, amb la seva corresponent vialitat que dona 
continuïtat als traçats existents. 

• Respecte al segon objectiu, es farà que els espais destinats a sistema d’espais lliures i 
equipaments es trobin disposats per tal de crear un nexe entre el verd natural existent (zones 
agrícoles) i els espais lliures i destinats a equipaments existents en la trama urbana actual. 

• Per el compliment del tercer objectiu, respecte de l’edificació catalogada “Can Garriga”, el 
document de Pla parcial contemplarà la creació d’una clau específica per a aquest element. 
Actualment, les edificacions existents son de titularitat privada. Per això es crearà una clau 
urbanística específica per a aquesta zona, es crearà una clau urbanística específica per a 
aquesta zona, en la que les edificacions existents es mantindran tal i com estan en la 
actualitat, i les zones que les envolten estaran qualificades com a verd privat i no es permetrà 
l’edificació. 

5. L’àmbit d’estudi, sector R “Can Garriga” es situa a l’oest de la trama urbana del nucli de Corró 
d’Avall, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. El present Pla parcial urbanístic té 
per objecte el desenvolupament del sector R Can Garriga, de 39.180,10 m2 de superfície. 
L’àmbit d’actuació compren els terrenys situats entre el nucli actual de l’eixample de Corró 
d’Avall, el nucli de la Sagrera i els vials principals que connecten les zones urbanitzades 
adjacents. 

 

  
Imatge 1.- Ubicació de l’àmbit del PPU Sector R “Can Garriga”, segons la 

documentació presentada. 

6. Per redactar l'informe s’ha utilitzat la documentació disponible i també s’han tingut en compte 
les concrecions del risc recollides als diferents plans d’emergència de la Direcció General de 
Protecció Civil i, en general, les dades del risc més recents disponibles en el moment de 
l’elaboració del present informe. 

 

 

Fonaments de dret 

 

1. Article 132.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

2. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, en concret els articles 13 i 14. 

3. Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

4. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 

5. Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel 

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d'Interior 
Direcció General de Protecció Civil 
Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona 

 

6. Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 

7. Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, del Reglament del Domini Públic Hidràulic. 

8. Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament del domini públic 

hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, el Reglament de planificació hidrològica, 

aprovat pel Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, i altres reglaments en matèria de gestió de riscos 

d’inundació, cabals ecològics, reserves hidrològiques i abocaments d’aigües residuals. 

9. Resolució IRP/971/2010, de 31 de març, per la qual es dóna publicitat als criteris per a l’elaboració 

dels informes referents al control de la implantació de nous elements vulnerables compatibles amb 

la gestió dels riscos de protecció civil. 

10. Resolució INT/2330/2013 de 29 d’octubre, del Conseller d’Interior per la qual es deixa sense efecte 

l’apartat 1 i el punt 5 de l’annex A de la Resolució IRP/971/2010 de 31 de març referent al risc 

químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. 

11. Instrucció tècnica de la DGPC, de data 2 d’abril de 2019, relativa a l’elaboració dels informes sobre 

les condicions mínimes que han de complir els nous desenvolupaments urbanístics a ubicar dins 

les zones identificades com de risc químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera i 

ferrocarril (ITMMPP en endavant) disponible a www.gencat.cat/interior/protecciocivil. 

12. Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar 

mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 

 

 

Anàlisi de riscos  

 

D’acord amb els diferents acords de Govern i les resolucions publicades al DOGC, la taula següent 
recull la situació administrativa i el nivell d’afectació, pel què fa a l’elaboració dels plans d’actuació 
municipals, del terme municipal de Les Franqueses del Vallès 

(2)
: 

 

Taula 1. Plans de Protecció Civil, afectacions, nivell i estat de la planificació municipal 
 

PLA D'EMERGÈNCIA AFECTACIÓ NIVELL 

ESTAT 

PLANIFICACIÓ 

MUNICIPAL
3
 

PROCICAT - Pla Bàsic 

d’emergències 

municipals 

Padró
4
 Criteri 

No afectat 

Pendent de revisió               

Homologat el 

15/12/2004 
19.768 < 20.000 habitants 

INFOCAT - Pla especial 

per incendis forestals 

Vulnerabilitat Perill Criteri 

Recomanat 

Pendent de revisió               

Homologat el 

30/09/1999 
Mitja Moderat Perill 

NEUCAT - Pla especial 

per nevades 

Padró Altitud 

Recomanat -- 
19.768 181 metres 

INUNCAT - Pla especial 

per inundacions 

Nivell de Risc 

Obligat -- 
Alt 

SISMICAT - Pla especial 

per sismes 

Intensitat (MSK) 
Edificis 

inhabitables 
Criteri 

Obligat -- 

VII 101 
Superació llindar 

intensitat 

RADCAT - Pla especial Tipus d’instal·lacions Obligat -- 

(2)
 Les zones concretes d’afectació es poden consultar al Mapa de Protecció Civil disponible a l’enllaç següent: http://pcivil.icgc.cat/pcivil/map.jsp  

3
 Pla d’actuació municipal. D’acord amb la normativa vigent de protecció civil, els plans han de ser revisats cada 4 anys des de la data d’homologació. 

4
 Dada de 2017. Font: Municat (http://municat.gencat.cat/ca/Temes/els-ens-locals-de-catalunya/consulta-de-dades/consulta_dades/). 

Pàg.4 
C. Diputació, 355 
Tel. 93 551 20 54 
08009 Barcelona 

STBC2019036 - PPU Sector R Can Garriga_Les Franqueses del Valles_2 

 

                                                

http://www.gencat.cat/interior/protecciocivil
http://pcivil.icgc.cat/pcivil/map.jsp
http://municat.gencat.cat/ca/Temes/els-ens-locals-de-catalunya/consulta-de-dades/consulta_dades/


Generalitat de Catalunya 
Departament d'Interior 
Direcció General de Protecció Civil 
Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona 

 

per risc radiològic 1a cat, IVR 

PLASEQCAT - Pla 

especial per risc del 

sector químic 

Afectació per 

establiments 

industrials 

Zona 

Recomanat 

Pendent de revisió               

Homologat el 

15/12/2004 
Sandoz Industrial 

Products, S.A. (nivell 

baix) 

-- 

TRANSCAT - Pla 

especial per accidents en 

el transport de 

mercaderies perilloses 

Tipus de Via 

Recomanat -- 
Nivell de perill: Alt 

Criteri d’obligació: intersecció, afectació per carretera i 

ferrocarril 

VENTCAT –Pla especial 

d’emergències per risc 

de vent 

Criteri 

Recomanat -- Dies/any ratxa 20 m/s: 1 

No superació del llindar de població
5
. 

 

Els plans de protecció civil de la Generalitat de Catalunya indicats a la taula 1 preveuen les 

necessitats de planificació municipal en funció del perill i la vulnerabilitat dels municipis, és a dir, en 

base al risc. Estableixen els riscos que han de contemplar els municipis a la seva planificació de 

protecció civil municipal i sobre quins tenen la recomanació de fer-la, en funció del risc concret. 

 

A continuació s’analitza la incidència dels riscos més significatius sobre la zona de l’àmbit del PPU: 

 
 
1. Risc d’incendis forestal 
 
Segons el pla INFOCAT el municipi de Les Franqueses del Vallès està afectat per un perill moderat i 

té una vulnerabilitat mitja, per tant, degut al perill existent el municipi està recomanat a incloure aquest 

risc en el seu Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) per a emergències en 

incendis forestals. 

 

L’àmbit del PPU en general no té zones arbrades properes sinó que està envoltat de terrenys 

bàsicament urbanitzats o camps de conreus, tal i com es pot veure en la imatge següent: 

 

 

Imatge 2.- Ubicació de l’àmbit 

del PPU Sector R “Can 

Garriga”, segons el Mapa de 

PC (Data consulta: 

21/06/2019). 

5
 Segons el pla VENTCAT els criteris d’obligatorietat són: municipis amb >10 dies de superació del llindar de vent de 20 m/s, o bé, municipis amb 

més de >20.000 habitants. 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d'Interior 
Direcció General de Protecció Civil 
Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona 

 

 
 
2. Risc de nevades 
 
Segons el pla NEUCAT el municipi de les Franqueses del Vallès  està recomanat a contemplar el risc 
per nevades en el seu Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). 
 
Aquest és un risc que en cas de materialitzar-se podria afectar a tot el municipi. 
 
 
3. Risc per sismes 
 
Des del punt de vista del risc sísmic, d’acord amb el Pla especial per emergències sísmiques de 
Catalunya (SISMICAT), el municipi de les Franqueses del Vallès està ubicat en una zona on es poden 
produir terratrèmols d’intensitat VII (escala MSK) per a un període de retorn de 500 anys. Per tant, el 
municipi obligat/recomanat a contemplar aquest risc en els seu DUPROCIM per superació de llindar 
d’intensitat. 
 
Aquest és un risc que en cas de materialitzar-se podria afectar a tot el municipi. 
 
 
4. Risc per vent 
 
Segons el Pla especial d’emergències per risc de vent (VENTCAT), les Franqueses del Vallès forma 
part de la llista de municipis recomanats a contemplar aquest risc en el seu DUPROCIM, atès que no 
supera la ratxa màxima de 20 m/s més de 10 dies l’any, ni presenta una població superior als 20.000 
habitants. 
 
Cal tenir en compte que aquest és un risc que, en cas de produir-se, pot afectar a tot el municipi. 
 
 
5. Risc radiològic 
 

Segons el pla RADCAT el municipi de Les Franqueses del Vallès disposa de les següents 

instal·lacions autoritzades (revisió 2014)
6
: 

 

 

 

6
 Informació disponible en data 26/09/2018 al pla RADCAT a la web de Protecció Civil: 

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_

civil_a_catalunya/documents/plaradiologic.pdf 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d'Interior 
Direcció General de Protecció Civil 
Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona 

 

 

A més, segons l’Annex IV (Instal·lacions del sector de valorització de metalls a Catalunya), en el 

municipi de Les Franqueses del Vallès s’hi ubica la següent instal·lació de valorització de metalls: 
 

 
 

Per tant, el municipi de Les Franqueses del Vallès està obligat a contemplar en la seva planificació 

municipal aquest risc perquè compleix amb algun dels següents requisits:  

1. Té una o més instal·lacions radioactives de 1ª, 2ª o 3ª ª categoria segons la classificació 
d’instal·lacions donada per la IAEA i reproduïda a l’Annex I. 

2. Té una o més instal·lacions de vigilància radiològica (del sector de valorització de metalls) o 
part del seu terme municipal es troba dintre d’un cercle de radi 1 km al voltant d’alguna 
d’aquestes instal·lacions. 

3. Té una o més instal·lacions nuclears, diferents de centrals nuclears de producció d’energia 
elèctrica, en el seu terme municipal. 

 

 

6. Risc en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril 
 

D’acord amb els criteris del pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies 

perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya, TRANSCAT, les Franques del Vallès té obligació 

d’incloure aquest risc en el seu DUPROCIM atès que es troba afectat per trams de la xarxa viària i 

ferroviària que tenen associat un nivell de perill molt alt.  

 
Tipus de via Via/Tram Perill Criteri 

Carretera BV-1433 Alt intersecció 

Carretera N-152a Baix intersecció 

Carretera C-352 Mig intersecció 

Ferrocarril Portbou-Granollers Molt Alt intersecció 

 
L’àmbit del PPU es troba proper a la línia R2 Nord “Cardedeu-Les Franqueses-Granollers Nord”, amb 
un nivell molt alt, tal i com es pot veure en la imatge següent: 
 

 

Imatge 3. Afectació segons el pla TRANSCAT a l’àmbit 
de PPU, al terme municipal de les Franqueses del Vallès 
(FONT: Mapa de Protecció Civil, data de la consulta 
21/06/2019). 
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No obstant això, i d’acord amb els criteris de la Instrucció Tècnica
(7)

, en relació amb la via de 

ferrocarril amb afectació “molt alt”, l’àmbit objecte d’aquest PPU no té afectació pel risc químic en el 

transport de MMPP atès que es troba fora de la zona d’indefensió associada a l’esmentada via ja que 

la distància amb l’àmbit és superior a 300 metres.  

 
 
7. Risc químic 
 
Segons el Pla especial d’emergències químiques de Catalunya, PLASEQCAT, al municipi de Les 
Franqueses del Vallès es troba ubicada l’empresa “Sandoz Industrial Products, S.A.”, la qual està 
classificada de nivell baix d’acord amb la normativa d’accidents greus. És per aquest motiu que, el 
municipi de Les Franqueses del Vallès està recomanat a elaborar el Pla d’actuació municipal en 
relació al risc químic en instal·lacions. 
 
Dita empresa queda allunyada de la zona de l’àmbit d’estudi, tal i com es pot veure en la imatge 
següent: 

 

 

 
Imatge 4.- Detall de la ubicació de la indústria “Sandoz Industrial Products, S.A” a Les Franqueses del Vallès (FONT: 

Mapa de Protecció Civil, data de la consulta 21/06/2019). 

 
 
8. Risc d’inundacions 
 
El municipi de Les Franqueses del Vallès està afectat per risc d’inundacions en nivell alt perquè dins 

del seu terme municipal conté zones potencialment inundables segons criteris geomorfològics. 

 

(7)
 Instrucció tècnica de la Direcció General de Protecció Civil relativa a l’elaboració dels informes sobre les condicions mínimes 

que han de complir els nous desenvolupaments urbanístics a ubicar dins les zones identificades com de risc químic en el 

transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. 
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Segons el pla especial per inundacions a Catalunya (INUNCAT), Les Franqueses del Vallès té un risc 

alt d’inundacions perquè dins del municipi hi ha zones potencialment inundables. Per tant, el municipi 

té l’obligació d’incloure aquest risc en el seu DUPROCIM. 

 

Així mateix, segons la informació facilitada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), continguda al 

mapa de Protecció Civil, cal tenir en compte que el municipi es troba afectat per zones inundables del 

riu Congost per períodes de retorn T-500, T-100, T-50 i T-10, així com la presència de zones 

potencialment inundables. 

 

No obstant, tal i com es pot veure en les imatges següents, l’àmbit del projecte no es troba afectat per 

dites zones, si bé són properes. 

 

 

Imatge 5.- Detall de les zones potencialment inundables, 

segons el Pla INUNCAT (FONT: Mapa de Protecció Civil, 

data de la consulta 21/06/2019). 

  

 

Imatge 6.- Detall de zones potencialment inundables 

segons les capes servides per l’Agència Catalana de 

l’Aigua que apareixen al mapa de Protecció Civil (FONT: 

Mapa de Protecció Civil, data de la consulta 21/06/2019). 

 

Segons l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), de data 28/01/2019, adjunt a la 

documentació presentada: 
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Conclusions 

1. Pel que fa al risc de incendis forestals, nevades, sísmic, ventades i radiològic, la IRP/971/2010, 
de 31 de març, i la resolució INT/2330/2013, de 29 d’octubre, no estableixen criteris de 
compatibilitat específics. 

En qualsevol cas, s’haurà d’evitar increments significatius de la vulnerabilitat davant d’aquests 
riscos. 

2. L’àmbit del PPU no es troba, actualment, afectat pels riscos contemplats a la IRP/971/2010, de 31 
de març, ni a la Resolució INT/2330/2013, de 29 d’octubre. Per tant, la situació és compatible 
amb la gestió dels riscos de protecció civil]. 

3. Es recorda que el municipi de les Franqueses del Vallès està obligat i recomanat a elaborar i 
actualitzar els plans d'actuació municipal que es resumeixen en el quadre de l'apartat d’anàlisi de 
riscos d'aquest informe. 

4. Es recorda també que caldrà donar compliment, si s’escau, al Decret 30/2015, de 3 de març, pel 
qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el 
contingut d'aquestes mesures. 

 

Barcelona, 26 de juny de 2019 

 

 

 

 

 
 

Tècnic/a 
 
 
 
 
 

Gemma Octavio Cascales 

Vist – i –plau 
 
La Cap del Servei Territorial de Protecció Civil a 
Barcelona 
 
 
 
 
 
Imma Solé i Colomé 
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ANNEX III-3.- Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Coneixement. Direcció 

General de Comerç. 

 

 

S’ha emès INFORME FAVORABLE sense reserves. 

 

 

 

Segueix l’informe (4 pàgines) 
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Expedient núm. U-73/19 (B/U-28) 
 
 
Identificació de l’expedient 
 

Informe relatiu al Pla Parcial Urbanístic (PPU) del sector R “Can Garriga” del terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
 
 
 
Fets 
 
1. L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès presentà el 29 de maig de 2019, al 

Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, sol·licitud d’informe a la 
Direcció General de Comerç referent al PPU del sector R “Can Garriga” del seu 
municipi. El 30 de maig de 2019 el Departament d’Empresa i Coneixement rep la 
sol·licitud esmentada Aquest municipi se situa a la comarca del Vallès Oriental i compta 
amb 19.768 habitants, d’acord amb les darreres dades oficials de l’Institut d’Estadística 
de Catalunya (Idescat) de 2018. 

 
2. L'àmbit d'aquest PPU, amb una superfície de 39.180,10 m2, comprèn els terrenys 

situats entre el nucli actual de l’eixample de Corró d’Avall i el camí de carena proper a 
la carretera de Cànoves i queda delimitat per carrer Joan Maragall, l’avinguda Sagrera i 
la carretera BV-5151. 

 
3. El terme municipal de les Franqueses del Vallès té delimitat el perímetre corresponent 

a la seva Trama Urbana Consolidada (TUC) i, en aquest sentit, el sector objecte 
d’aquest informe se situa dins els seus límits. 

 
4. D’acord amb la documentació aportada, els objectius d’aquest PPU són els següents: 

 

� “Completar la malla urbana actual.  
� Situar els espais verds i d’equipament en l’àrea de carena, convenientment 

assenyalada en els plànols d’ordenació sèrie 4.  
� Conservar i potenciar l’emplaçament de l’edifici catalogat”. 

 
5. Segons la memòria d’ordenació, la proposta determina “la compleció de la malla 

urbana mitjançant la creació d’illes residencials a la part nord-oest de l’àmbit, amb la 
seva corresponent distribució del sistema viari que dona continuïtat als traçats 
existents” i amb el traçat de “dos vials principals que connecten els vials de les zones 
urbanitzades adjacents”. Els espais lliures tindran una superfície de 5.919,27 m2, el 
sistema viari 7.194,29 m2 i, respecte les edificacions, la proposta preveu el següent: 
 

� Illa 01 (part nord de l’àmbit): “continuar amb la tipologia existent en aquest front 
de carrer” amb “edificació aïllada per a habitatges unifamiliars”. 

 

� Illes 02 i equipament (part centre de l’àmbit): 
a) A l’esquerra es preveuen les illes 02a i 02b que es conformaran amb 

“edificacions per a habitatge unifamiliar adossat” amb espais lliures amb 
PB per a aparcament. 
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b) Al centre es preveu l’illa 02c amb sis edificacions amb “blocs lineals amb 
front al carrer” i amb PB +3PP. D’aquestes sis edificacions, només en 
tres (02, 04 i 06) es preveu que les PB tinguin usos no residencials a fi 
de “potenciar els usos terciaris i comercials en aquestes plantes baixes 
que tindran front al futur equipament i d’aquesta manera dinamitzar 
aquest espai públic”. 

c) A la dreta es preveu un equipament amb 7.802,44 m2 de superfície, el 
destí del qual “es concretarà més endavant en un pla especial redactat a 
l’efecte”. 

 

� Illa 03 i espais lliures (part sud de l’àmbit): “es mantindran les edificacions 
incloses en el Catàleg de Patrimoni” i “els edificis actuals envoltats de espai 
lliure privat”. 

 
El quadre següent detalla la distribució de superfícies i sostres del sector per a 
cadascuna de les illes esmentades: 
 

Illes  Clau Superfície  Sostre 
residencial 

(m2) 

Sostre  
altres usos 

(m2) 

Sostre  
total 
(m2) 

Núm. 
habitatges 

01 II-R 
Unifamiliar aïllada  

8.281,32 4.140,59 - 4.140,59 16 

02a II-R 
Unifamiliar en filera 

2.100,26 2.094,00 502,56 2.596,56 12 

02b II-R 
Unifamiliar en filera 

1.968,77 2.094,00 502,56 2.596,56 12 

02c II-R 
Plurifamiliar en blocs 

3.183,55 8.210,16 1.172,88 9.383,04 92 

03 II-R 
Edificació existent 

Can Garriga 

2.730,20 795,00 - 795,00 4 

Totals   18.264,10 17.333,75 2.178,00 19.511,75 136 

 
 

6. Pel que fa als usos admesos, a banda de l’habitatge unifamiliar i plurifamiliar esmentat, 
d’acord amb l’article 15 de les NN.UU. del PPU els 2.178 m2 de sostre no residencial es 
permet destinar-lo als usos següents: hoteler, comercial , oficines, educatiu , recreatiu, 
esportiu, sociocultural, sanitari, assistencial. industrial tipus 1 en situació 1, bars, 
restaurants i similar. Quant a l’ús comercial, en l’article 91 de les NN.UU. del Pla 
General, es regula d’acord amb el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació 
dels equipaments comercials. 

 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 5 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments 

comercials, disposa que s’entén per establiment comercial els locals, construccions, 
instal·lacions o espais coberts 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. Queden exclosos d'aquesta consideració els espais situats a la via 
pública en què es duguin a terme mercats de venda no sedentària, periòdics o 
ocasionals, degudament autoritzats per l'ajuntament corresponent. Els establiments 
comercials poden ser individuals o col·lectius i es poden classificar tenint en compte la 
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seva superfície, el règim de venda, l'assortiment i la seva relació amb altres 
establiments. 

 
2. L’article 10 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments 

comercials, disposa que el planejament urbanístic vigent i el que s’aprovi queda afectat 
per les determinacions d’aquest Decret llei.  
 

Els Ajuntaments, en el cas de formular, modificar o revisar el seu planejament 
urbanístic general, han de considerar l’ús comercial i concretar el sòl en el qual aquest 
ús és admès, d’acord amb la delimitació de la trama urbana consolidada aprovada del 
seu municipi, així com el règim de compatibilitats d’altres usos.  
 

L’ús comercial s’articula en funció de les categories detallades a l’article 6.1. 
 

En la tramitació del planejament urbanístic general i derivat, i en la de les modificacions 
respectives, una vegada aprovats inicialment, s’ha de demanar informe al departament 
competent en matèria de comerç sobre les reserves de sòl per a usos comercials. 

 
3. L’article 6.1 a) del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels 

equipaments comercials estableix que són petits establiments comercials aquells que 
tenen una superfície de venda inferior a 800m2. Són establiments comercials mitjans, 
individuals o col·lectius, els d'una superfície de venda igual o superior a 800 i inferior a 
1.300m2. Són grans establiments comercials, individuals o col·lectius, els d’una 
superfície de venda igual o superior a 1.300 i inferior a 2.500m2 i són establiments 
comercials territorials, individuals o col·lectius, els d'una superfície de venda igual o 
superior a 2.500m2. 

 
4. L’article 6.1 b) del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, estableix que són 

establiments comercials singulars els establiments de venda a l’engròs i, els 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, de pirotècnia, 
i els centres de jardineria i els vivers. Aquests establiments es classifiquen en petits 
establiments comercials (PEC), mitjans establiments comercials (MEC), grans 
establiments comercials (GEC) i grans establiments comercials territorials (GECT). 

 
5. L’article 9 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, estableix els criteris de 

localització i ordenació per a la materialització de l’ús comercial de cadascuna de les 
categories d’establiments comercials i llurs excepcions. 

 
6. L’article 9.5 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, els establiments comercials 

singulars poden implantar-se en tots els àmbits on el planejament urbanístic vigent 
admet l'ús comercial.  

 
7. Els articles 17 i 18 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, regulen els 

procediments de tramitació de les implantacions d’establiments comercials subjectes a 
règim de comunicació. 

 
8. L’article 19 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre regula les implantacions 

d’establiments comercials subjectes a llicència comercial. 
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9. Quant a l’aparcament, d’acord amb l’article 12 del Decret 378/2006, pel qual es desplega 
la Llei 18/2005, d’equipaments comercials, vigent d’acord amb la Disposició Transitòria 
tercera del Decret Llei 1/2009, fins a l’entrada en vigor del desplegament reglamentari 
d’aquest Decret Llei, en el tràmit de planejament urbanístic, quan es prevegin reserves 
de sòl comercial que possibilitin la implantació de grans establiments, i no estigui definida 
una tipologia específica que requereixi una dotació superior, la dotació d’aparcament 
prevista ha de ser, com a mínim, de 2 places per cada 100m² edificats.  

 
 
 
Conclusions 
 
Segons la documentació presentada, aquest PPU preveu ordenar un sector amb sis illes 
diferenciades d’edificacions unifamiliars (illes 01, 02a i 02b amb 8.328,59 m2 de sostre 
residencial), plurifamiliars (illa 02c amb 8.210,16 m2 de sostre residencial) i la conservació 
de l’emplaçament de l’edifici catalogat (illa 03 amb 795 m2 de sostre residencial. 
 
Pel que fa a la resta d’usos admesos en el sector, en la proposta es determina un total de 
2.178 m2 de sostre no residencial en les PB de les illes 02a i 02b (amb 502,56 m2 de sostre 
cadascuna) i de la 02c (amb 1.172,88 m2) a fi de “potenciar els usos terciaris i comercials 
en aquestes PB que tindran front al futur equipament i d’aquesta manera dinamitzar aquest 
espai públic”. En aquest sentit, i atenent el sostre esmentat no residencial, en cas que 
aquest es destini íntegrament a usos comercials, la proposta només possibilita la 
implantació de PEC i MEC, singulars i no singulars, d’acord amb la classificació de l’article 
6.1 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 
 
Per tant, tenint en compte que aquest sector se situa dins la TUC actual de les Franqueses 
el Vallès i que dins el seu perímetre es poden implantar PEC, MEC i GEC no singulars i 
PEC, MEC, GEC i GECT singulars, aquest PPU s’adequa als criteris de localització i 
ordenació de l’ús comercial de l’article 9  del Decret Llei esmentat. 
 
 
En conseqüència, s’emet informe favorable respecte el Pla Parcial Urbanístic (PPU) del 
sector R “Can Garriga” del terme municipal de les Franqueses del Vallès. 
 
La Directora General de Comerç 
 
Ref: AD/ea 

 



 
 

Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 
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ANNEX III-4.- Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Secretaria de Salut Pública. 

Sub-direcció Regional de Barcelona. 

 

 

S’ha emès INFORME FAVORABLE sense reserves. 

 

 

 

Segueix l’informe (3 pàgines) 

 

 

  



 
 

 
 
C. de Roc Boronat, 81-95 
08005 Barcelona 
Tel. 93 551 39 00 
Fax 93 551 75 05  
canalsalut.gencat.cat 

 

Sra. M. Mercè Santmartí Miró 
Directora dels Serveis Territorials a Barcelona 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Aragó, 244 
08007- Barcelona 
 
 
 
Referència: OR 
Gestió del Risc Ambiental 
Assumpte: Informe sectorial planejament – art.85.5 (2019/68237_B_PPU_Les Franqueses del Vallès – Sector R-Can Garriga)  

 
 
 
 
D’acord amb la sol·licitud d’informe de l’expedient 2019_68237_B_PPU_Les Franqueses del 
Vallès-Sector R-Can Garriga relatiu al Pla parcial del sector R (Can Garriga) al terme 
municipal de les Franqueses del Vallès, feta des dels vostres Serveis Territorials, mitjançant 
correu electrònic de Bústia TES del 16/07/2019, en document adjunt us trameto l’informe que 
s’ha sol·licitat. 
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Identificació de l’expedient 

 

Informe del Pla parcial del sector R (Can Garriga) al terme municipal de les Franqueses 
del Vallès sol·licitat per l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a través dels Serveis 
Territorials a Barcelona (SSTT BCN) del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTiS)  
 
 
 
Núm. d’expedient DTiS: 2019_68237_B_PPU_Les Franqueses del Vallès 
Núm. de registre d’entrada: mail de Bústia TES, Tramitacions SSTT BCN, DTiS 16/07/2019 
Peticionari: Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 
Població: Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) 
 
 
 
Antecedents 
 
En data 16/07/2019 els SSTT BCN del DTiS sol·liciten informe del PPU del sector R (Can 
Garriga) en el nucli de Corró d’Avall de Les Franqueses del Vallès. El planejament general 
vigent és la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) aprovat l’any 2009.  
 
 
Descripció del projecte   
 
Per a l’interès d’aquest informe, el Pla parcial urbanístic té per objecte el desenvolupament del 
sector residencial R Can Garriga (39.180,10 m2).  El sector, malgrat que té un caràcter agrícola-
rural en bona part de la seva superfície, sí que alberga edificacions ocupades. El pla parcial 
plantejarà la consolidació de les edificacions residencial unifamiliars integrant-les dins la nova 
zona d’aprofitament amb aquesta tipologia.  
Segons la memòria descriptiva, la companyia Sorea abasteix d’aigua potable a les edificacions 
existents de l’àmbit, per tant no hi ha cap dificultat per abastir la resta de l’àmbit. Es considera 
garantit el subministrament d’aigua potable al sector. 
L’extrem nord-est del sector queda a uns 90 m del Cementiri Municipal de Corró d’Avall 
 
 
Fonaments de dret 

 
- Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària 

mortuòria  
- Real decreto 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 

agua de consumo humano. 
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Per tant, un cop estudiada la documentació,  
 
INFORMO, 
 
favorablement el Pla parcial Urbanístic Municipal del sector R (Can Garriga) en el nucli de 
Corró d’Avall de Les Franqueses del Vallès amb les següents recordatoris: 
 

En cas d’una previsió d’augmentar la superfície d’equipaments de cementiris, com podria 
ser el cas del Cementiri Municipal de Corró d’Avall, caldrà sempre tenir present que:  

- “A l’entorn del sòl del cementiri cal preservar una zona de protecció de 25 metres 
d’amplada, lliure de tota mena de construcció. 

- A l’entorn del sòl del cementiri cal preservar una zona de protecció de 50 metres 
d’amplada, lliure d’habitatges plurifamiliars. 

 
En el cas que el PPU del sector R afecti a la xarxa d’abastament d’aigua a la població i 
d’acord amb l’article 13 del Real decreto 140/2003 por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, cal sol·licitar un informe sanitari del 
projecte de construcció d’una nova captació, conducció, ETAP, xarxa d’abastament o xarxa 
de distribució (amb una longitud major a 500 metres), dipòsit de la xarxa de distribució o 
remodelació d’un existent.” 

 
 
Tècnic                                                                   La Cap de Servei de Protecció de la Salut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oriol Ribas Barba                                                     Anna Belver Comín 
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S’ha emès INFORME FAVORABLE. 
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Informe preceptiu de planejament urbanístic 

Identificació 

Número de l’expedient:  E 1.541 

Entitat:  Ajuntament de Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) 

Document:  Avanç del Pla parcial del sector R, “Can Garriga”  

Tècnic redactor: Carlos Torres Hidalgo, arquitecte 

Data de redacció: desembre de 2018 

Data d’aprovació inicial: 16 de maig de 2019 

Fets 

1. El 30 de maig de 2019, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès sol·licita al Consell Català de 

l’Esport (CCE) que informi, en l’àmbit de la seva competència sectorial, l’Avanç del Pla Parcial 

Urbanístic (PPU) del sector R “Can Garriga”, als efectes del Text refós de la Llei d’Urbanisme de 

Catalunya (TRLUC). 

2. S’ha revisat la documentació presentada d’acord amb les determinacions del Pla director 

d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC), aprovat pel Decret 95/2005 de 31 de 

maig, i s’ha comprovat el següent: 

a) No s’ha tingut en compte el PIEC com a pla territorial sectorial en l’àmbit de la planificació 

d’equipaments esportius a Catalunya i les seves directrius urbanístiques, tampoc no s’esmenta 

el Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius del municipi (MIEM) redactat per l’Ajuntament 

de Les Franqueses del Vallès, que va ser informat d’adequació al PIEC pel Consell Català de 

l’Esport el 23 de juny de 2009. 

b) L’objecte del document que s’informa és la proposta de desenvolupament del Sector R “Can 

Garriga” mitjançant el present Pla parcial, delimitat en la Revisió del Pla General d’Ordenació 

Urbana de Les Franqueses del Vallès, aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, el 18 

de juny de 2009. 

c) L’àmbit del PPU, de 39.180,10 m2 de superfície qualificada pel planejament vigent (Revisió del 

PGOU) com a sòl urbanitzable, comprèn els terrenys situats entre el nucli urbà i l’eixample de 

Corró d’Avall, i el camí de la carena (prolongació del camí del cementiri) proper a la carretera BV-

5151 que uneix el municipi amb Cànoves. 

d) Entre els objectius del PPU, d’acord amb les determinacions vinculants de l’ordenació 

assenyalades a la normativa del PGOU, hi ha el de situar els terrenys destinats al sistema 

d’espais lliures i equipament (13.721,71 m2) sobre l’àrea de la carena de manera que quedin 

disposats conformant uns espais continus al llarg del vial que constitueix la prolongació del camí 

del cementiri i del Passeig dels Til·lers i a la vegada crear un nexe entre el verd natural existent 

(zones agrícoles) amb els espais lliures i els equipaments existents en la trama urbana actual.  

e) La proposta de planejament situa en una gran peça, el sòl destinat a equipaments comunitaris, 

el destí dels quals es concretarà més endavant en un pla especial redactat a l’efecte.  

f) La superfície de sòl destinada al sistema d’equipaments del municipi augmenta en 7.802,44 m2. 

En aquest augment es vol planificar un nou equipament esportiu. 

 



                                                                INFORME DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC     
     Número de l’expedient:  E1.541 
     Entitat: Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

        Document: Pla Parcial Urbanístic 
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Conclusions 

1. D’acord amb els apartats b), c), d), e) i f) del punt 2 dels fets esmentats, des del punt de vista de la 
planificació esportiva, informo favorablement l’Avanç del Pla parcial del sector R, “Can Garriga”.  

2. El document definitiu que s’informa ha de tenir en compte el Pla director d’instal·lacions i 
equipaments esportius de Catalunya (PIEC) i ha de fer referència al Mapa d’instal·lacions i 
equipaments esportius del municipi (MIEM), redactat per l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

Observació 

Atès que el document posa de manifest la voluntat municipal de situar en aquest àmbit, en un futur, un 

pavelló poliesportiu dins del sistema d’equipaments, s’ha de tenir en compte el següent:  

a. El PIEC estableix que les instal·lacions esportives s’han d’ubicar en terrenys qualificats com a 

equipaments esportius en el sòl destinat específicament a aquest ús en el planejament municipal 

vigent, o que hi sigui compatible. Per tal de preservar el sòl necessari per a equipaments esportius 

es recomana diferenciar-lo específicament de la qualificació del sòl d’equipaments, de manera que 

en el planejament proposat quedi definit el destinat a ús esportiu. 

b. Tot i que el solar ja te les dimensions suficients per a ubicar el pavelló, cal tenir present que s’ha 

d’orientar correctament, disposar aparcaments per a vehicles, reservant espai per a les bicicletes i 

els autobusos, i tenir una bona connexió amb les vies principals d’accés per afavorir l’ús d’aquestes 

instal·lacions. 

                        

Esplugues de Llobregat, juny del 2019 

                      Vist i plau 
El tècnic del Servei d’Equipaments Esportius     El cap de la Secció Tècnica 
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ANNEX III-6.- Autoritat del Transport Metropolità. Àrea de Barcelona. 

 

 

S’ha emès INFORME FAVORABLE amb recomanacions a tenir en compte en la redacció dels 

projectes constructius. 

 

 

 

Segueix l’informe (10 pàgines). 
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Informe relatiu a l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada del Pla Parcial del 
sector R “Can Garriga” de les Franqueses del Vallès 
 

Municipi de les Franqueses del Vallès 
Comarca del Vallès Oriental 

Promotor: Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès 

Redactor de l’EAMG: NADICO 

_____________________________________________________________________ 

En compliment de l’article 18.3 de la Llei de la mobilitat i del Decret 344/2006 de 
regulació dels estudis de la mobilitat generada s’emet el següent informe relatiu a 
l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada del Pla Parcial del sector R “Can Garriga” 
de les Franqueses del Vallès. 

 

1. Antecedents 

L’àmbit d’estudi se situa al nucli urbà de Corró d’Avall al terme municipal de les 
Franqueses del Vallès, ubicat al centre de la comarca del Vallès Oriental i està format 
per cinc nuclis poblacionals: Corró d’Avall, Corró d’Amunt, Bellavista, Llerona i Marata. 
Al nord hi té els municipis de la Garriga i Cànoves i Samalús, a l’est els de Cardedeu i 
la Roca del Vallès, Granollers al sud i a l’est de Canovelles i l’Ametlla del Vallès. 

L’àrea de l'actuació està situada a la zona est del municipi de Les Franqueses del Vallès, 
en un nucli residencial amb diversos equipaments municipals propers (centres 
d'educació, parcs, instal·lacions esportives, etc.). Molt pròxim a la carretera BV-5151 
que uneix el municipi amb Cànoves. 
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2. Objecte 

L’informe té per objecte comprovar l’adequació de l’Estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada, als continguts de la llei de la mobilitat, i s’aplicaran com a criteris els establerts 
en el Decret 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 

El pla parcial proposarà la compleció de la malla urbana mitjançant la creació d’illes 
residencials a la part nord-oest de l’àmbit, amb la seva corresponent distribució del 
sistema viari que dona continuïtat als traçats existents. 

La proposta del pla parcial vol que els espais destinats al sistema d’espais lliures 
permetin crear un nexe entre el verd natural existent (zones agrícoles) i els espais lliures 
i destinats a equipaments existents en la trama urbana actual. L’Ajuntament de Les 
Franqueses vol situar una peça d’equipament per a destinar-la a pavelló poliesportiu. 

L’àmbit del present estudi té una superfície de 39.180,10 m2.  

 

 

Es puntualitza que el present informe s’ha elaborat segons al Pla Parcial, tot i que al títol 
de l’EAMG en estudi fa referència a l’Avanç del Pla Parcial sector R “Can Garriga”. Es 
conclou que com que no hi ha modificacions de superfícies i usos, aquest EAMG respon 
al Pla Parcial del sector R “Can Garriga”. 
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3. Estimació de la demanda de mobilitat generada  

L’estudi de mobilitat estima que el seu desenvolupament generarà un total de 3.807 
viatges/dia, segons les ràtios que dicta el Decret 344/2006 de regulació d’estudis de la 
mobilitat generada. 

La següent taula mostra la mobilitat generada en dia feiner segons les ràtios que indica 
el Decret o l’Estudi de mobilitat (darrera columna):  

 

Usos 
Increment 
Àrea (m²) 

Increment 
Sostre 

edificable 
(m²) 

Nre.  
Habitatges 

Viatges 
generats 
habitatge 

Viatges 
generats (m²) 

(Decret) 

Total viatges 
generats 
(EAMG) 

Residencial 18.264,10 19.511,75 136 952 1.951 1.951 

Equipaments 7.802,44 7.802,44   1.560 1.560 

Zona verda 5.919,27    296 296 

Vialitat 7.194,29      

TOTAL 39.180,10 27.314,19 136 952 3.807 3.807 

 

Des de l’equip redactor del present informe s’accepta la mobilitat prevista. 

En relació amb la proposta de distribució modal de la nova mobilitat, l’estudi ha 
considerat dades de l’EMQ de 2006 de Granollers, el PMU 2008-2014 de Granollers, i 
dades de l’observatori de la Mobilitat. En aquest cas determina que per quedar al costat 
de la seguretat en l’estudi, es considera un repartiment modal del 42,5% pels 
desplaçaments en modes privats. Tot i que no s’incorpora clarament un repartiment 
modal pels diferents modes de transport, es dedueix el repartiment modal proposar a 
partir de la informació aportada a la memòria de l’EAMG.  

 Repartiment modal 
proposat 

A PEU  / BICI 
TRANSPORT 

PÚBLIC 
VEHICLE 
PRIVAT 

% quota modal 49,5% 8% 42,5% 

Total viatges generats/dia 1.884 305 1.618 

 

Des de l’equip de redacció del present informe s’accepta la previsió de repartiment 
modal.  

Recomanació 1.  

Es recomana la incorporació de mesures i incentius per tal de poder incrementar l’ús del 
transport públic. 

 

4. Mobilitat en vehicle privat 

Es tracta d’un àmbit amb un viari amb una velocitat de circulació limitada a 30 km/h. 
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Per l’estudi de la mobilitat generada s’ha considerat 3 zones: 

• Àrea d'estudi: delimitació de l'àrea definida en el "Sector R" 

• Àrea d'influència del trànsit: el viari de l'àrea pròxima a la nova zona de 
desenvolupament  

• Àrea de disseminació del trànsit: l'àrea de connexió entre l'àrea d'influència i 
els principals nuclis d'atracció de viatges 

 

L’estudi especifica que a l’anàlisi de la xarxa viària no s'ha considerat el viari local 
d'accés a zones residencials, ja que considera que s'utilitza exclusivament per a l'accés 
dels habitatges. 

S’incorporen dades de trànsit de la BV-5151 del 2013, les quals mostren unes intensitats 
de trànsit molt baixes (2.129 veh/dia). Per altra banda, l’estudi mostra intensitats de 
trànsit de l’entorn de l’àmbit d’estudi obtingudes amb aforaments manuals durant un dia 
feiner en hora punta. 

L’EAMG incorpora un estudi de capacitats de cada una de les vies amb aforament 
d’intensitats de trànsit, i calcula la capacitat de cada una de les vies i el nivell de servei 
amb la situació actual i la futura. Es conclou que totes les vies es classifiquen amb un 
nivell de servei A (trànsit fluid), tant per la situació actual com per la futura. Per tant la 
nova mobilitat no generarà problemes pel nivell de servei del transport motoritzat.   

Referent a l’oferta d’aparcament, l’estudi considera que la capacitat de les zones 
d'estacionament actualment és superior a la demanda actual i prevista a la zona, per la 
qual cosa no es considera que el desenvolupament del nou sector pugui suposar un 
problema a l'aparcament de vehicles privats. 
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A l’estudi s’aporten dades del nombre de places d’aparcament per cada un dels carrers, 
i en determina l’ocupació per cada un d’ells. Conclou que l’ocupació en carrer és molt 
baixa (28% aproximadament).  

Des de l’equip de redacció del present informe s’accepta la informació aportada. 

5. Xarxa de transport públic 

L’oferta de transport públic propera a l’àmbit d’estudi es basa en una xarxa d’autobusos 
urbans i interurbans i una xarxa ferroviària.  

Pel que fa a la xarxa de carretera, l’estudi mostra les dues línies gestionades per la 
companyia Transgran, i en mostra l’horari i les parades i mostra gràficament el 
recorregut i la localització de les parades més properes a l’àmbit. L’estudi especifica que 
els vehicles utilitzats estan adaptats per a persones de mobilitat reduïda i disposen d’un 
Servei de Gestió de l’Explotació. Per altra banda, es tracta d’una flota amb autobusos 
híbrids. 

Pel que fa a la xarxa d’autobusos gestionada per Sagalés descriu les 8 línies que tenen 
parada al municipi, una d’elles és autobús nocturn, i en mostra gràficament el seu 
recorregut i incorpora els horaris per cada una d’elles.  

L’EAMG determina que segons la informació del PMU de Granollers, l’ocupació mitjana 
de l’autobús és del 20%.  

En relació amb el transport públic ferroviari, es mostra gràficament la xarxa de Rodalies 
de Barcelona i es detalla que pel municipi hi fan parada les línies R3 (l’Hospitalet de 
Llobregat-Puigcerdà) i R2 (Aeroport-Maçanet/Massanes), i s’aporta informació dels 
horaris per la línia R3. Es localitzen les parades i s’especifica que la parada de la línia 
R3 és la més propera a l’àmbit d’estudi. 

L’estudi especifica que no es disposen de dades d’ocupació dels trens, però considera 
que l’alta freqüència de trens en hores puntes i el baix increment de nous passatgers, 
suposa que la nova mobilitat podrà ser absorbida amb l’oferta actual.  

Referent al servei de taxi a l’estudi es mencionen i localitzen gràficament les 4 parades 
de taxi del municipi. Pel que fa a la nova urbanització, considera que una vegada es 
defineixin els futurs equipaments, caldrà avaluar si és necessari establir una nova 
parada de taxis. Conclou que inicialment és suficient el servei sota demanda, actualment 
en funcionament. 

Des de l’equip de redacció del present informe s’accepta la informació aportada.  

Recomanació 2.  

Es recomana incloure la cobertura de les parades tant pel transport per carretera com 
pel ferroviari.    
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6. Mobilitat a peu i en bicicleta 

Pel que fa a les bicicletes, l’àmbit d’estudi té un viari amb limitació de velocitat a 30 km/h, 
la qual permet la coexistència de modes motoritzats i la bicicleta. A l’estudi es conclou 
que al municipi hi ha poca infraestructura d’estacionament de bicicleta als principals 
focus d’atracció, tot i això no es localitza ni representa gràficament l’oferta 
d’equipaments de la xarxa ciclable. 

L’EAMG determina que l’Ajuntament no disposa de base de dades pública amb els 
carrils bici i estacionaments per a bicicletes, tot i que s’especifica que l’únic carril bici 
existent es localitza a la part posterior de l’Ajuntament.  

Referent a la xarxa de vianants, l’estudi proposa diferents itineraris a peu que connecten 
l’àmbit d’estudi amb els principals nuclis d’atracció i generació de viatges. Aquests 
itineraris s’han elaborat garantint zones amples i segures pels vianants i amb elements 
urbans (bans, obres, fonts...). S’especifica que tots els itineraris han de disposar d’una 
il·luminació suficient per garantir la seguretat.  

Des de l’equip de redacció del present informe accepta la informació aportada tot i que 
es troba a faltar una anàlisi de la caracterització de la xarxa per a vianants de l’àmbit 
més immediat al sector, amb l’estudi de la tipologia de voreres, guals i passos de 
vianants. 

 

7. Incidència de la mobilitat generada 

Pel que fa a la incidència de la nova mobilitat generada sobre la xarxa viària, es 
considera que, la nova mobilitat generada no afectarà la xarxa viària actual.  

Amb relació al transport públic, a partir de l’estudi de capacitat tant dels autobusos com 
de la xarxa ferroviària, es considera que l’increment de mobilitat generada podrà ser 
absorbida amb l’oferta actual. 

Amb la urbanització interna de la xarxa per a vianants i bicicletes, es considera que es 
donarà resposta a la necessitat de la nova mobilitat per a modes no motoritzats. 

 

8. Estimació de la demanda d’aparcament 

Pel que fa a la reserva de places d’aparcament a fora de la calçada, el Decret 344/2006 
obliga a reservar places fora de la via pública destinades a aparcaments per a bicicletes 
en tots els usos, i per a turismes i motocicletes en cas d’ús residencial, d’estacions de 
ferrocarril i d’autobusos interurbans.    
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Taula resum del dimensionament de l’aparcament (entre parèntesis la ràtio del Decret 244/2006) 

Usos 
Increment 
Àrea (m²) 

Increment 
Sostre 

edificable (m²) 

Total 
aparcaments 

bicicleta 

Total 
aparcaments 

turisme 

Total 
aparcaments 
motocicleta 

Residencial 18.264,10 19.511,75 390 (390) 293(195) 98 (98) 

Equipaments 7.802,44 7.802,44 0 (78)   

Zona verda 5.919,27  59 (59)   

Vialitat 7.194,29     

TOTAL 39.180,10 27.314,19 449 (527) 293(195) 98 (98) 

 

La ràtio utilitzada per l’EAMG respon a la marcada pel PGOU  de les Franqueses del 
Vallès (2009) que preveu una reserva 1,5 places d’aparcament per 105m2 de sostre 
potencial.  

L’estudi no deixa clar el volum de places d’aparcament per a turismes que preveu, ja 
que considera que “cal preveure un mínim de 195 places d’aparcament (d’acord amb el 
Decret 344/2006) i en total s'han de preveure un total de 293 places d'aparcament, entre 
fora de la calçada i en el nou viari”, tal com marca el PGOU.  

Recomanació 3.  

Es recomana clarificar el volum total de places d’aparcament que preveu l’estudi, tot i 
que des de l’equip redactor recomana no sobredimensionar la reserva i respectar les 
ràtios marcades pel Decret. 

Pel que fa a les bicicletes, preveu una reserva d’aparcament de tipus “forquilles” pels 
usos residencials i per les zones verdes. Pel que fa als equipaments considera que cal 
definir l’aforament del nou equipament esportiu per determinar la dotació de places a 
reservar, tot i que considera que ha de ser superior a 10 places d’aparcament.  

Amb relació a l’accessibilitat, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya determina les 
reserves necessàries per a l’aparcament de PMR. L’EAMG menciona la necessitat de 
reservar places per a PMR quan es defineixi la capacitat màxima de l’equipament 
esportiu, d’acord amb la ràtio establerta pel Real Decret.  

Recomanació 4.  

Es recomana quantificar el nombre de places per a PMR d’acord amb la previsió 
d’aparcament prevista, encara que no estigui del tot definida la capacitat màxima de 
l’equipament esportiu. 

 

Referent als punts de recàrrega per a vehicles elèctrics l’estudi menciona que segons al 
Decret 1053/2014, pels edificis comunitaris cal fer una previsió per facilitar la instal·lació 
de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, i una vegada definit el nombre de places 
d’aparcament per l’equipament esportiu, es podrà determinar la reserva per a vehicles 
elèctrics. Tot i això, recomana la instal·lació mínima de 2 places per a recàrrega de 
vehicles elèctrics al nou equipament esportiu.  
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Recomanació 5.  

Es recomana quantificar el nombre de places per a vehicles elèctrics encara que no 
estigui del tot definida la capacitat màxima de l’equipament esportiu. 

 

Des de l’equip de redacció del present informe accepta la informació aportada.  

 

9. Distribució Urbana de Mercaderies 

El Decret 344/2006 assenyala que: 

En el cas d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada referents a plans urbanístics cal 
contemplar les següents reserves de places de 3 x 8 metres a la xarxa viària per a 
càrrega i descàrrega de mercaderies: 

a) Ús comercial: 1 plaça per cada 1.000 m2 de superfície de venda o 1 plaça per cada 
8 establiments. 

b) Ús d’oficines: 1 plaça per cada 2.000 m2 de sostre. 

 

L’EAMG afirma que no és necessari disposar d’espais per a càrrega i descàrrega de 
mercaderies, ja que es tracta d’una zona residencial de baixa densitat i els equipaments 
previstos, segons el decret, no requereixen una zona reservada a la via pública.  

 

10. Mesures correctores 

Xarxa de transport públic: 

L’estudi no proposa la realització de cap mesura correctora vers el transport públic.  

Xarxa bàsica per a vehicles 

L’estudi no considera la realització de cap mesura correctora vers la xarxa bàsica per a 
vehicles privats.  

Tot i això menciona la necessitat d’instal·lar senyalització vertical i horitzontal, així com 
elements de reducció de la velocitat del transport motoritzat que garanteixin la seguretat 
de la resta d'usuaris de la zona. 

Xarxa de vianants 

L’estudi no incorpora informació referent a la xarxa de vianants i per tant no contempla 
cap mesura correctora.  

Xarxa de bicicletes 

L’estudi recomana la continuïtat de la limitació de la velocitat (30 km/h) a les noves zones 
de desenvolupament previstes.  
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Per altra banda, preveu la instal·lació d'aparcament per a bicicletes en les principals 
zones d'interès (nous equipaments esportius previstos, o zones verdes), si bé no 
concreta ni quantifica quina ha de ser l’oferta a implementar pel nou equipament 
esportiu.  

 

11. Mobilitat i gènere 

L’estudi incorpora dades referents a la mobilitat i gènere publicades per l’ATM durant el 

2018. Mostra les dades per gènere referents als modes de transport i al motiu de 

desplaçament.  

A l’estudi es conclou que els desplaçaments realitzats en dia feiner son molt similars 

tant per homes com per dones, però els homes tendeixen més a utilitzar vehicles privats 

i les dones el transport públic i modes no motoritzats. 

D’altra banda, s’especifica que per augmentar la seguretat dels trajectes en transport 

públic cal garantir un servei que garanteixi la puntualitat, parades situades en zones ben 

il·luminades i visibles i que s’ofereixi la informació en temps real del servei.  

Pel que fa als desplaçaments de vianants entre nuclis residencials i parades de transport 

públic cal garantir una bona il·luminació durant l’horari del servei.  

Des de l’equip de redacció del present estudi accepta la informació aportada. 

 

12. Avaluació de la incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica 

La disposició addicional quarta del Decret estableix que els estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada de planejament urbanístic o d’implantacions singulars declarats pel 
govern com a zona de Protecció especial de l’ambient atmosfèric han d’incorporar les 
dades necessàries per avaluar la incidència de la mobilitat sobre la contaminació 
atmosfèrica.  

Les Franqueses del Vallès no formen part de la Zona de Protecció Especial de l’ambient 
atmosfèric, tot i això, l’EAMG incorpora una anàlisi ambiental amb la nova mobilitat 
generada. Conclou que les emissions seran les següents: 

• Consum energètic (T/any): 376,63 

• CO2 (T/any): 1.185,11 

• NOX (T/any): 0,80 

• partícules PM10 (T/any): 0,04 

 

Des de l’equip redactor del present estudi s’accepta la informació aportada tot i que es 
detecta un error de càlcul pel volum de viatges. 

Recomanació 5.  

Es recomana corregir l’error de càlcul detectat, ja que les emissions generades s’han 
calculat amb un total de 1.389 viatges (cotxe, moto i camió) i a partir del repartiment 
modal proposat, es preveu una mobilitat de 1.618 viatges. 



 

Ref. 41.182 
Exp. G-28/2019 

10 de 10 

13. Finançament de les càrregues derivades de la mobilitat generada 

L’estudi no incorpora una valoració econòmica.  

Des de l’equip redactor del present informe considera que cal incorporar la valoració 

econòmica de cada una de les propostes (aparcament per a bicicletes i 

senyalització vertical i horitzontal).  

 

14. Conclusions 

L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Pla Parcial del sector R “Can Garriga”, 
compta amb els elements necessaris per aconseguir una mobilitat sostenible, d’acord 
amb els principis de la Llei de la Mobilitat 9/2003 i del propi Decret 344/2006, per la qual 
cosa s’emet informe favorable. No obstant això, s’estableixen unes condicions 
relatives al seu desenvolupament, que s’hauran de tenir en compte en la redacció dels 
corresponents projectes constructius o en les mesures de gestió que correspongui: 

• Cal fer una anàlisi de la caracterització de la xarxa per a vianants més immediata 
a l’àmbit d’estudi, amb l’estudi de la tipologia de voreres, guals i passos de 
vianants. 

• Cal incorporar la valoració econòmica de cada una de les propostes (aparcament 
per a bicicletes i senyalització vertical i horitzontal). 

 

Així mateix, les diferents recomanacions que se citen en aquest informe, s’hauran de 
tenir en compte en la redacció dels corresponents projectes constructius o en les 
mesures de gestió que correspongui. 

 

D’acord amb el que prescriu l’article 18.4 de la llei, si els projectes no segueixen les 
determinacions de l’estudi, ho han de justificar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xavier Sanyer Matías 
Cap del Servei de Mobilitat 

Vistiplau 
 
 
 
 
 
 
 
Lluís Alegre Valls 
Director de l'Àrea de 
Mobilitat 

 

 



 
 

Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

 

Exp. 17-5814 Pàg. 86 PP Sector R 

 

ANNEX III-7.- Agència Catalana de l’Aigua. 

 

 

S’ha emès INFORME FAVORABLE. 

 

 

 

Segueix l’informe (7 pàgines) 

 

 

 

  



 

Pàgina 1 de 7 

 

 

Provença, 204-208 
08036 Barcelona 
Tel. 93 567 28 00 
Fax 93 567 27 80 
NIF Q 0801031 F 
aca.gencat.cat 

 

 
 
 
Identificació de l’expedient 
Informe del Pla Parcial del sector R “Can Garriga” de Les Franqueses del Vallès. 
 
Antecedents 
El 16 d’abril de 2019 els Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat  van 
demanar informe en relació al Pla Parcial el sector R “Can Garriga” de Les Franqueses del 
Vallès.  
 
Cal mencionar que el passat 28 de juny del 2018 aquesta Agencia va informar la Modificació 
puntual del PGOU a l’àmbit del sector R de Les Franqueses del Vallès (UDPH2018001632). 
 
Marc legal 
Cal tenir en compte el marc legal europeu establert per la Directiva Marc de l'Aigua 
(2000/60/CE) (DOCE, 2000) (en endavant, DMA) transposada a l'ordenament jurídic estatal, 
en el text refós de la Llei d'aigües 1/2001 de 20 de juliol, mitjançant l'article 129 de la Llei 
62/2003 de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (BOE 
núm. 313, de 31 de desembre de 2003). Aquesta normativa estableix un marc d'actuació 
comú en la gestió de l'aigua a tots els Estats membres de la Unió Europea. L'aigua deixa de 
ser vista exclusivament com a recurs, i és contemplada com a element bàsic dels 
ecosistemes hídrics, i part fonamental per al sosteniment d'una bona qualitat ambiental que, 
alhora, garanteix el recurs. En aquesta normativa, els aspectes biològics, i també els 
hidromorfològics, prenen rellevància en la diagnosi integrada de la qualitat, juntament amb 
els ja tradicionalment usats indicadors fisicoquímics i substàncies prioritàries o contaminants 
tòxics i persistents (alguns, de nova inclusió). La DMA proposa la regulació de l'ús de l'aigua 
i dels espais associats a partir de la capacitat que aquests tenen per suportar diferents tipus 
de pressions i impactes. D'aquesta manera, es pretén promoure i garantir l'explotació i ús 
del medi de manera responsable, racional i sostenible. 
 

Segons el document IMPRESS redactat dins del marc d'aplicació de la Directiva Marc, el 
nivell d'Estat Ecològic definit a la massa d'aigua 1100050 riu Congost des de l’Edar de la 
Garriga fins a la confluència de la riera Carbonell, inclosa aquesta, és mediocre, fet pel que 
s'hauran d'adoptar mesures per a millorar aquest nivell i a més a més cal realitzar 
actuacions que vagin encaminades a obtenir el bon Estat Ecològic. 

 

Descripció 
El Pla Parcial del sector R “Can Garriga” està situat en el terme municipal de Les 
Franqueses del Vallès, concretament en el nucli de Corró de Vall. Es tracta d’una porció de 
terrenys de gairebé quatres hectàrees(39.180,10 m2) que es situen a l’est de la trama 
urbana. Confronta amb el nucli, per la carretera de Cànoves, l’avinguda de la Sagrera i el 
carrer Joan Maragall. Es tracta principalment de terrenys de cultiu i erms amb alguns 
habitatges disseminats. 
 
El planejament vigent al municipi de Les Franqueses és la Revisió del Pla General 
d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès, aprovat per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona per els acords adoptats a la sessió de 18 de juny de 2009. 

Expedient: UDPH2019002485 
Procediment: Informes urbanístics 
Assumpte: Informe tècnic 
Document: 6641885 

*6641885* 
 

http://mediambient.gencat.net/aca/documents/ca/directiva_marc/dma_2000_60_ce.pdf
http://mediambient.gencat.net/aca/documents/ca/directiva_marc/dma_2000_60_ce.pdf
http://mediambient.gencat.net/aca/ca/planificacio/directiva/transposicio.jsp
http://www.gencat.net/aca/cat/legislacio/decrets/rdboe_1_2001.htm
http://mediambient.gencat.net/aca/documents/ca/directiva_marc/lboe_62_2003.pdf
http://mediambient.gencat.net/aca/documents/ca/directiva_marc/lboe_62_2003.pdf


 

Pàgina 2 de 7 

 
Els objectius per al sector són (Article 252 de les Normes del PGOU): 
 

- Completar la malla urbana actual 

- Situar els espais verds i d’equipament en l’àrea de la carena, convenientment 

assenyalada en els plànols d’ordenació. 

- Conservar i potenciar l’emplaçament de l’edificació catalogada “Can Garriga” 

(equipament privat). 

 

 
 

 
 
De la previsió  de desenvolupament del present pla parcial se n’obtenen 136 habitatges 
totals dels quals 68 seran de renda lliure i 68 tindran algun tipus de protecció. 
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La proposta d’ordenació del sector es basa en la solució que fixa el PGOU i procura 
minimitzar l’ocupació del territori a la zona de la carena fixada en els plànols d’ordenació. 
El sistema viari que ordena tot el secor s’ha adaptat a la realitat  del territori, tot i que ocupa 
més superfície que l’estàndard fixat al PGOU, s’ha procurat la no afectació als habitatges 
existents. El pla parcial desenvoluparà i consolidarà la urbanització existent al voltant del 
sector en aquest moments. 
 
Respecte de l’edificació catalogada “Can Garriga” el document del pla parcial contempla la 
creació d’una clau específica per a aquest element. Actualment les edificacions existent 
són de titularitat privada. 
 
Per a la distribució de les diferents tipologies edificatòries dins les illes d’aprofitament 
privat, tenim quatre tipus diferents: 
 

- A la part nord de l’àmbit, es completarà amb edificacions aïllades per a habitatges 

unifamiliars. 

- A la part sud, es mantenen les edificacions incloses en el Catàleg de Patrimoni que 

conformen Can Garriga de forma que es crea una  clau urbanística. 

- En el centre de l’àmbit, tocant a l’avinguda de la Sagrera s’ha disposat un conjunt 

d’edificacions en filera, en la primera i la segona illes, aquest conjunts es 

composaran  d’edificacions per a habitatge unifamiliar adossat amb un espai lliure a 

la part anterior i un  espai lliure a la part posterior. 

- A continuació apareix la darrera illa d’aprofitament privat, que es conforma 

mitjançant blocs lineals amb front al carrer. 

   
Domini públic hidràulic i zona de policia 
La llera pública més propera al sector és la Riera Carbonell, però es troba fora de la seva 
zona de policia.  
 
L’article 6 del RDPH defineix els marges com els terrenys que llinden amb les lleres 
públiques, i estableix que, en tota la seva extensió longitudinal, els marges estan subjectes 
a: 
  
a) una zona de servitud de 5 m d’amplada per a ús públic, regulada al RDPH 
b) una zona de policia de 100 m d’amplada on es condicionarà l’ús del sòl i de les activitats 
que s’hi desenvolupin 
  
La zona de servitud té les finalitats establertes a l’article 7.1 del RDPH, i ha de quedar lliure 
de qualsevol construcció i edificació, i ser apta i practicable en tot moment.  Qualsevol 
actuació en zona de servitud estarà sotmesa al que s’especifica a l’article 7.2 del RDPH. La 
plantació d’espècies arbòries en aquesta zona requerirà l’autorització de l’ACA. 
 
Per realitzar obres en zona de policia de lleres cal disposar de l’autorització de l’ACA, a no 
ser que el Pla d’Ordenació Urbana corresponent, o d’altres figures d’ordenament urbanístic 
o plans d’obres de l’Administració, hagin estat ja informats per l’ACA i s’hagin recollit les 
previsions formulades en aquests informes (article 78.1 RDPH). Totes aquestes obres es 
regiran pel que estableixen els articles 52 a 54, 78 i 79 del RDPH. 
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No hi ha cap llera de domini privat, que tal com les defineix l’article 5 del TRLA són 
aquelles lleres per on hi discorre ocasionalment aigua de pluja i, des del seu origen, 
travessen només finques particulars.  Pel que fa a les obres i actuacions que s’autoritzen 
en aquestes lleres, s’aplicarà el que s’estableix a l’article 5 del TRLA. 
  
Abastament d’aigua 
El municipi de les Franqueses del Vallès realitza el seu abastament amb 4 xarxes 
gestionades per SOREA i s’alimenta de pous propis i de la xarxa Aigües Ter-Llobregat 
Concessionària. 
 
El document aportat posa de manifest que la companyia Sorea abasteix d’aigua potable a 
les edificacions existent de l’àmbit  i que per tant no hi ha cap dificultat per abastir  la resta 
de l’àmbit. 
 
Caldrà  que la documentació del Pla es pronunciï sobre els següents aspectes: 

- Justificació de la nova demanda de recursos. 

- Origen previst dels recursos.  

- Certificats de la companyia subministradora (SOREA) conforme podrà atendre la 

nova demanda, 

 
En sòl urbanitzable les despeses relatives al finançament de les noves infraestructures 
d’abastament o bé l’ampliació de les ja existents corresponen als propietaris afectats per 
les noves actuacions urbanístiques, d’acord amb la normativa urbanística relativa a les 
obres d’urbanització bàsiques. 
  
Per tal de fomentar l'estalvi i l'ús eficient i racional de l'aigua, caldrà  que els projectes de 
nous edificis i construccions incorporin sistemes d’estalvi d’aigua. En aquest 
sentit,  caldrà que aquests projectes compleixin el que estableix l'Ordenança tipus sobre 
estalvi d'aigua de la Diputació de Barcelona 
(www.diba.cat/xarxasost/cat/OrdenancaAigua.pdf). L’aplicació d’aquesta ordenança permet 
assegurar que tots els edificis, tant públics com privats, disposen de mecanismes d'estalvi 
d’aigua a les dutxes, aixetes i cisternes; i de comptadors i reguladors de pressió per a 
cadascun dels habitatges, locals i usos diferents. L’Ordenança exigeix també la necessitat 
d’incorporar un o més sistemes de reutilització d’aigua als edificis (reutilització d'aigües 
grises, d'aigua de pluja, d'aigua sobrant de piscines...), en funció de la seva tipologia 
(unifamiliar, plurifamiliar, hotels, oficines...). L’ACA recomana, a més, que els serveis 
municipals de reg de zones verdes i de neteja viària i de clavegueram utilitzin 
preferentment aigua procedent de fonts alternatives a la potable (aigua regenerada, 
subterrània, de pluja), i que així s'especifiqui als plecs de prescripcions tècniques 
municipals. 

 
Cal tenir en compte que els aprofitaments d’aigua procedents de pous o de lleres públiques 
hauran de regularitzar la situació davant l’Organisme de Conca (en cas de no disposar de 
Resolució). En qualsevol cas, s’estarà al que estableix el RDPH, tenint en compte el RD 
606/2003 de 23 de maig pel que es modifica el RDPH, i el RDL 1/2001 de 20 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües.  
 
 
 
 
 

http://www.diba.cat/xarxasost/cat/OrdenancaAigua.pdf
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Sanejament 
El document preveu una xarxa separativa. Les aigües residuals es connectaran a la xarxa 
existent a la riera de Carbonell que circula al sud del sector on s’ubica el col·lector en alta 
(Ramal Corró de Vall) i que porta les aigües residuals a l’EDAR de Granollers. 
L’administració actuant d’aquest sistema és el Consorci Tordera-Besòs.  
La xarxa de pluvials es dissenya tal que anirà abocant a la mateixa riera en diferents punts 
per tal de no col·lapsar el sistema existent. 
 
Atès que el desenvolupament del sector es situa en un horitzó futur indeterminat, i que en 
el moment de l’emissió d’aquest informe no es pot garantir la connexió a cap sistema de 
sanejament en alta, el sector inclourà una reserva econòmica i d’espai que tindrà doble 
qualificació, com a sistema general de serveis tècnics, de forma prioritària, i alhora, com a 
sistema general d’equipaments privats, on s’hi ubicaria un sistema de sanejament autònom 
en cas que no sigui possible la connexió a cap sistema de sanejament en alta, tot en 
concordança amb l’article 63 ‘Gestió dels sistemes públics de sanejament’ de les 
determinacions normatives del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 
(PGDCFC), amb l’apartat ‘i).Creixements urbanístics’ del capítol 7.1 del Programa de 
mesures del PGDCFC i amb l’apartat 5 ‘Criteris per l’aplicació dels convenis de sanejament 
urbanístics per nous creixements’ de l’annex 5 del Programa de mesures del PGDCFC, 
aprovats pel Decret 1/2017, de 3 de gener. 
 
De conformitat amb l’article 78 del Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial 
decret 849/1986, de 11 d’abril, l’Ajuntament haurà de comunicar a l’Agència Catalana de 
l’Aigua el projecte d’urbanització. Si, en aquest tràmit, l’Agència Catalana de l’Aigua 
determina, en base a l’estat de saturació del sistema, les previsions del Programa de 
Mesures del PGDCFC i la valoració d’altres alternatives, que finalment es pot admetre la 
connexió de la xarxa d’aigües residuals del sector al sistema de sanejament en alta, el 
promotor del sector, d’acord amb les previsions de la vigent legislació urbanística de 
Catalunya i del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, ha d’assumir els 
costos de les actuacions necessàries per tal de connectar les instal·lacions d’evacuació de 
les seves aigües residuals als sistemes públics de sanejament i està obligada a aportar a 
l’Agència Catalana de l’Aigua la part proporcional del cost d’inversió de les infraestructures 
de sanejament que li donaran servei, de conformitat amb l’Agència. 
 
En aquest sentit, atenent a l’article 102 ‘Creació de la taxa per l’accés a les infraestructures 
de sanejament en alta de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre 
grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre els elements 
radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni’, 
s’imposa una taxa per a l’accés a les infraestructures de sanejament en alta existents, o a 
les previstes en el programa de sanejament d’aigües residuals urbanes o en l’instrument de 
planificació hidrològica vigent, en els casos en que es prevegin actuacions urbanístiques 
de nova urbanització i de reforma o renovació de la urbanització sempre i quan aquest 
darrer cas comporti un increment de generació d’aigües residuals, sigui com a 
conseqüència d’una major edificabilitat o densitat de l’ús urbanístic com a conseqüència 
d’un canvi d’ús.  
 
La quota es calcula segons les despeses d’increment de la capacitat de depuració 
derivades del nou desenvolupament a partir del nombre d’habitants equivalents (HE) del 
sector i d’acord amb la despesa derivada de l’ús dels col·lectors en alta existents, és a dir, 
la longitud, en quilòmetres, des de la connexió al sistema fins a l’EDAR, dels col·lectors de 
la xarxa en alta que s’utilitzaran pel transport de l’efluent d’aigües residuals. 
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A efectes del càlcul de les despeses d’increment de la capacitat de depuració, el sector  
corresponent al Pla Parcial  del sector R “Can Garriga”  preveu la construcció de 136 
habitatges dels quals 68 són lliures i la resta de protecció oficial. Lo que equival a 408  
habitants equivalents.  
 
Pel que fa a la despesa derivada de l’ús dels col·lectors en alta existents, la longitud des de 
la connexió al sistema fins a l’EDAR és d’aproximadament 8,23 km. 
 
D’acord amb aquests paràmetres, la quota resultant del càlcul de la taxa per a l’accés 
a les infraestructures de sanejament en alta és la següent:  
 

Àmbit  
Repercussió 

utilització 
Col·lector en Alta 

Repercussió 
Depuració 

Deducció 
per HPO 

i/o HD 
Cost Total 

PP Sector R Can 
Garriga al TM Les 
Franqueses del Vallès 

94.020 295.451 130.242 259.229 € 

 
Nota:  
 
Atenent el període de temps que pot transcórrer des de la notificació del present informe fins l’acreditament de 
la taxa per a l’accés a les infraestructures de sanejament (que és en el moment de l’emissió d’informe de 
l’Agència Catalana de l’Aigua sobre el projecte d’urbanització) aquest import pot estar subjecte a variacions 
com a resultat de canvis legislatius o variacions en els paràmetres utilitzats per a calcular la quota:  el nombre 
habitatges (especialment en el nombre d’habitatges d’HPO/HD), sostre terciari, la longitud de col·lector o 
superfície destinada a equipaments públics. 
 

 
Tant si el tipus de sòl és urbanitzable, com si és sòl urbà no consolidat, les despeses 
relatives al finançament de les noves infraestructures de sanejament (o bé l’ampliació de 
les ja existents) corresponen als propietaris afectats per la nova actuació urbanística. 
 
Caldrà recaptar l’autorització del Consorci Besòs Tordera. 
 
Hidrologia-Hidràulica. Inundabilitat 
L’àmbit a on es troba el sector R i la seva ampliació es troben fora de les zones amb risc 
d’inundació. 
 
Afeccions mediambientals 
El planejament haurà d’orientar en la seva normativa, ordenació i desenvolupament 
urbanístic les mesures per reduir la impermeabilització del sòl i la generació d’escolament 
superficial. 
 
Conclusions 
De conformitat amb tot allò exposat, s’informa favorablement sempre i quan es compleixin 
les següents consideracions:  

 
- En relació amb l’abastament, s’informa favorablement. 

- Respecte el sanejament, el sector delimitarà una reserva de sòl i pressupost 

necessaris per a la instal·lació d’un sistema de depuració propi en el sector d’acord 

amb allò informat en l’apartat de consideracions. No obstant això, l’Agència 

avaluarà si pot ser viable la connexió dels sectors al sistema públic de sanejament i, 

en cas afirmatiu, s’imposarà una taxa per a l’accés a les infraestructures de 

sanejament en alta existents. 
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Tant si és viable la connexió a la xarxa de sanejament en alta com si s’ha d’optar 
per la construcció d’un sistema de sanejament autònom, caldrà incloure, en el 
projecte d’urbanització, el cost total de la solució global del sanejament d’acord amb 
l’article 120.1a) del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
d’urbanisme, per tal que formi part de les despeses a assumir pel propietaris.  

El projecte d’urbanització es remetrà per informe a l’Agència Catalana de l’Aigua en 
relació amb el sanejament.  

- Pel que fa a la inundabilitat, s’informa favorablement. 

 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
Vist i plau 
El Director 
Per delegació (Resolució TES/2782/2012, de 21 de novembre. DOGC 6276 de 18.12.12) el 
Cap de la Demarcació Territorial 
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ANNEX III-8.- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

 

 

S’ha emès INFORME FAVORABLE sense reserves: 

 8.1 Respecte a Patrimoni geològic, no s’inclou en cap espai d’interès geològic. 

 8.2 No es requereix estudi complementari de riscos geològics. 

 

 

 

Segueix l’informe (4 pàgines) 

 

Les Franqueses del Vallès, novembre de 2019.  

EL TÈCNIC 
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Informe relatiu a l’expedient URB-0286/19 que corre spon a l’ “Avanç del Pla Parcial 
del sector R, "Can Garriga" al terme municipal de l es Franqueses del Vallès (exp. 
2019/68237/B)”. 

_______________________________________________________________________ 

 
Sol·licitud  

Els Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat en correu 
electrònic de data 30 de maig de 2019  ha sol·licitat a l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya (ICGC)  l’emissió d’un informe, a emetre en el termini d’un mes,  d’acord amb el 
procediment previst a l’article 85 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer de modificació del text 
refós de la Llei d'Urbanisme corresponent  a l’ Avanç del Pla Parcial del sector R, "Can 
Garriga" al terme municipal de les Franqueses del Vallès (exp. 2019/68237/B).  
 

Documentació  

La documentació referent al projecte objecte d’informe ha estat consultada el dia 30 de 
maig de 2019   a la web 
http://dtes.gencat.cat/notificacions/AppJava/mostrarTramitsExpedient.do?reqCode=mostr
arExpedient&expedientId=28399 1. 
Avanç del Pla Parcial del sector R, "Can Garriga" al terme municipal de les Franqueses del 
Vallès. 
 
Figura com autor del document Nadico, Ingenyeria Arquitectura Consultoria. 
 

Normativa  

L’informe s’emet en virtut de les funcions que té assignades aquest Institut segons l’article 
3 de la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l'Institut Geològic de Catalunya (avui Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ICGC) i l’article 6.1.b) del Decret 168/2009, de 3 de 
novembre, de desplegament parcial de la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l'Institut 
Geològic de Catalunya.  
 
Així mateix, l’emissió de l’informe que ens ocupa està prevista a l’article 85.5, i en la 
Disposició Addicional Onzena del Text Refós de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost).  
 
El contingut de l’informe ha de respondre a allò que preveu respecte a la prevenció de riscs 
naturals l’article 5 Reglament de la Llei d'urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 
de juliol), en relació a les determinacions previstes en els articles art. 84.2.b RLLU i art. 
86.3 RLLU, respecte a la documentació del planejament. 
 
D’altra banda, el contingut de l’informe també s’ha de referir a la identificació dels béns, el 
grau de protecció i tipus d’intervencions o actuacions possibles que són objecte de 
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protecció per raó dels seus valors geològics a incloure en el catàleg de béns protegits que 
ha de formar part del planejament de conformitat amb els articles 75 i 95 del Reglament de 
la Llei d’urbanisme. 
 
Antecedents 

L’Institut ha emès el següent informe relacionat amb la mateixa actuació en el tràmit 
ambiental: 
 

− TAM-0007/2019 Informe tècnic relatiu a la consulta Pla parcial urbanístic del 
sector R Can Garriga, al terme municipal de les Franqueses del Vallès 
(OTAABA20180208 - 239-18). 

 
Pel que fa a la informació en relació als riscos geològics, pel terme municipal de Les 
Franqueses del Vallès existeix el Mapa per a la prevenció dels riscos geològics de 
Catalunya que correspon al full de _Granollers 393-1-2 (73-29). La informació ha estat 
incorporada a la base de dades riscos de I'ICGC i és consultable al visor d'Informació riscos 
de I'ICGC: http://icgc.cat/Administracio-i-empresa/Eines/Visualitzadors-
Geoindex/Geoindex-Riscos-geologics/  
 
Informe  

En virtut de la sol·licitud rebuda, vista la documentació que l’acompanya i tenint en compte 
la normativa d’aplicació, aquest Institut emet la seva opinió en els termes següents:  
 
Afectació al Patrimoni geològic i paleontològic. 

Pel que fa al Patrimoni geològic, l'àmbit del Pla parcial no s'inclou en cap espai d'interès 
geològic, tal i com consten delimitats a l'Inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya 
del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
Riscos geològics 

La documentació que acompanya a la sol·licitud no inclou informació sobre els riscos 
geològics, per tant resulta formalment insuficient respecte a l’avaluació dels diferents 
fenòmens susceptibles d’esdevenir un risc geològic segons la normativa d’aplicació, els 
articles art. 84.2.b RLLU i art. 86.3 RLLU, respecte a la documentació del planejament. 
 
Això no obstant, i tenint en compte l’abast i l’objecte del Pla que es proposa, així com la 
seva ubicació des del punt de vista geològic i els informes que consten a l’apartat 
d’Antecedents, aquest Institut considera que la seva tramitació no requereix d’un estudi 
complementari de riscos geològics relacionats amb els fenòmens que es consideren en el 
document de “Criteris bàsics per a la realització de l’Estudi d’Identificació de Riscos 
Geològics (EIRG)”, disponible a http://www.icgc.cat/Administracio-i-
empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Estudi-d-Identificacio-de-Riscos-
Geologics. . 
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Advertiments tècnics 

Per al desenvolupament i la tramitació de futures figures de planejament urbanístic, l’ICGC 
recorda la necessitat de realització d’un Estudi d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG), 
per tal de donar compliment al marc legal de referència. En aquest sentit, l’ICGC ha 
elaborat el document “Criteris bàsics per a la realització de l'Estudi d'Identificació de Riscos 
Geològics (EIRG)”, com a eina de suport per una avaluació preliminar de la perillositat 
geològica natural de les àrees urbanes, urbanitzables i altres àrees que siguin susceptibles 
d'urbanització, edificació o pública concurrència. Aquest document es pot obtenir a través 
de la web de l’ICGC: http://www.icgc.cat/ca/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-
geologics-i-geotecnia/Estudi-d-identificacio-de-riscos-geologics 

 

Altres consideracions en relació amb l’emissió del present informe 

El present informe s’emet en atenció a la petició formulada pels Serveis Territorials a 
Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat, dins del termini atorgat, sobre l’  
Avanç del Pla Parcial del sector R, "Can Garriga" al terme municipal de les Franqueses del 
Vallès (exp. 2019/68237/B). 

L’informe s’emet en base a la documentació tècnica i a la informació geològica que 
actualment disposa l’ICGC, als coneixements tècnics de qui ho subscriu i d’acord amb la 
documentació que ha estat proporcionada pels Serveis Territorials a Barcelona del 
Departament de Territori i Sostenibilitat . 

Excepte errors o omissions involuntàries aquest Institut emet el present informe havent 
comprovat que la documentació tècnica que ens ha estat facilitada és la requerida i que en 
la seva formulació s’ha tingut en compte la normativa aplicable, a la vegada que s’ha seguit 
la metodologia corresponent a la seva naturalesa. 

La responsabilitat derivada de la correcta aplicació de la normativa i de la metodologia 
tècnica correspon als autors de la documentació tècnica aportada, i en cap cas es podrà 
considerar responsable a l’ICGC ni al seu personal. 

L’Institut no respon dels errors o les deficiències que es puguin produir en l’emissió 
d’informes com a conseqüència de la inexactitud, la insuficiència o la manca de puntualitat 
en el subministrament de la informació o les actuacions requerides per l’Institut a 
l’organisme peticionari de l’informe. 

L’Institut no assumeix cap responsabilitat pels canvis legals que afectin a l’informe a 
emetre, i que tinguin lloc després de l’emissió del mateix, o un cop iniciat, en el supòsit que 
el criteri d’assessorament adoptat no permeti rectificar-los. 
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Les declaracions anteriors no comporten que s’assumeixi qualsevol obligació o 
responsabilitat que no hagi estat expressament exclosa, sinó que s’haurà d’estar als 
termes de l’encàrrec i de la normativa aplicable. 

 

 

 

 

Carme Puig i Civera 
Cap de la unitat de Suport a la Legalitat 
 
Barcelona, 13 de juny de 2019 
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III. NORMES URBANÍSTIQUES 
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NORMES URBANÍSTIQUES 

El pla parcial contindrà un apartat específic de normativa urbanística, aquest apartat contarà 

amb els següents capítols: 

1. CAPÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL  

Article 1. Definició, àmbit i marc legal 

1. L’àmbit d’aplicació d’aquestes Normes és el del sector de sòl urbanitzable delimitat 

anomenat Sector R – Can Garriga. 

2. Aquest Pla parcial s’ha redactat de conformitat amb l’ordenament urbanístic i, en 

especial, amb el Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 

3 d’agost 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); les modificacions introduïdes per la llei 2/2014, del 

24 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; i al Decret 

305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i també al 

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística . 

Article 2. Objecte 

El present instrument de planejament té per objecte el desenvolupament del Pla parcial del 

Sector “R” – Can Garriga, delimitat en la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Les 

Franqueses del Vallès aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona per els acords adoptats 

a la sessió de 18 de juny de 2009. (DOGC núm. 5471 25.09.2009). 

Article 3. Contingut 

El Pla parcial està format pels documents següents: 

I. Memòria. 

II. Annexes a la memòria 

III. Normes urbanístiques. 

IV. Avaluació econòmica i financera. 

V. Pla d’etapes. 

VI. Plànols d’informació i d’ordenació. 

VII. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 

VIII. Document ambiental estratègic. 

Article 4. Vigència i revisió del Pla 

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

en el Diari Oficial de la Generalitat. 

2. La vigència del Pla serà indefinida, sens perjudici que puguin formular-se modificacions o 

revisions del mateix, si les circumstàncies ho aconsellen. 

Serà precís procedir a la revisió del Pla parcial urbanístic en els casos següents: 
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• Si degut a causes d’una revisió o modificació del POUM s’alteren les determinacions 

que fan referència al sector objecte de Planejament. 

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

Article 5. Interpretació 

Quan existeixen contradiccions gràfiques entre plànols d’escala diferent entre aquells que 

integren la documentació del Pla parcial, es considerarà vàlid allò que consta als plànols 

d’escala més gran. 

Article 6. Obligatorietat 

1. Els particulars i l’Administració resten obligats al compliment de les disposicions del present 

Pla parcial i, en particular, les de la present normativa. 

2. En conseqüència, qualsevol actuació sobre el Sector objecte de l’actual planejament, 

tant si té caràcter provisional com definitiu, sigui iniciativa pública o privada, haurà 

d’ajustar-se a les esmentades disposicions. 

3. Qualsevol dispensa que pugui ésser concedida en el compliment del Pla parcial, ja sigui 

a favor d’un particular com de l’Administració, es considerarà nulla de ple dret. 

Article 7. Supletorietat del Pla d’ordenació urbanística municipal  

A totes aquelles determinacions urbanístiques i de caràcter normatiu que per llur caràcter 

general no es regulin expressament al present Pla parcial Urbanístic, regiran amb caràcter 

supletori les vigents Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana de Les Franqueses 

del Vallès. 

2. CAPÍTOL II.- RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL  

Article 8. Qualificació del sòl 

1. Els sòls compresos dins el Sector R, desenvolupats per aquest pla parcial, es qualifiquen 

com a sistema o com a zona. 

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

a) Sistema Viari. 

b) Sistema de Parcs i jardins urbans. 

c) Sistema d’Equipaments comunitaris. 

d) Sistema d’Infraestructures de serveis tècnics. 

3. Els sòls qualificats com a zona pertanyen a la zona residencial amb perímetres reguladors 

predeterminats. Les edificacions s’ordenaran segons les diferents sots-zones que 

s’establiran més endavant. 

3. CAPÍTOL III.- REGULACIÓ DELS SISTEMES  

Article 9. Sistema viari 

El sòl qualificat de Viari es regirà directament per les disposicions sobre aquest sistema establertes 

per les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana. 



 
 

Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

 

Exp. 17-5814 Pàg. 93 PP Sector R 

 

Article 10. Sistema de Parcs i jardins urbans 

El sòl qualificat de Parcs i jardins urbans es regirà directament per les disposicions sobre aquest 

sistema establertes per les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana. 

Específicament per aquest sistema, en el projecte d’urbanització caldrà incloure propostes 

específiques, tant pel que fa a l’ordenació dels sistemes i zones com al disseny i acabats de les 

zones, que afavoreixin el drenatge sostenible del sector, reduint la impermeabilització del sòl i la 

generació d’escolament superficial. 

Article 11. Sistema d’equipaments comunitaris 

El sòl qualificat d’Equipaments comunitaris es regirà directament per les disposicions sobre aquest 

sistema establertes per les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana, llevat de 

les condicions d’ús, ordenació i edificació, que seran les següents: 

1. Condicions d’ús: 

a) Ús dominant: 

Aquest pla parcial, no estableix cap ús com a dominant. 

b) Usos admesos: 

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

- Educatiu 

- Sanitari 

- Assistencial 

- Cultural 

- Associatiu 

- Religiós 

- Esportiu 

- Administratiu 

- Funerari 

c) En els sòls destinats a equipaments que ja tenen un ús assignat en l’actualitat aquest 

Pla parcial determina aquest ús com a dominant.  

2. Condicions d’ordenació i edificació: 

Aquest pla preveu el desenvolupament del sòl destinat a equipaments públics, en virtut 

de l’article 67, apartat 1.d), del TRLU, en les condicions següents: 

a) El tipus d’ordenació aplicable serà el d’edificació aïllada 

b) L’edificabilitat màxima permesa serà de 1,00m²st/m²s d’acord a l’article 163.2 del 

PGOU.  

c) De cara al compliment de les determinacions fixades a l’estudi de mobilitat 

generada, caldrà preveure dins de les parcel·les destinades a aquest sistema 1 plaça 

d’aparcament per a bicicletes per cada 100 m2 de sostre edificat. 

En el cas que es vulguin modificar les condicions que s’han determinat en el present article, 

caldrà que, mitjançant els corresponents Plans Especials es concretin de nou la resta de 

paràmetres en funció de les necessitats programàtiques i funcionals dels equipaments que es 

prevegin, en el marc del que estableix l’article 12 del PGOU. 
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Article 12. Sistema d’infraestructures de serveis tècnics 

El sòl qualificat d’infraestructures de serveis tècnics es regirà directament per les disposicions sobre 

aquest sistema establertes per les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana, 

concretament en els articles 163bis a 167 dels vigents, o aquells que els substitueixin. 

4. CAPÍTOL IV.- REGULACIÓ DE LA ZONA RESIDENCIAL AMB PERÍMETRES REGULADORS 

PREDETERMINATS 

Article 13. Objectius. 

En aquesta zona l’objectiu principal és l’ordenació de l’edificació aïllada o alineada d’acord 

amb els perímetres i altures reguladores. Es un objectiu complementari de l’anterior la protecció 

dels espais lliures o intermedis situats entre les alineacions de carrer que defineixen les illes i les 

façanes dels edificis o conjunts. 

També és objectiu del pla en aquesta zona mantenir els ritmes de composició determinats per la 

repetició dels perímetres reguladors. 

Article 14. Condicions d’edificació 

Les condicions generals d’edificació resten definides a través de la regulació que se’n fa a 

l’article 178 del PGOU o aquell que el substitueixi. 

La definició dels paràmetres aplicables sobre el carrer, sobre l’illa i la parcel·lació, i sobre el solar 

i l’edifici, resten definits en els articles 179, 180 i 181 del PGOU vigent, o aquells articles que els 

substitueixin. 

Dins els espais lliures d’edificació de les parcel·les resultants, caldrà incloure propostes 

específiques, tant pel que fa al disseny com a els acabats de les zones, que afavoreixin el 

drenatge sostenible del sector, reduint la impermeabilització del sòl i la generació d’escolament 

superficial. 

Caldrà que les noves edificacions s’ajustin a la definició d’edifici de consum d’energia gairebé 

nul establerta en la disposició addicional quarta del Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel 

qual es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre 

de 2012. 

Article 15. Condicions d’ús 

De forma general, s’admeten els següents usos: 

a) Residencial 

b) Hoteler 

c) Comercial 

d) Oficines 

e) Educatiu 

f) Recreatiu 

g) Esportiu 

h) Sociocultural 

i) Sanitari 

j) Assistencial 

k) Industrial tipus 1 en situació 1. 

l) Bars, restaurants i similar. 
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Article 16. Tanques 

Les tanques que donin a espais públics s’hauran de subjectar en tota la seva longitud a les 

alineacions i rasants seves. 

L’alçada màxima de les tanques opaques al límit del carrer en cap cas no podrà superar l’altura 

de 1’50m amidats des de la resant del carrer. 

L’alçada màxima de les tanques opaques als límits restants en cap no podrà superar l’altura de 

1,50m, amidats des de la cota natural del terreny en aquest límit. 

Article 17. Establiment de les sots-zones 

L’article 181 del PGOU vigent, estableix tres modalitat d’edificació, aquests pla parcial 

desenvolupa aquestes mateixes modalitats, i una més: 

1. Edificis unifamiliars inclosos en un únic perímetre regulador. 

2. Edificis unifamiliars en filera inclosos en un perímetre que inclou un tram 

d’alineació. 

3. Blocs plurifamiliars entre mitgeres. 

4. Edificacions existents per les que s’estableix un perímetre fix. 

El planejament general vigent estableix unes claus urbanístiques, depenent de quin planejament 

derivat provenien les edificacions que es regulaven, així que per a les noves edificacions 

ordenades per aquest pla parcial s’establirà la clau II-R que formarà part de les sots-zones en 

residencial amb perímetre regulador predeterminat, de les que s’estableixen al PGOU. 

Article 18. Sots-zona II-R unifamiliar aïllada 

1. Tipus d’ordenació. 

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

2. Parcel·la mínima. 

La parcel·la mínima es fixa en 400m2 i la seva façana mínima en 15m, i haurà de tenir una 

forma tal que permeti inscriure un cercle de 15m de diàmetre. 

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

El percentatge màxim d’ocupació de la parcel·la per a edificació serà del 30% de la seva 

superfície. L’espai no ocupat per l’edificació haurà de tenir tractament de pati privat. 

4. Separacions 

En el tram fix (separació carrer), l’edificació haurà de situar-se a 5m de l’alineació. 

En el tram variable (separació veïns), l’edifici es disposarà a una distància mínima superior 

a 3m respecte dels llindars de la parcel·la. 

5. Intensitat d’edificació. 

L’edificabilitat màxima permesa és de 0,50m²st/m²s. 

6. Altura màxima i nombre de plantes. 

L’altura màxima admesa és de 6,30 metres, que corresponen a planta baixa i una planta 

pis. 

7. Condicions d’ús: 

Són d’aplicació les condicions establertes a l’article 15, amb les següents particularitats: 

• L’ús residencial s’adscriu a habitatge unifamiliar. 
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• Les instal·lacions comercials no poden superar els 250m2 de superfície de sostre 

edificat. 

Article 19. Sots-zona II-R unifamiliar en filera 

1. Tipus d’ordenació. 

El tipus d’ordenació serà el d’edificació en filera inclosa dins un perímetre que inclou un 

tram d’alineació. 

2. Parcel·la mínima. 

La parcel·la mínima es fixa en 150m2. 

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

El percentatge màxim d’ocupació de la parcel·la per a edificació és la definida per el 

perímetre establert a la documentació gràfica. L’espai no ocupat per l’edificació haurà 

de tenir tractament de pati privat, tant el que hi ha front a l’edificació principal que haurà 

de tenir una fondària mínima de 2,50m, com el que queda entre la principal i l’auxiliar. 

4. Intensitat d’edificació. 

L’edificabilitat màxima permesa és correspon a la resultant d’aplicar el nombre màxim de 

plantes sobre el perímetre regulador. L’edificació principal es destina a l’ús residencial, i 

l’edificació auxiliar només es podrà destinar als altres usos compatibles, com ara el 

garatge. 

5. Altura màxima i nombre de plantes. 

L’altura màxima admesa és de 9,20 metres, que corresponen a planta baixa i dos plantes 

pis. La planta segona només podrà ocupar el 50% de la planta primera, i s’alinearà a la 

façana principal de manera que el terrat de la segona planta quedi a l’interior de la 

parcel·la. 

6. Tanques. 

Són d’aplicació les condicions establertes a l’article 15, amb les següents particularitats: 

• L’alçada màxima de les tanques opaques al límit del carrer en cap cas no podrà 

superar l’altura de 1’00m amidats des de la resant del carrer. 

• L’alçada màxima de les tanques opaques als límits restants en cap no podrà 

superar l’altura de 1,50m, amidats des de la cota natural del terreny en aquest 

límit. 

Article 20. Sots-zona II-R plurifamiliar en blocs 

1. Tipus d’ordenació. 

El tipus d’ordenació serà el d’edificació en blocs plurifamiliars entre mitgeres. 

2. Parcel·la mínima. 

La parcel·la mínima es fixa en 380m2 i la seva façana mínima en 20m. 

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

El percentatge màxim d’ocupació de la parcel·la per a edificació és la definida per el 

perímetre establert a la documentació gràfica. 

L’espai no ocupat per l’edificació, en planta baixa, haurà de tenir tractament de pati 

privat, i no podran ser ocupats amb cap tipus d’edificació excepte les rampes d’accés 

al soterrani (si existeix). 
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Les plantes soterrànies podran ocupar la totalitat de la parcel·la. 

4. Intensitat d’edificació. 

L’edificabilitat màxima permesa és correspon a la resultant d’aplicar el nombre màxim de 

plantes sobre el perímetre regulador. En els blocs que donen a l’oest la totalitat de les 

plantes es podrà destinar a l’ús residencial, en els blocs que tenen façana a l’est i que 

comparteixen carrer amb l’equipament, les plantes baixes s’hauran de destinar a altres 

usos. 

5.  Altura màxima i nombre de plantes. 

El nombre de plantes serà de planta baixa i tres plantes pis. 

L’alçada mínima de la planta baixa quan es destini a altres usos diferents del residencial 

serà de 4,30m. 

L’alçada màxima de l’edificació serà de 12,40m en el cas que la planta baixa es destini 

a habitatge, i de 13,90m en el cas que la planta baixa es destini a altres usos. 

Atenent a la tipologia de baixa densitat de les altres claus residencials que contempla 

aquest pla parcial, cal tenir en compte que tota la reserva d’habitatge amb protecció 

pública es situarà dins els dos blocs resultants de l’aplicació d’aquestes normes. La 

distribució dels diferents tipus d’habitatge cal entendre-la com una reserva mínima en 

termes globals, de manera que en el cas que el futur projecte de reparcel·lació modifiqui 

la dimensió de les parcel·les, el sostre total destinat a cada tipus d’habitatge caldrà que 

es mantingui. 

Article 21. Sots-zona II-R edificació existent “Casa Garriga” 

1. Tipus d’ordenació. 

El tipus d’ordenació serà el d’edificació en habitatges en filera, es tracta d’un conjunt 

aïllat dins una parcel·la 

2. Parcel·la mínima. 

La parcel·la mínima es la resultant d’aquest planejament i no es podrà dividir. 

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

El percentatge màxim d’ocupació de la parcel·la per a edificació és el que defineixen 

les edificacions existents actuals. En aquest cas el perímetre regulador és el que s’adapta 

a les edificacions existents. L’espai no ocupat per l’edificació haurà de tenir tractament 

de pati privat. 

4. Intensitat d’edificació. 

L’edificabilitat màxima permesa és l’existent, no permetent-se cap ampliació ni de 

l’edificació principal protegida per el pla especial de patrimoni, ni de la resta 

d’edificacions existents. 

5. Altura màxima i nombre de plantes. 

El nombre de plantes serà de planta baixa, pis i golfa; que es l’actual. 

Article 22. Condicions sobre la reserva d’aparcaments en les edificacions 

1. En totes les edificacions de nova planta o en reformes amb augment del nombre 

d’habitatges, quan el resultat total sigui superior a 3 habitatges, s’haurà de preveure en 

el projecte, com a requisit indispensable per a l’obtenció de la llicència, la reserva d’espai 

per a les places d’aparcament assenyalades en l’article següent. 
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2. Quan l’edifici es destini a un o mes d’un ús dels expressats en l’article següent, el nombre 

mínim de places d’aparcament serà el resultat d’aplicar els diferents paràmetres sobre 

cada ús. Si els usos no estan especificats en l’article següent s’aplicarà per analogia 

l’assenyalat en l’esmentat article. 

3. En les promocions unitàries d’habitatges unifamiliars en filera, en qualsevol de les zones 

d’aquest Pla General que sol·licitin la construcció de més de cinc habitatges, serà 

obligatòria la reserva d’espai comú necessari per a les places d’aparcament que 

assenyala aquest Pla General. Aquest espai disposarà d’una entrada i sortida comuna 

per a totes les places d’aparcament. 

Article 23. Previsió mínima de places d’aparcament 

A les zones ordenades segons alineació a vial, sempre i quan la mida de la parcel·la ho permeti, 

les places d’aparcament obligatòries es preveuran bàsicament a les plantes soterrànies o en els 

patis interiors d’illa quan aquests siguin edificables. Específicament a la zona d’habitatges 

unifamiliars adossats, les places d’aparcament s’hauran de situar en l’edificació a la part posterior 

del pati que no es destina a l’ús residencial, i amb accés directe des de la via pública. 

Quan de l’aplicació d la previsió de places d’aparcament, en resulti en edificis destinats a 

habitatges o a d’altres usos, que l’exigència de places d’aparcament és fins a tres o en edificis 

existents en que no sigui possible la construcció de soterrani, i pugui atendre’s l’aparcament 

previsible en nombre de vehicles en altres edificacions situades a menys de 300m, podrà 

exonerar-se de l’obligació de reserva d’aparcament en el propi edifici. Si amb una planta 

soterrani no és possible atendre l nombre de plantes necessari, podran situar-se les que faltin en 

altres edificacions a menys de 300m. Es requerirà en aquests casos que les places estiguin 

vinculades urbanísticament a l’edifici per al qual s’atorga la llicència, mitjançant un conveni 

entre l’Ajuntament, el propietari de l’edifici a qual s’atorga la llicència d’obres o d’ús i el propietari 

de les places excedentàries en l’altre edifici. En cap cas podrà reduir el nombre de places 

obligatòries de l’edifici en el que es situïn les places que faltin. 

1. Habitatges: 

Una plaça per cada habitatge menor o igual a 105m2 de superfície construïda. 

Una plaça i mitja per cada habitatge major de 105m2 i menor o igual a 150m2 de 

superfície construïda. 

Dues places per cada habitatge major a 150m2 de superfície construïda. 

2. Comercial: 

Una plaça per cada 100m2 o fracció de superfície construïda. Aquesta dotació serà de 

dues places per cada 100m2 edificats si es tracta d’implantar un gran establiment 

comercial. 

3. Oficines i serveis: 

Una plaça per cada 100m2 o fracció de superfície construïda. 

4. Hotels residències i similars: 

a) Establiments de 4 i 5 estrelles: una plaça per cada tres habitacions. 

b) Establiments de 3 estrelles: una plaça per cada cinc habitacions. 

c) Resta d’establiments: una plaça per cada sis habitacions. 

5. Restauració i recreatiu: 

Una plaça per cada 10 persones o fracció d’aquest mòdul d’aforament. 

6. Industrial: 
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Una plaça per cada 150m2 o fracció de superfície construïda. 

7. Magatzems: 

Una plaça per cada 300m2 o fracció de superfície construïda. 

8. Dotacions cíviques i usos culturals: 

a) Teatres, auditoris, cinemes i similars: una plaça per cada 15 localitats o fracció 

d’aquest mòdul. 

b) Biblioteques, museus, centres cívics, escoles universitàries, etc: una plaça per 100m2 

de superfície construïda en establiments de més de 1.500m2 de superfície construïda. 

9. Dotacions sanitàries i assistencials: 

Una plaça per cada sis llits o fracció d’aquest mòdul. 

10. Instal·lacions esportives: 

11. En el supòsit que un projecte d’edificació no tingui un ús assignat concretament a les 

plantes baixes d’un edifici residencial, es preveurà genèricament una plaça 

d’aparcament per cada 60m2 construïts. 

Article 24. Condicions dels aparcaments 

Per l’establiment de les condicions de les places d’aparcament, les característiques de la 

construcció, el compliment de les mesures de seguretat i la resta de consideracions, s’estarà a 

allò fixat als articles vigents del planejament general que determinen la regulació específica de 

l’ús d’aparcament i les normes sectorials de la activitat. 

5. CAPÍTOL V. - DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL PLA PARCIAL  

Article 25. Administració actuant 

L’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès té la condició d’administració actuant. Com a tal, serà 

el receptor del sòl corresponent al 10 per cent de l’aprofitament del Sector.  

Article 26. Projecte d’urbanització 

1. Per tal de completar i desenvolupar les determinacions del present Pla parcial pel que fa 

a l’execució de les obres d’urbanització, es formularà, de conformitat amb els articles 65 

de la Llei d’Urbanisme, i 81 i 82 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, el corresponent 

Projecte d’Urbanització. L’indicat Projecte haurà de detallar totes les obres relatives a la 

urbanització dels espais lliures, a la xarxa viària i de connectivitat i a les xarxes de serveis, 

d’acord amb allò previst en aquest Pla parcial. 

2. L’àmbit territorial del Projecte d’Urbanització estarà constituït pel Sector objecte del 

present Pla parcial més l’àmbit d’urbanització externa al sector necessari per la connexió 

del Sector a les infraestructures existents. 

3. El Projecte d’Urbanització haurà de tenir en compte les recomanacions de l’Estudi 

d’avaluació de la mobilitat generada d’aquest Pla parcial i, així mateix, les 

determinacions dels informes de les administracions amb competències sectorials 

corresponents. 

4. En aquest sentit, en el projecte d’urbanització caldrà incloure propostes específiques, tant 

pel que fa a l’ordenació dels sistemes i zones com al disseny i acabats de les zones, que 



 
 

Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

 

Exp. 17-5814 Pàg. 100 PP Sector R 

 

afavoreixin el drenatge sostenible del sector, reduint la impermeabilització del sòl i la 

generació d’escolament superficial. 

Article 27. Àmbit d’execució del Pla parcial 

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

únic polígon.  

Article 28. Sistema d’actuació 

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

2. Els Propietaris del sòl, cediran lliure de càrregues i gratuïtament a l’administració actuant 

el sòl destinat a sistemes urbanístics, així com el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament 

del sector. 

3. El Projecte de Reparcel·lació concretarà els sòls on es situarà el 10% de l’aprofitament del 

sector objecte de cessió. 

  

 

Les Franqueses del Vallès, novembre de 2019.  

EL TÈCNIC 
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IV. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 
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AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

D’acord a l’article 66.d) del TRLU, els plans parcials han de contenir una avaluació econòmica i 

financera, que ha de contenir l'estudi i justificació de la seva viabilitat i un informe de sostenibilitat 

econòmica. 

1. JUSTIFICACIÓ DE LA VIABILITAT DEL SECTOR.  

Tal com prescriu l’article 83.1.c) del RLU, els plans parcials han de contenir una avaluació 

econòmica de la seva execució, tenint en compte el pressupost estimat de les obres 

d’urbanització, de la implantació dels serveis i de les altres despeses d’urbanització, i han de 

justificar la viabilitat econòmica de la promoció.  

Tot seguit es fa una estimació del conjunt de despeses que comporta l’execució del pla, amb la 

finalitat de proporcionar unes bases aproximades que permetin estudiar la finançament de les 

obres i la repercussió del cost de les mateixes en el preu del terreny. El pressupost detallat 

s’establirà amb exactitud en el projecte d’urbanització, aquí s’ha volgut presentar un càlcul 

aproximat prenent com a base un l’estudi del mercat de la zona per habitatges aïllats en ciutat 

jardí i alguns projectes d’urbanització de característiques similars.  

1.1. Valoració de les obres d’urbanització.  

A continuació, es realitza una quantificació aproximada de costos de les obres urbanitzadores, 

desglossada per conceptes. 

COSTOS D'URBANIZTACIÓ

Concepte Unitat Cost Unitari Subtotal

Desviament serveis (xarxa aigua) 1 150.000,00 € 150.000,00 €

Urbanització vialitat 7.194,29 m2 120,00 €/m2 863.314,80 €

Urbanització zones verdes 5.919,27 m2 25,00 €/m2 147.981,75 €

Urbanització complementaria 13.114,56 m2 10,00 €/m2 131.145,60 €

Seguretat i salut s/ (1.292.442,15) 2,00% 25.848,84 €

Control de qualitat s/ (1.292.442,15) 1,00% 12.924,42 €

Benefici Industrial s/ (1.331.215,41) 6,00% 79.872,92 €

Despesses Generals s/ (1.331.215,41) 13,00% 173.058,00 €

TOTAL URBANITZACIÓ 1.584.146,34 €  

Per tal de realitzar les millores a la xarxa d’aigua i poder eliminar el dipòsit actual, s’ha reservat 

una previsió de 150.000,-€.  

També com a previsió s’ha fet una estimació aproximada dels imports que correspondrien a les 

indemnitzacions per extincions de béns i drets, tot i que aquestes es compensen entre propietaris, 

s’ha cregut oportú afegir-les al cost global. 
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INDEMNITZACIONS PER EXTINCIÓ DE DRETS

Indemnitzacions 1 237.819,33 € 237.819,33 €

TOTAL INDEMNITZACIONS 2 237.819,33 €  

Per a completar les despeses del procés urbanitzador, s’afegeixen els costos dels honoraris i 

gestió, que son aproximadament els següents. 

DESPESES DE GESTIÓ

Concepte Unitat Cost Unitari Subtotal

Honoraris tècnics (PP, PURB, PREP) 1 84.000,00 € 84.000,00 €

Autorització de connexió xarxa sanejament 1            50.000,00 € 50.000,00 €

Gestió 3,00% 1.584.146,34 € 47.524,39 €

Despeses de formalització i inscripció registral 1,50% 1.584.146,34 € 23.762,20 €

TOTAL GESTIÓ 205.286,59 €  

En total ens resulten unes despeses produïdes per la gestió del sector de: 

TOTAL CÀRREGUES URBANÍSTIQUES 2.027.252,26 €  

La superfície total del Sector R “Can Garriga” és de 39.180,10m2 i la superfície d’aprofitament 

privat és de 18.263,89m2. Per tant, la repercussió per metre quadrat brut urbanitzat és de 

51,74€/m2s, mentre que per metre quadrat net (computant únicament el sòl corresponent a 

zones) resulta de 111,00€/m2s, que son valors estàndards per un sector d’aquestes 

característiques.  

1.2. Valoració del desenvolupament del Pla.  

El valor del sòl residencial net s’ha determinat pel procediment del valor residual, que determina 

el valor del sòl, com el preu que estaria disposat a pagar un Promotor, en funció de la seva 

edificabilitat, usos, costos i les possibilitats de consolidació en el temps, una vegada aprovat 

definitivament el planejament i consolidada la gestió.  

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

1. Estimar el temps necessari per a consolidar la gestió urbanística fins a 

l’obtenció de L.M.O.  

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

L.M.O.  

3. Definir i quantificar l’edificabilitat permesa.  

4. Determinar el probable valor de mercat del sòl urbanitzat, a partir de la 

informació de l’estudi de mercat.  

5. Quantificar els costos que intervindran en el procés de transformació del sòl 

urbanitzable (projectes, indemnitzacions, gestió,...).  

6. A partir de les mostres de mercat analitzades podem determinar el 

comportament del mercat en una promoció tipus de sòl residencial (període 

de construcció, nivells d’absorció, cicle de comercialització,...).  

7. L’anàlisi de l’evolució de la construcció residencial en l’entorn, els stocks de 

sòl residencial promoguts, els stocks pendents de venda i els nivells mitjans 

d’absorció, ens configuren els possibles escenaris del mercat i el temps global 

de comercialització de tota la promoció.  
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8. Es considera la possible evolució dels preus de venda i dels costos de 

producció, així com de la inflació al llarg de tot el temps que duri el projecte.  

9. La disposició de les vendes i els costos al llarg del temps, i la diferència per a 

cada període entre ingressos i despeses, ens configura una sèrie de fluxos 

financers al llarg de tota la vida del projecte d’inversió.  

 

La data de referència del valor de repercussió serà la de l’aprovació inicial del present 

document,  per fixar el valor residual del sòl s’ha tingut en compte l’article 22 del Reglament de 

Valoracions, de la Llei del Sòl per remissió de l’article 27.1 del mateix text legal (RVLS): 

Art. 27.1 RVLS: “Valoración del suelo en régimen de equidistribución de beneficios y cargas. 

1. En la ejecución de actuaciones de transformación urbanística en la que los propietarios ejercitan la 

facultad de participar en régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas, y salvo existencia 

de acuerdo específico suscrito por la totalidad de los mismos con la finalidad de ponderar las 

propiedades afectadas entre sí o, en su caso, con las aportaciones del promotor de la actuación o de la 

Administración actuante, el suelo se tasará por el valor que les correspondería terminada la ejecución, 

en los términos establecidos en el artículo 22 de este Reglamento” 

Art. 22.2. RVLS: “Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que 

hace referencia el apartado anterior, se determinarán por el método residual estático de acuerdo con 

la siguiente expresión: 

VRS = (Vv / K) - Vc 

Siendo: 

VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. 

Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto inmobiliario 

acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente significativo, en euros por 

metro cuadrado edificable. 

K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión 

y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria 

necesaria para la materialización de la edificabilidad. 

Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, podrá ser reducido o aumentado 

de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en situación de urbanizado 

destinados a la construcción de viviendas unifamiliares en municipios con escasa dinámica 

inmobiliaria, viviendas sujetas a un régimen de protección que fije valores máximos de venta que se 

aparten de manera sustancial de los valores medios del mercado residencial, naves industriales u otras 

edificaciones vinculadas a explotaciones económicas, en razón de factores objetivos que justifiquen la 

reducción del componente de gastos generales como son la calidad y la tipología edificatoria, así como 

una menor dinámica del mercado inmobiliario en la zona. 

b) Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en situación de urbanizado 

destinados a promociones que en razón de factores objetivos como puedan ser, la extraordinaria 

localización, la fuerte dinámica inmobiliaria, la alta calidad de la tipología edificatoria, el plazo 

previsto de comercialización, el riesgo previsible, u otras características de la promoción, justifiquen 

la aplicación de un mayor componente de gastos generales. 

Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Será el 

resultado de sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio 

industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios 

profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios para la construcción del 

inmueble. 
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Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponda según el objeto de la valoración 

en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 21 del texto refundido de la Ley de Suelo.” 

En el cas que ens ocupa, s’han considerat els valors de venda per a cadascuna de les tipologies, 

segons les diferencies que s’han detectat en els preus del mercat.  

Pel que fa al coeficient K, s’estableix el que es fixa en el Reglament de forma genèrica, 

corresponent a 1,40, exceptuant els habitatges amb protecció pública en règim general, on s’ha 

utilitzat el coeficient 1,25 atenent a la seva característica dins el mercat, i els locals destinats a 

altres usos, on s’ha aplicat K=1,20, per raó de la dificultat de comercialització d’aquest tipus de 

producte.  

El valor de construcció, incloent totes les despeses derivades, s’estableix a través de una 

publicació de referència, el “Boletín Económico de la Construcción” en la seva edició del primer 

trimestre del 2019. Per al cost de construcció s’ha estimat el valor que fixa aquesta publicació 

previ a honoraris professionals i a seguretat i salut, i descomptant un 20% del benefici industrials i 

despeses general que ja contempla posteriorment el coeficient K.  

Sobre el valor de construcció resultant, s’ha incrementat una despesa corresponent als següents 

conceptes. 

(*) Despeses

Taxes i impostos 4,50%

Honoraris facultatius 7,40%

Assegurances i OCT 0,80%

Notari i registre 0,80% 13,50%

Comercialització 3,00% 3,00%  

D’una banda, s’afegeix un 13,50% respecte als costos de construcció, i un 3% en concepte de 

despesa comercial sobre el valor de venda (excepte en el règim d’HPO).  

Pel que fa als valors de venda, pel que fa als habitatges de renda lliure, s’ha utilitzat l’aplicació 

“Goolzoom” per a l’establiment dels valors de cadascuna de les tipologies, i se n’ha obtingut el 

següent resultat:  

Per a la tipologia d’habitatge unifamiliar, tenim, 
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I per a la tipologia d’habitatge col·lectiu, s’han obtingut les següents dades: 
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En conseqüència, s’ha determinat per a les cases unifamiliars aïllades un preu de venda que es 

correspon amb el del màxim zonal dels valors trobats del màxim zonal que son 2.166€/m2, cal tenir 

en compte que aquests preus obtinguts son el la seva totalitat d’habitatge usat, i per tant caldria 

augmentar el preu en consideració a que el producte resultant serà obra nova. Tanmateix, 

caldria també plantejar un ajust en el preu degut a que la mostra no es correspon al preu de 

venda d’una transmissió, sinó al del preu pel que l’immoble està a la venda en un portal 

immobiliari, atenent aquestes raons, s’ha mantingut el preu obtingut a la mostra.  

Per a les cases unifamiliars en filera en seguit el mateix procediment, aplicant el màxim zonal que 

son 2.166€/m2, però en aquest cas restant-hi un 5% atenent a que cal ponderar aquesta 

diferencia amb els habitatges unifamiliars aïllats que disposen de major superfície de pati, 

aplicant aquest ajust  resulta un valor de 2.057,70€/m2.  

Per a l’habitatge col·lectiu en blocs, de renda lliure, s’ha aplicat el valor més baix dels obtinguts 

a l’estudi, es a dir 2.403€/m2, de la mateixa manera que s’ha explicat per les habitatges 

unifamiliars aïllats, s’estima que no cal ajustar la mostra obtinguda.  
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Per al valor de l’habitatge col·lectiu en règim de protecció, s’ha anat a cercar el valor publicat 

al web de la Generalitat de Catalunya. 

http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Preus-ingressos-i-zones/preus-maxims-de-venda-i-renda-

dels-habitatges-protegits-en-segones-i-posteriors-transmissions/ 

N’obtenim els següents valors per a l’habitatge de protecció en règim general i en règim de preu 

concertat, que son 1.576,64€/m2 i 2.183,04€/m2 de superfície útil respectivament, s’ha ponderat 

que la relació entre útil i construïda és d’un 1,1 i per tant, el valor de venda sobre superfície 

construïda és un pèl menor, sent de 1.433,31€/m2 i 1.984,58€/m2 respectivament. 

Per últim, s’ha cercat a través de portals immobiliaris el preu de locals per a altres usos en plantes 

baixes d’edifici plurifamiliars, obtenint un valor aproximat de 975€/m2.  

Fent servir aquests valors, tenim la següent taula: 

K Vr

valors en Euros/m2 de sostre V útil coef. útil/const. V construït C.construcció Despeses (*) Vc Total coeficient V residual

Unifamiliar aïllat A 2.490,90 €/m2st 1,15 2.166,00 €/m2st 871,82 €/m2st 182,68 €/m2st 1.054,50 €/m2st 1,40 492,65 €/m2st 0,891

Unifamiliar adossat B 2.304,62 €/m2st 1,12 2.057,70 €/m2st 796,93 €/m2st 169,32 €/m2st 966,25 €/m2st 1,40 503,54 €/m2st 0,911

Bloc renda lliure C 2.643,30 €/m2st 1,10 2.403,00 €/m2st 961,86 €/m2st 201,94 €/m2st 1.163,80 €/m2st 1,40 552,63 €/m2st 1,000

Bloc regim protecció general D 1.576,64 €/m2st 1,10 1.433,31 €/m2st 722,07 €/m2st 97,48 €/m2st 819,55 €/m2st 1,25 327,10 €/m2st 0,592

Bloc regim protecció concertat D 2.183,04 €/m2st 1,10 1.984,58 €/m2st 739,48 €/m2st 159,37 €/m2st 898,85 €/m2st 1,40 518,71 €/m2st 0,939

Altres usos E 1.023,75 €/m2st 1,05 975,00 €/m2st 497,32 €/m2st 96,39 €/m2st 593,71 €/m2st 1,20 218,79 €/m2st 0,396

Vv Vc Coef. 

Zonal

 

S’estableix, per tant, un valor de repercussió per metre quadrat de sostre construït per a 

cadascuna de les tipologies, que segons les dades que coneixem sobre solars urbanitzats propers 

a l’àmbit, om l’entén com un valor correcte dins el mercat.  

1.3. Viabilitat econòmica  

Podem determinar que el valor de mercat, de repercussió del sostre, un cop acabada la 

tramitació i urbanització dels terrenys serà la obtinguda anteriorment, a través de multiplicar el 

valor de repercussió de cada tipologia per el seu sostre total. El valor residual de sòl obtingut és, 

com era d’esperar en un context econòmic com l’actual, baix respecte els d’èpoques anteriors, 

com a conseqüència de la prudència que hem de tenir al valorar els preus de venda del metre 

quadrat de sostre. Així doncs, tenint en compte el que el planejament que es desenvolupa 

preveu, el valor de la repercussió del sostre del sector que s’obté és el següent: 

Zona de valor Sostre Vr Valor

Unifamiliar aïllat 4.140,59 m2st 492,65 €/m2st 2.039.847,43 € 23,427%

Unifamiliar adossat 4.983,00 m2st 503,54 €/m2st 2.509.135,66 € 28,816%

Bloc renda lliure 2.871,52 m2st 552,63 €/m2st 1.586.880,84 € 18,225%

Bloc regim protecció general 3.518,64 m2st 327,10 €/m2st 1.150.939,48 € 13,218%

Bloc regim protecció concertat 1.820,00 m2st 518,71 €/m2st 944.054,36 € 10,842%

Altres usos 2.178,00 m2st 218,79 €/m2st 476.528,54 € 5,473%

Total 19.511,75 m2st 8.707.386,31 €  

Un cop efectuada la cessió del 10% d’aprofitament a l’administració actuant i prenent el total 

del sostre com homogeni, el valor total del sostre d’aprofitament privat seria de 7.836.647,67€, 

segons s’observa a la següent taula. 

Aprofitament Percentatge

Privat 90%

Cessions A.M. 10%

100%

Valor

7.836.647,67 €

870.738,63 €

8.707.386,31 €  

http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Preus-ingressos-i-zones/preus-maxims-de-venda-i-renda-dels-habitatges-protegits-en-segones-i-posteriors-transmissions/
http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Preus-ingressos-i-zones/preus-maxims-de-venda-i-renda-dels-habitatges-protegits-en-segones-i-posteriors-transmissions/
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Per a trobar el valor inicial de les finques, prèviament al desenvolupament del present 

planejament, fem servir el mateix procés que anteriorment, aplicant en aquest cas el mètode 

residual dinàmic. 

A continuació,  es mostren en primer lloc les despeses corresponents a l’execució material de 

l’obra: 

COSTOS D'URBANIZTACIÓ

Concepte Unitat Cost Unitari Subtotal

Desviament serveis (xarxa aigua) 1 150.000,00 € 150.000,00 €

Urbanització vialitat 7.194,29 m2 120,00 €/m2 863.314,80 €

Urbanització zones verdes 5.919,27 m2 25,00 €/m2 147.981,75 €

Urbanització complementaria 13.114,56 m2 10,00 €/m2 131.145,60 €

Seguretat i salut s/ (1.292.442,15) 2,00% 25.848,84 €

Control de qualitat s/ (1.292.442,15) 1,00% 12.924,42 €

Benefici Industrial s/ (1.331.215,41) 6,00% 79.872,92 €

Despesses Generals s/ (1.331.215,41) 13,00% 173.058,00 €

TOTAL URBANITZACIÓ 1.584.146,34 €  

Seguidament passem a valorar les indemnitzacions previstes, en aquest cas, només s’han tingut 

en compte les indemnitzacions per extinció de drets, s’ha fet una aproximació per tal de tenir 

una previsió d’aquest capítol 

INDEMNITZACIONS PER EXTINCIÓ DE DRETS

Indemnitzacions 1 237.819,33 € 237.819,33 €

TOTAL INDEMNITZACIONS 2 237.819,33 €  

Per últim, cal esmentar les despeses derivades de la gestió del sector, en aquest sentit, s’imputen 

uns percentatges sobre el cost d’urbanització, així com els honoraris tècnics i d’altres previsions. 

DESPESES DE GESTIÓ

Concepte Unitat Cost Unitari Subtotal

Honoraris tècnics (PP, PURB, PREP) 1 84.000,00 € 84.000,00 €

Autorització de connexió xarxa sanejament 1            50.000,00 € 50.000,00 €

Gestió 3,00% 1.584.146,34 € 47.524,39 €

Despeses de formalització i inscripció registral 1,50% 1.584.146,34 € 23.762,20 €

TOTAL GESTIÓ 205.286,59 €  

Una vegada exposats tots els imports de les despeses del tràmit i gestió urbanitzadora, n’obtenim 

el següent resum: 

1. DESPESES D’URBANITZACIÓ 1.584.146,34 € 

2. DESPESES D’INDEMNITZACIONS 237.819,33 € 

3. DESPESES DE GESTIÓ 205.286,59 € 
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TOTAL CARREGUES URBANÍSTIQUES 2.027.252,26 € 

Per tal de trobar el valor inicial del sòl, apliquem de nou la fórmula del valor residual sobre les 

finques urbanitzades, entenent que el Valor de Venda és el que s’ha estimat abans com a valor 

de les finques urbanitzades sense tenir en compte la part corresponent al 10% de l’aprofitament 

que correspon a la administració local, i el Valor de Construcció el corresponent a les despeses 

totals del procés urbanitzador. 

En aquesta ocasió, per tal de valorar la temporalitat de les actuacions, s’aplica la formulació per 

a obtenir el valor residual dinàmic 

Per a obtenir la taxa d’actualització que correspon a aquest àmbit seguim el següent procés: 

a) La Taxa lliure de risc (TLR) es correspon amb el valor de l’interès del Deute públic entre 2 a 

sis anys, que publica el Banc d’España, en la darrera publicació del més de febrer, aquest 

índex és de 0,223%. 

 

b) La Prima de risc (PR), d’acord amb l’annex IV del RVLS, en funció dels usos, és la següent 

 

En el cas que ens ocupa el sector és principalment destinat a edificis d’us residencial en 

primera residencia, en conseqüència correspondria aplicar una prima de risc del 8%, 

tanmateix, existeix una variabilitat dins les claus resultants del pla parcial, on trobem 

també part de l’edificabilitat que va destinada a altres usos, suposadament per a usos 

comercials o destinats als serveis a la comunitat, per tant, s’aplicarà una prima de risc del 
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12% com correspondria a les edificacions residencial per a segona residencia i a l’ús 

comercial. D’aquesta manera, s’entén aquesta decisió de manera que s’augmenta el 

risc considerat, i per tant, es tracta d’una decisió conservadora pel que fa a l’estudi. 

c) Taxa d’actualització neta (TAN): és la resultant de sumar TLR i PR. 

d) Increment de preus al consum (IPC), la variació interanual d’aquest índex a Catalunya 

entre el març de 2018 i març de 2019 ha estat del 1,30% (dada extreta de l’Institut 

Nacional d’Estadística). 

e) Taxa d’actualització real (TAR): és el resultat de sumar TAN i IPC. 

f) Taxa d’actualització real ponderada (TARP), és la resultant de ponderar de la TAR per a 

cadascun dels usos i la seva intensitat. En el cas d’aquest estudi, i atenent a la 

consideració de la prima de risc unitària, no caldrà ponderar els diferents usos, ni la seva 

intensitat, ja que la taxa considerada resulta igual per a tots ells. 

Seguidament, amb aquestes dades calculem el valor actual net (VAN) del procés urbanitzador. 

El VAN és un mètode de selecció d’inversions de tipus dinàmic, on es tenen en compte les 

variable temporals. Per definir el VAN es parteix d’un projecte d’inversió estructurat en fluxos nets 

de caixa. 

Per a la realització d’aquest càlcul tindrem la següent formulació: 

VAN = F1· (1+i)1+ F2· (1+i)2+ F3· (1+i)3+ ... + Fn· (1+i)n 

On: 

Fi = Fluxos nets de caixa del projecte. 

i = taxa d’actualització o de descompte. 

Per l’establiment dels fluxos de caixa d’aquesta operació urbanística s’han tingut en compte els 

següents paràmetres. 

i. En el primer anys s’imputen les despeses de gestió més adquisició del sòl. 

ii. En el segon anys, les corresponents a la gestió urbanística, es a dir, les indemnitzacions i 

l’execució de l’obra urbanitzadora. 

iii. En el tercer any, s’imputen els ingressos obtinguts per la comercialització mitjançant la 

venta de les parcel·les resultants, tenint en compte les despeses associades a la 

comercialització de les mateixes. 

Els ingressos corresponents a la venda son del 90% del total, un cop descomptat el valor del 10% 

de l’aprofitament en concepte de cessió obligatòria i gratuïta a favor de l’administració actuant. 

Per a considerar el valor del sòl, s’ha fet servir un valor de 75€/m2 sòl privat aportat, que és superior 

al valor cadastral de les finques aportades, i es considera superior al valor actual de mercat per 

aquest tipus de sòl. 

De totes aquestes consideracions, n’obtenim el següent quadre: 
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CALCUL DESPESES / INGRESSOS

5.809.395,42 €

Despeses GESTIÓ -205.286,59 € #¡DIV/0!

Despeses URBANITZACIÓ -1.584.146,34 €

Despeses INDEMNITZACIONS -237.819,33 €

Ingresos VENDA SOLARS 7.836.647,67 €

Despeses VENDA SOLARS -156.732,95 € 2% sobre el v alor de v enda

Despeses SÒL -2.909.025,00 € S'ha v alorat un import de 75€/m2sòl (per sobre dels v alors cadastrals). Sobre el sòl priv at!!

01/03/2019

TLR PR TAN IPC

0,223% 12,000% 12,223% 1,300%

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL 13,523%

ANY # 1 ANY # 2 ANY # 3 VAN

-3.535.459,94 € -2.348.053,07 € 7.607.343,53 € 1.723.830,52 €

GESTIÓ + ADQUISICIÓ SÒL
URBANITZACIÓ + 

INDEMNITZACIONS
VENDA SOLARS Valor actual net

 

El resultat obtingut, és que del procés urbanitzador ens resulta un valor net positiu de 

1.723.830,52€, que s’entén com un saldo positiu, i per tant, aplicant una relació entre el saldo 

econòmic i la viabilitat econòmica, s’entén que queda acreditada la sostenibilitat econòmica 

del desenvolupament de l’àmbit. 

L’Administració actuant que te la iniciativa de la transformació del sector, disposarà dels mitjans 

econòmics per a l’execució de les obres i implantació dels serveis del pla parcial, a partir de les 

corresponents quotes urbanístiques amb càrrec als Propietaris.  

2. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA.  

L’informe de sostenibilitat econòmica ha de ponderar l'impacte de les actuacions previstes en el 

Pla parcial sobre les finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el 

manteniment de les infraestructures, així com la implantació i prestació dels serveis necessaris.  

Les determinacions del PGOU que es contenen en el present document no fan variar les previsions 

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 l’Ajuntament de Les 

Franqueses del Vallès, i a elles ens referim.  

En tot cas, l’obligació d’assumir les despeses derivades de l’execució de l’àmbit recau sobre els 

propietaris del Sector, que assumeixen també l’obligació de finançar el cost del manteniment en 

un terme inicial com a conseqüència de l’actuació urbanística.  

En qualsevol cas, les taxes i impostos que es derivaran de tot el procés, així com la obtenció dels 

terrenys de cessió i del valor corresponent a l’aprofitament mig, que es rebran per part de la 

Corporació municipal fa que l’impacte sobre les finances públiques sigui beneficiós i de caire 

positiu. Una vegada transformat el sòl, i edificats els nous solars, l’increment de la recaptació dels 

impostos en concepte de béns immobles serà un ingrés fixe i a llarg termini per a la caixa 

municipal.  

De tot aquest procés s’ha establert una sèrie de valors estimatius en concepte de taxes i impostos 

que aniran a parar a la tresoreria municipal, en el cas de la transformació de l’àmbit es rebrà la 

cessió de manera gratuïta, de les finques per a materialitzar el 10% de l’aprofitament o en el seu 

cas, la compensació econòmica substitutiva. Pel que fa a la segona fase, d’edificació, s’ha 

considerat el percentatge aproximat d’un 4,5% sobre el cost d’execució material. 

De la mateixa manera que s’ha indicat abans, i amb la mateixa referencia al BEC, s’apliquen els 

valors sense les despeses de seguretat i salut, ni honoraris, i descomptant el 20% corresponent del 
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benefici industrial i despeses generals, per tant, aplicant aquests mòduls del cost de construcció 

al sostre, obtindrem el PEM de les edificacions que resulten del planejament. 

Tenint en compte aquests ràtios i multiplicant-los per la superfície total de sostre que preveu el 

planejament, ens resulta el següent quadre: 

Concepte Unitat Cost unitari Subtotal 

Habitatge unifamiliar aïllat 4.140,59 m²st 871,82 €/m²st 3.609.489,17 € 

Habitatge unifamiliar filera 4.983,00 m²st 796,93 €/m²st 3.971.102,19 € 

Habitatge en bloc de renda lliure 2.871,52 m²st 961,86 €/m²st 2.762.000,23 € 

Hab. Bloc protecció regim general  3.518,64 m²st 722,07 €/m²st 2.540.704,38 € 

Hab. Bloc protecció regim concertat 1.820,00 m²st 739,48 €/m²st 1.345.853,60 € 

Altres usos 2.178,00 m²st 497,32 €/m²st 1.083,162,96 € 

TOTAL PEM CONSTRUCCIONS   15.312.312,53 € 

Sobre aquest import resultant, aquest estudi contempla un ajust, entenent que no tots els solars 

es consolidaran al 100%, i per tant, es planteja una reducció del 20%, del que resulta un pressupost 

de 12.249.850,02€, obtenim un resultat en concepte de taxes i impostos (en aplicació del 4,50% 

indicat anteriorment) de 551.243,25€. 

Cal considerar aquest estudi econòmic com a orientatiu, a efectes de la justificació de la 

viabilitat i sostenibilitat econòmica de l’actuació. Tanmateix, queda d’aquesta manera 

justificada la sostenibilitat econòmica del Pla parcial del sector R, Can Garriga, del terme 

municipal de Les Franqueses del Vallès. 

 

En conclusió, es justifica la sostenibilitat econòmica del desenvolupament del sector. 

 

 

 

Les Franqueses del Vallès, novembre de 2019.  

EL TÈCNIC 
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V. PLA D’ETAPES 
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PLA D’ETAPES 

1. CONSIDERACIONS GENERALS  

Tal com estableix l’article 14 del PGOU, el pla parcial preveu el desenvolupament temporal de la 

urbanització, establint terminis que s’adeqüen a les característiques del planejament i són 

coherents amb les previsions d’execució del sector. També s’estableix en aquest article que el 

termini total no podrà excedir de vuit anys, comptats a partir de l’aprovació definitiva del pla 

parcial a executar.  

2. PRIMERA I ÚNICA ETAPA  

El desenvolupament de l’àmbit es farà en una sola etapa de 2 anys, a comptar des de la 

publicació en el DOGC de l’acord d’aprovació definitiva del Pla parcial.  

El procés desenvolupament del Pla parcial a partir de la seva aprovació definitiva, serà el 

següent: 

• Redacció i aprovació definitiva dels projectes de reparcel·lació i d’urbanització. 

Període de temps estimat: 8 mesos  

• Adjudicació de les obres del projecte d’urbanització i execució de les mateixes. En 

aquest període s’han d’executar el total de les obres previstes en aquest Pla parcial. 

Han de quedar en servei totes les xarxes previstes, en les condicions establertes al 

projecte d’urbanització, així com els solars destinats a l’edificació pública i privada. 

Període de temps estimat: 16 mesos 

Es podrà començar a edificar d’ençà de la recepció de les obres d’urbanització per part de 

l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, tot i ésser possible l’atorgament de llicències d’obres i 

la seva execució simultània a la de les obres d’urbanització, en els termes que preveu la legislació 

vigent. 

Les Franqueses del Vallès, novembre de 2019.  

EL TÈCNIC 
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VI. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

1. LLISTAT DE PLÀNOLS 

S’adjunten el següents plànols que serveixen per a identificar la situació actual i la proposta 

d’avanç de pla parcial:  

1.1. Plànols d’informació 

SÈRIE CONTINGUT ESCALA 

I-01 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT vàries 

I-02 ORTOFOTOPLÀNOLS vàries 

I-03 CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 1/5.000 

I-04 QUALIFICACIÓ DEL SÒL 1/2.000 

I-05 USOS DEL SÒL 1/2.000 

I-06 CARTOGRÀFIA 1/1.000 

I-07 TOPOGRÀFIA 1/500 

I-08 PENDENTS >20% 1/2.500 

I-09 SUPERPOSICIÓ CADASTRE 1/1.000 

I-10 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 1/1.000 

I-11 SERVEIS EXISTENTS – CLAVEGUERAM 1/1.000 

I-12 SERVEIS EXISTENTS – ELECTRICITAT AT/MT 1/1.000 

I-13 SERVEIS EXISTENTS – ELECTRICITAT BT 1/1.000 

I-14 SERVEIS EXISTENTS – AIGUA POTABLE 1/1.000 

I-15 SERVEIS EXISTENTS – TELECOMUNICACIONS 1/1.000 

I-16 SERVEIS EXISTENTS - GAS 1/1.000 

1.2. Plànols d’ordenació 

SÈRIE CONTINGUT ESCALA 

O-01 ZONIFICACIÓ GENERAL 1/1.000 

O-02a ORDENACIÓ DETALLADA 1/500 

O-02b EXEMPLES D’ORDENACIÓ varies 

O-03a XARXA VIÀRIA. EIXOS 1/1.000 

O-03b XARXA VIÀRIA. PERFILS LONGITUDINALS 1/1.000 

O-03c XARXA VIÀRIA. SECCIONS 1/100 

O-04 ORDENACIÓ ZONES VERDES 1/1.000 
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O-05 XARXA SERVEIS – CLAVEGUERAM 1/1.000 

O-06 XARXA SERVEIS – ENLLUMENAT 1/1.000 

O-07 XARXA SERVEIS – ELECTRICITAT 1/1.000 

O-08 XARXA SERVEIS – AIGUA POTABLE 1/1.000 

O-09 XARXA SERVEIS - TELECOMUNICACIONS 1/1.000 

O-10 XARXA SERVEIS - GAS 1/1.000 

Les Franqueses del Vallès, novembre de 2019.  

EL TÈCNIC 
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