
1. Àmbit:
Sector de sòl urbà consolidat que comprèn el carrers de
Jacint Badiella, camí de can Carbonell, camí de Can Pí ,
carrer dels Ametllers i passatge de Matadepera.
La superfície total del Polígon d'Actuació és de:  175.428m2

2. Objectius:
Urbanitzar els carrers de la xarxa viària existent amb
enllumenat públic, pavimentació completa, incloses les
zones de pas de vianants i els serveis urbanístics bàsics.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d’edificació aïllada parcel·la mitjana, clau A5.1,
parcel·la gran clau A5.2 i zona d'altres equipaments clau
E.10, amb les condicions d’edificació, parcel·lació i ús
determinades en les Normes Urbanístiques.

4. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel.lació amb la modalitat de cooperació.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització de la xarxa viària existent.



Subàmbit de Sòl Urbà qualificat de Ciutat Jardí, clau A5, junt amb espais adscrits al sistema d’Equipaments, clau (E), amb
les condicions d’edificació i ús determinades en les corresponents Normes Urbanístiques.

Subàmbit de Sòl No Urbanitzable amb la qualificació de Sòl agrícola, clau D1, i Sòls d’especial protecció agrícola i
paisatgística, clau D2, amb les condicions d’edificació i ús determinades en les Normes Urbanístiques



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat que inclou les parcel·les
situades en el carrer Sant Antoni (núm. 46-56)
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:     1.265m2

2. Objectius:
Ordenar els volums edificables necessari per completar el
front edificable amb l'edifici assistencial existent en la Plaça
de la quadra de Vallparadís,  fent possible l'alliberament
d'un espai per a ampliar l'accés des del carrer Sant Antoni.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'edificació en àmbit Antiga casa Guardiola, clau
A1.3.b i verd urbà, clau P.3, amb les condicions d'edificació,
parcel·lació i ús determinades a les Normes Urbanístiques i
amb els paràmetres definits directament pel Polígon
d’Actuació.

Dades inicials:
Sòl d’aprofitament privat inicial :                               1.088m2

Dades finals:
Reserves de sòl públic                Espai lliure 611m2    48,30%
                                            SÒL PÚBLIC                48,30%

Sòl d’aprofitament privat            Residencial      654m2     51,70%
SÒL PRIVAT                51,70%

Alçada màxima:                    PB+3
Coeficient  d’edificabilitat brut:                         1,67m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net/aprof inicial:        1,94m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                                2.120m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                           26

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització dels espais lliures.

6. Règim transitori d’edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del Polígon
d’Actuació estaran subjectes al règim de volums
disconformes i fora d'ordenació.



Àmbit de Sòl Urbà qualificat d’Ordenació volumètrica específica, clau A6-G i parc, clau P, en virtut de les determinacions
de la Modificació Puntual del PGO dins l’àmbit de la Fàbrica Guardiola, (Exp. 05/94 aprovat definitivament el 25.10.95), que
determinava un Polígon d’Actuació amb les condicions d’edificació i ús determinades en el plànol d’ordenació i en les
Normes Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat que inclou les parcel·les
situades dins l’illa localitzada al carrer Avinyó, núm. 78-80.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:     2.040 m2

2. Objectius:
Transformar el terrenys actualment ocupats per activitats en
un nou front edificat en la cantonada entre el carrer d’Avinyó
i  el carrer de Lepant.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'edificació en illa homogènia, clau A2.1, amb les
condicions d'edificació, parcel·lació i ús determinades en les
Normes Urbanístiques i amb els paràmetres definits
directament pel Polígon d'Actuació.

Dades inicials:
Sòl  privat inicial :                                                     1.253 m2

Dades finals:
reserves de sòl públic                  Viari             718 m2            35,19%

SÒL PÚBLIC                  35,19%

Sòl d’aprofitament privat  residencial     1.322m2       65,81%
 SÒL PRIVAT                        65.81%

L’alçada màxima:   PB+3
Coeficient  d’edificabilitat brut:                         2,30m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net:                           3,75m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                               4.697m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                           42

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel.lació en la  modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari.

6. Règim transitori d'edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del polígon
d'actuació estaran subjectes a les condicions definides pels
volums disconformes.



Àmbit de Sòl Urbà qualificat d’Eixampla, clau A2, amb les condicions d’edificació i ús determinades en el plànol d’ordenació
i en les Normes Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat que inclou les parcel·les
situades al carrer Puignovell (núm. 52-56), Sant Quirze
(núm. 65-67 i 2-4) i  Baldrich (núm. 1).
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:      1.010m2

2. Objectius:
Resoldre la continuïtat entre els carrers Puignovell i Baldrich
d'una manera diferent a la plantejada pel PGO 83 on
s'afectava els edificis de la cantonada entre Puignovell i
Portal Nou.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona nucli històric, clau A1.0 i zona d'illa homogènia, clau
A.2.0 amb les condicions d'edificació, parcel·lació i ús
determinades en les Normes Urbanístiques i amb els
paràmetres definits en el Polígon d’Actuació.

Dades inicials:
Sòl d’aprofitament privat inicial :                                  587m2

Dades finals:
Reserves de sòl públic                  Viari           467m2    46,24%

SÒL PÚBLIC                46,24%

Sòl d’aprofitament privat           Residencial         543m2   53,76%
SÒL PRIVAT                      53,76%

Alçada màxima:   PB+3
Coeficient  d’edificabilitat brut:                         2,03m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net/aprof. inicial        3,50m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                               2.055m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                           26

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel.lació en modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari.

6. Règim transitori d’edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del Polígon
d’Actuació estaran subjectes al règim de volum disconforme
i fora d'ordenació.



Àmbit de Sòl Urbà amb la part de l’edificació entre el carrer Puignovell i Portal Nou en situació de fora d’ordenació per
vialitat. L’àmbit entre el carrer Sant Quirze i el carrer Baldrich està adscrit al sistema d’Equipaments existents, clau E1, amb
les condicions ús determinades en les Normes Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat que inclou les parcel·les de
l’Avinguda de Barcelona núm. 150 a 154.

La superfície total del Polígon d’Actuació és de:      1.353m2

2. Objectius:
Ampliar la superfície del Centre Cívic Montserrat Roig junt
amb la completació de la resta del front de l’Avinguda
Barcelona.
Determinar una reserva d’espai per a l’ampliació dels
equipaments adjacents.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'edificació en illes de fondària reduïda tipus 1, clau
A2.2, zona d’equipaments cívics, clau E.6, i zona
d’equipaments  de serveis socials, clau E.5, amb les
condicions d'edificació, parcel·lació i ús determinades en les
Normes Urbanístiques i amb els paràmetres definits
directament pel Polígon d'Actuació

Dades inicials:
Sòl d'aprofitament privat inicial :                               1.353m2

Dades finals:
reserves de sòl públic              Equipaments       528 m2      39,02%

             Espais lliures       118 m2         8,72%
   SÒL PÚBLIC                      47,82%

Sòl d’aprofitament privat           residencial          706 m2   52,18%
                                                  SÒL PRIVAT                       52,18%

Alçada màxima:        PB+4
Coeficient  d’edificabilitat brut:                         2,41m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net/aprof. inicial:       2,41m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                               3.258m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                           32

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel.lació amb modalitat de compensació bàsica.

6. Règim transitori d’edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del polígon
d’actuació estaran subjectes a les condicions per als volums
disconformes.



Àmbit de Sòl Urbà adscrit al sistema d’Equipament existent, clau E1, i Equipament de nova creació, clau E2, amb les
condicions d’edificació i ús determinades en el plànol d’ordenació i en les Normes Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat situat dins del barri de Can
Gonteres que compren les parcel·les situades entre els
carrers de la Noguera, Escultora, Salze i el camí de Can
Gonteres.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:    18.104m2

2. Objectius:
Delimitar una zona edificable amb continuïtat amb la zona
edificada existent al llarg de la nova traça del carrer del
Salze entre el carrer de la Noguera i  el carrer de la Til·la.

Delimitar una zona d'espai lliure i d'equipaments entre el
carrer de la Noguera i el de l'Escultora.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d’Edificació Aïllada Parcel·la Mitjana, clau A5.1, zona
de verds urbans, clau P.3 i zona d'equipaments , clau E.10
amb les condicions d'edificació, parcel·lació i ús
determinades en les Normes Urbanístiques i amb els
paràmetres definits directament pel Polígon d’Actuació.

Dades inicials:
Sòl  d'aprofitament privat inicial:                             18.104m2

Dades finals:
reserves de sòl públic                 Espai lliures       4.183 m2  23,11%
                                            Equipaments        848m2     4,68%
                                             Viari                   3.128m2  17,28%

SÒL PÚBLIC                45,07%

Sòl d’aprofitament privat            residencial        9.945m2  54,93%
SÒL PRIVAT                54,93%

Alçada màxima:              PB+1
Coeficient d’edificabilitat brut:                          0,24m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net:                           0,60m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                                5.967m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                           14

4. Cessions:
Cessió de l’aprofitament en els termes establerts a la llei
d’urbanisme i que en aquest sector, es correspon amb el
10% de l'edificabilitat addicional en relació al planejament
urbanístic anterior.

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació s’executarà pel sistema de
reparcel·lació amb la modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari i dels espais lliures.

6. Règim transitori d’edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del Polígon
d'Actuació quedaran subjectes al règim de fora d’ordenació i
volum disconforme referit a les edificacions existents.



Àmbit de Sòl Urbà qualificat de Edificació en filera, clau ELI (C.GONT),  Edificació aïllada , clau EAI(C.GONT), Comercial,
clau COM(C.GONT.), Parc, clau PRC(C.GONT.), Aparcament, clau APC(C.GONT), Equipament esportiu, clau ESP
(C.GONT.) i Equipament Social, clau ESS(C.GONT) en virtut de les determinacions del Pla Especial de Reforma Interior de
Can Gonteres (Exp. 04/83 aprovat definitivament el 23.12.85).



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat situat dins del barri de Can
Gonteres que compren els terrenys situats entre els carrers
del Roure i de l'Escultora.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:    12.608m2

2. Objectius:
Delimitar una zona edificable amb continuïtat amb la zona
edificada existent amb front al camí de Can Gonteres.

Delimitar una zona d'espai lliure entre el carrer de la
Noguera i de l'Escultora.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona de Edificació Aïllada Parcel·la Mitjana, clau A5.1 i
zona de verds urbans, clau P.3 amb les condicions
d'edificació, parcel·lació i ús determinades en les Normes
Urbanístiques i amb els paràmetres definits directament pel
Polígon d’Actuació.

Dades inicials:
Sòl  d'aprofitament privat inicial:                             12.608m2

Dades finals:
Reserves de sòl públic               Espai lliures       7.243m2   57,45%

SÒL PÚBLIC                57,45%

Sòl d’aprofitament privat            residencial        5.365m2  42,55%
SÒL PRIVAT                42,55%

Alçada màxima:   PB+1
Coeficient d’edificabilitat brut:                          0,17m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net:                           0,40m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                               2.146m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                             6

4. Cessions:
Cessió de l’aprofitament en els termes establerts a la llei
d’urbanisme i que en aquest sector, es correspon amb el
10% de l’aprofitament global del sector.

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació s’executarà pel sistema de
reparcel·lació amb la modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari i dels espais lliures.

6. Règim transitori d’edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del Polígon
d'Actuació quedaran subjectes al règim de fora d’ordenació.



Àmbit de Sòl Urbà adscrit al sistema d’espais lliures, clau PRC (C.GONT.), en virtut de les determinacions del Pla Especial
de Reforma Interior de Can Gonteres (Exp. 04/83 aprovat definitivament el 23.12.85).



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat situat dins del barri de Can
Gonteres que compren els terrenys situats entre el carrer de
la Noguera i el camí de Can Gonteres.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:      8.108m2

2. Objectius:
Delimitar una zona edificable amb continuïtat amb la zona
edificada existent amb front al camí de Can Gonteres i de la
Noguera.

Delimitar una zona d'espai lliure entre el carrer de la
Noguera i el camí de Can Gonteres.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona de Edificació Aïllada Parcel·la Mitjana, clau A5.1 i
zona de verds urbans, clau P.3 amb les condicions
d'edificació, parcel·lació i ús determinades en les Normes
Urbanístiques i amb els paràmetres definits directament pel
Polígon d’Actuació.

Dades inicials:
Sòl  d'aprofitament privat inicial:                               8.108m2

Dades finals:
reserves de sòl públic                 Espai lliures       3.367m2   41,53%
                                            Viari                   1.051m2   12,96%

SÒL PÚBLIC                54,49%

Sòl d’aprofitament privat            residencial        3.690m2  45,51%
SÒL PRIVAT                45,51%

Alçada màxima:   PB+1
Coeficient d’edificabilitat brut:                          0,18m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net:                           0,40m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                               1.476m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                             6

4. Cessions:
Cessió de l’aprofitament en els termes establerts a la llei
d’urbanisme i que en aquest sector, es correspon amb el
10% de l’aprofitament global del sector.

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació s’executarà pel sistema de
reparcel·lació amb la modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari i dels espais lliures.

6. Règim transitori d’edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del Polígon
d'Actuació quedaran subjectes al règim de fora d’ordenació.



Àmbit de Sòl Urbà adscrit al sistema d’Equipament esportiu, clau ESP (C.GONT.) en virtut de les determinacions del Pla
Especial de Reforma Interior de Can Gonteres (Exp. 04/83 aprovat definitivament el 23.12.85).



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat que inclou les parcel·les
situades dins el sector del Campus Universitari determinat
per la traça de la Rambla Sant Nebridi, i els carrers Colom i
Sant Jordi.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:      4.642m2

2. Objectius:
Ordenar els volums edificables que falten per completar el
conjunt de l'illa en aquest indret,  aconseguint  la connexió
del carrer Sant Jordi amb la Rambla de Sant Nebridi.
Completar i urbanitzar l'espai interior d'illa.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'edificació en illa homogènia, clau A2.6 Campus,
amb les condicions d'edificació, parcel·lació i ús
determinades a les Normes Urbanístiques i amb els
paràmetres definits directament pel Polígon d’Actuació.

Dades inicials:
Sòl d’aprofitament privat inicial :                      4.003m2

Dades finals:
reserves de sòl públic                  Viari                    639m2   14,24%

Espais lliures   2.163m2   46,77%
SÒL PÚBLIC                61,01%

Sòl d’aprofitament privat            Residencial      1.840m2   38,99%
SÒL PRIVAT                38,99%

Alçada màxima:                    PB+5
Coeficient  d’edificabilitat brut:                         1,91m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net/aprof inicial         2,22m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                                8.875m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                           88

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel.lació amb modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització dels espais lliures.

6. Règim transitori d’edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del Polígon
d’Actuació queden en situació transitòria de A8.0.



Àmbit de Sòl Urbà qualificat de Illa Homogènia, clau A2 (CU) (Campus Universitari), junt amb espais adscrits al sistema
d’espais lliures, clau P, en virtut de les determinacions de la Modificació Puntual del PGO en l’àmbit del Campus
Universitari (Exp. 14/91 aprovat definitivament  el 25.06.93). Sobre aquest àmbit s’apliquen les mateixes determinacions
que fixava la Modificació Puntual del PGO per a la Unitat d’Actuació 5. Aquests antecedents estan recollits en l’Annex 3 del
POUM.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat que inclou les parcel·les
situades dins l’illa localitzada entre el carrer Colom núm.
135.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:     1.954 m2

2. Objectius:
Transformar el terrenys actualment ocupats per activitats
comercials en un nou front edificat en la carretera de
Montcada.
Rectificar la alineació existent per ampliar la vorera
millorant l’accessibiltat pels vianants.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'edificació de Fronts d’agrupació parcel·laria en illa
homogènia, clau A2.8, amb les condicions d'edificació,
parcel·lació i ús determinades en les Normes Urbanístiques
i amb els paràmetres definits directament pel Polígon
d'Actuació.

Dades inicials:
Sòl  privat inicial :                                                     1.366 m2

Dades finals:
reserves de sòl públic                  Viari                1.117m2      57,16%

SÒL PÚBLIC                   57,16%

Sòl d’aprofitament privat     residencial        837 m2    42,84%
   SÒL PRIVAT                      42,84%

Alçada màxima:   PB+4
Coeficient  d’edificabilitat brut:                         2,06m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net/aprof inicial:        2,95m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                               4.040 m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                           40

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel.lació amb modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari i dels espais lliures.

6. Règim transitori d’edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del polígon
d’actuació estaran subjectes a les condicions definides pels
volums disconformes.



Àmbit de Sòl Urbà qualificat de Eixampla, clau A2, amb les condicions d’edificació i ús determinades en el plànol
d’ordenació i en les Normes Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat que inclou les parcel·les
situades dins les tres illes localitzades entre els carrers del
Torrent,  carrer Miquel Àngel, Amadeu Savoia (núm. 46-80),
Francesc Oller (núm. 27-32) i Passeig 22 de Juliol.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:    19.248m2

2. Objectius:
Transformar els usos dels terrenys actualment ocupats per
activitats productives en nou teixit residencial i aconseguir
l'obertura d'un nou espai lliure entre els carrers del Torrent i
d' Amadeu Savoia i  Francesc Oller.

Manteniment per a ús d'equipament de l'edifici on s'ubica
l'actual recinte Firal.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'edificació en illa homogènia, clau A2.0, zona de verd
urbà, clau P.3 i zona d'altres equipaments, clau E.10 amb
les condicions d'edificació, parcel·lació i ús determinades a
les Normes Urbanístiques i amb els paràmetres definits
directament pel Polígon d’Actuació.

Dades inicials:
Sòl amb aprofitament segons planejament anterior:
sòl amb qualificació de A8:                                     11.446m2
sòl amb qualificació de A6 (RENFE):                       4.430m2
                                                                               15.876m2
Dades finals:
reserves de sòl públic                  Equipaments   4.430m2  23,02%
                                             Espai lliure        2.761m2  14,34%

Viari         5.866m2  30,48%
SÒL PÚBLIC                67,84%

Sòl d’aprofitament privat           Residencial        6.191m2  32,16%
                                                  SÒL PRIVAT                32,16%

Alçada màxima:   PB+5
Coeficient d’edificabilitat brut:                          1,24m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat /aprof. inicial:            1,50m2st/m2sl
Es destinarà, com a mínim, el sòl corresponent al 20% del
sostre residencial per a la construcció d'habitatges de
protecció pública.

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                             23.834m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                                  297

4. Cessions:
Cessió de l’aprofitament en els termes establerts a la llei
d’urbanisme i que en aquest sector, es correspon amb el
10% de l’aprofitament global del sector.

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel·lació amb la modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari i dels espais lliures.

6. Règim transitori d’edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del Polígon
d’Actuació  estaran subjectes al règim de fora d'ordenació i
volum disconforme.



Àmbit de Sòl Urbà qualificat de Industrial en illa tancada, clau A8. Dins l’àmbit de la Fira de Terrassa  s’estableix la
qualificació  d’Ordenació volumètrica específica, clau A6 (RENFE) i Parc de nova creació, clau P2-1, en virtut de la
Modificació Puntual del sector RENFE Text Refós II (Exp. 20/91 aprovat definitivament el 20.12.96) amb les condicions
d’edificació i ús determinades en el plànol d’ordenació i en les Normes Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat situat en el barri del Segle
XX i que inclou les parcel·les delimitades pels carrers del
Gasòmetre , Pare Font,  Gibert  i  Roger de Llúria.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:      7.416m2

2. Objectius:
Transformar el teixit residencial qualificat d’illa homogènia i
d’espai lliure, encara sense consolidar, en un nou teixit
residencial aconseguint la cessió d’una peça central
destinada a plaça pública.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'edificació en Ordenació Específica, clau A6.0, i zona
de places, clau P.2, amb les condicions d'edificació,
parcel·lació i ús determinades a les Normes Urbanístiques i
amb els paràmetres definits directament pel Polígon
d’Actuació.

Dades inicials:
Sòl  d'aprofitament privat inicial:                               6.124m2

Dades finals:
reserves de sòl públic     Espai lliure        2.984m2  40,24%

Viari         1.292m2  17,42%
SÒL PÚBLIC                57,66%

Sòl d’aprofitament privat           Residencial        3.140m2  42,34%
                                                  SÒL PRIVAT                42,34%

Alçada màxima:   PB+4
Coeficient d’edificabilitat brut:                          1,49m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat /aprof. inicial:            1,80m2st/m2sl
Es reservarà, com a mínim, el sòl corresponent al 20% del
sostre residencial per a la construcció d'habitatges de
protecció pública.

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                             11.018m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                                  109

4. Cessions:
Cessió de l’aprofitament en els termes establerts a la llei
d’urbanisme i que en aquest sector, es correspon amb el
10% de l’aprofitament global del sector.

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel·lació amb la modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari i dels espais lliures.

6. Règim transitori d’edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del Polígon
d’Actuació estaran subjectes al règim de fora d’ordenació.



Àmbit de Sòl Urbà qualificat d’Eixampla, clau A2, amb espais adscrits al sistema d’espais lliures de nova creació, clau P2,
i, amb les condicions d’edificació i ús determinades en el plànol d’ordenació i en les Normes Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat que inclou les parcel·les
situades dins el sector determinat pels carrers Germà
Joaquim i Bages.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:      2.494m2

2. Objectius:
Ordenar els volums edificables que falten per completar el
conjunt de l'illa en aquest indret, atenent a la edificació
existent en el perímetre del polígon, i al mateix temps
aconseguir ubicar un nou espai lliure en la cantonada dels
dos carrers.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'edificació en illa homogènia, clau A2.0 i verd urbà,
clau P.3, amb les condicions d'edificació, parcel·lació i ús
determinades a les Normes Urbanístiques i amb els
paràmetres definits directament pel Polígon d’Actuació.

Dades inicials:
Sòl d’aprofitament privat inicial :                      1.945m2

Dades finals:
Reserves de sòl públic                Espai lliure  881m2   35,32%
                                            Viari                    550m2   22,05%

SÒL PÚBLIC                59,74%

Sòl d’aprofitament privat            Residencial      1.063m2   42,62%
SÒL PRIVAT                42,62%

Alçada màxima:                    PB+5
Coeficient  d’edificabilitat brut:                         1,23m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net/aprof inicial         1,57m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                                3.057m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                           38

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel.lació amb modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització dels espais lliures.



Àmbit de Sòl Urbà qualificat d’Eixampla, clau A2, amb les condicions d’edificació i ús determinades en el plànol
d’ordenació i en les Normes Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat que inclou les parcel·les
situades dins l’illa localitzada al carrer Menéndez Pelayo,
núm.1-13 i carrer d’Estanislau Figueras, núm. 14.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:     2.969 m2

2. Objectius:
Transformar el terrenys actualment ocupats en un nou front
que articuli la cantonada en relació amb la geometria del
carrer Joan Miró.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'edificació en illa homogènia, clau A2.0, amb les
condicions d'edificació, parcel·lació i ús determinades en les
Normes Urbanístiques i amb els paràmetres definits
directament pel Polígon d'Actuació.

Dades inicials:
Sòl  privat inicial :                                                     2.969 m2

Dades finals:
reserves de sòl públic                  Viari             348 m2            11,72%

SÒL PÚBLIC                  11,72%

Sòl d’aprofitament privat  residencial     2.621m2       88,28%
 SÒL PRIVAT                        88,28%

Alçada màxima:   PB+5
Coeficient  d’edificabilitat brut:                         2,17m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net:                           2,17m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                                6.432m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                           48

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel.lació en la  modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari.

6. Règim transitori d'edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del polígon
d'actuació estaran subjectes a les condicions definides pels
volums disconformes.



Àmbit de Sòl Urbà qualificat d’Eixampla, clau A2, amb les condicions d’edificació i ús determinades en el plànol
d’ordenació i en les Normes Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà consolidat de l'anomenada urbanització
del Molinot amb accés pel camí Romeu de Montserrat,
adjacent als termes municipals de Viladecavalls i
Vacarisses.
La superfície total del Polígon d'Actuació és de     28.510m2

2. Objectius:
Urbanitzar els carrers de la xarxa viària existent amb
enllumenat públic, pavimentació completa, incloses les
zones de pas de vianants i els serveis urbanístics bàsics.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona de Edificació Aïllada parcel·la mitjana clau A5.1, amb
les condicions d’edificació, parcel·lació i ús determinades en
les Normes Urbanístiques.

4. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel.lació amb la modalitat de cooperació.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització de la xarxa viària existent.



Àmbit de Sòl No Urbanitzable qualificat de Forestal, clau
D4, amb les condicions d’ús determinades en les Normes
Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat que inclou les quatre
parcel·les localitzades entre els carrers de Topete (núm.
171-175), carrer de l’Aurora (núm. 2-6) i la Carretera de
Montcada (núm. 311-313).
La superficie total del Polígon d’Actuació és de:      1.014m2

2. Objectius:
Ampliar l'espai viari del carrer Topete entre la  carretera de
Montcada i el carrer Aurora.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'edificació de Fronts d’agrupació parcel·laria en illa
homogènia, clau A2.8, amb les condicions d'edificació,
parcel·lació i ús determinades a les Normes Urbanístiques i
amb els paràmetres definits directament pel Polígon
d’Actuació.

Dades inicials:
Sòl d’aprofitament privat inicial :                                  623m2

Dades finals:
reserves de sòl públic                  Viari         503m2    49,61%

SÒL PÚBLIC                49,61%

Sòl d’aprofitament privat           Residencial        511m2    50,39%
                                                  SÒL PRIVAT                50,39%

Alçada màxima:   PB+3
Coeficient d’edificabilitat brut:                          1,71m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net/aprof inicial:        2,79m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                               1.743m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                                    15

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel·lació amb la modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari.

6. Règim transitori d’edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del Polígon
d’Actuació  estaran subjectes al règim de fora d'ordenació.



Àmbit de Sòl Urbà qualificat d’Eixampla, clau A2, amb les condicions d’edificació i ús determinades en el plànol
d’ordenació i en les Normes Urbanístiques en virtut de les determinacions de la Modificació Puntual del PGO en l’àmbit del
carrer Topete i Sant Valentí (Exp. 07/90 aprovació definitiva el 12.03.91).



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat que inclou les parcel·les
localitzades entre els carrers del Vallparadís,  carrer de
Prim  (2-4), Carretera de Rubí (núm. 3-13) i Carretera
Montcada (núm. 330-332).
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:      4.208m 2

2. Objectius:
Transformar els usos dels terrenys actualm ent ocupats per
activitats productives en nou teixit residencial per tal
d'aconseguir un nou front edificat am b més amplitud  de
vorera en la carretera de Montcada.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'edificació de Fronts d’agrupació parcel·laria en illa
hom ogènia, clau A2.8, amb les condicions d'edificació,
parcel·lació i ús determ inades a les Norm es Urbanístiques i
am b els paràm etres definits directam ent pel Polígon
d’Actuació.

Dades inicials:
Sòl d’aprofitam ent privat inicial :                               3.078m2

Dades finals:
reserves de sòl públic                   Viari         1.890m 2  44,91%

SÒL PÚBLIC                44,91%

Sòl d’aprofitam ent privat           Residencial        2.318m 2  55,09%
                                                  SÒL PRIVAT                55,09%

Alçada màxima:     PB+6
Coeficient d’edificabilitat brut:                          2,33m 2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net/aprof inicial:        3,19m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat m àxima de l’àmbit:                                9.812m2
Nom bre orientatiu d'habitatges:                                    93

4. Cessions:
Cessió de l’aprofitam ent en els term es establerts a la llei
d’urbanism e i que en aquest sector, es correspon am b el
10% de l’edificabilitat addicional en relació al planejam ent
urbanístic anterior.

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejam ent, destinat a sistem es.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistem a de
reparcel·lació amb modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupam ent d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistem a viari.

6. Règim transitori d’edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del Polígon
d’Actuació  estaran subjectes al règim  de fora d'ordenació.



Àmbit de Sòl Urbà qualificat d’Eixampla, clau A2, amb les condicions d’edificació i ús determinades en el plànol d’ordenació
i en les Normes Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat que inclou les parcel·les
situades dins l’illa localitzada entre la carretera de Montcada
núm. 409.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:        578 m2

2. Objectius:
Transformar el terrenys actualment ocupats per activitats
comercials en un nou front edificat en la carretera de
Montcada.
Rectificar la alineació existent per ampliar la vorera
millorant l’accessibiltat pels vianants.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'edificació de Fronts d’agrupació parcel·laria en illa
homogènia, clau A2.8, amb les condicions d'edificació,
parcel·lació i ús determinades en les Normes Urbanístiques
i amb els paràmetres definits directament pel Polígon
d'Actuació.

Dades inicials:
Sòl  privat inicial :                                                       485 m2

Dades finals:
reserves de sòl públic                  Viari                    93m2      16,09%

SÒL PÚBLIC                   16,09%

Sòl d’aprofitament privat     residencial        485 m2    83,91%
   SÒL PRIVAT                      83,91%

Alçada màxima:   PB+4
Coeficient  d’edificabilitat brut:                         2,04m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net/aprof inicial:        2,43m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                                1.180m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                             8

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel.lació amb modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari i dels espais lliures.

6. Règim transitori d’edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del polígon
d’actuació estaran subjectes a les condicions definides pels
volums disconformes.



Àmbit de Sòl Urbà qualificat d’Eixampla, clau A2, amb les condicions d’edificació i ús determinades en el plànol d’ordenació
i en les Normes Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat que inclou les parcel·les
situades dins l’illa localitzada entre la carretera de Montcada
núm. 411-413.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:     1.764 m2

2. Objectius:
Transformar el terrenys actualment ocupats per activitats
comercials en un nou front edificat en la carretera de
Montcada.
Rectificar la alineació existent per ampliar la vorera i millorar
l’accessibilitat pels vianants.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'edificació de Fronts d’agrupació parcel·laria en illa
homogènia, clau A2.8, amb les condicions d'edificació,
parcel·lació i ús determinades en les Normes Urbanístiques
i amb els paràmetres definits directament pel Polígon
d'Actuació.

Dades inicials:
Sòl  privat inicial :                                                     1.517 m2

Dades finals:
reserves de sòl públic                  Viari             354 m2            20,07%

SÒL PÚBLIC                   20,07%

Sòl d’aprofitament privat  residencial     1.410m2       79,93%
 SÒL PRIVAT                        79,93%

Alçada màxima:   PB+4
Coeficient  d’edificabilitat brut:                         2,25m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net:                           2,61m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                                3.968m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                           32

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel.lació en la  modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari i dels espais lliures.

6. Règim transitori d'edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del polígon
d'actuació estaran subjectes a les condicions definides pels
volums disconformes.



Àmbit de Sòl Urbà qualificat d’Eixampla, clau A2, amb les condicions d’edificació i ús determinades en el plànol d’ordenació
i en les Normes Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat que inclou les parcel·les
situades dins l’illa localitzada entre la carretera de Montcada
(núm. 415) i els carrers Ramón i Cajal i Marinel·lo Bosch.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:     2.063 m2

2. Objectius:
Transformar el terrenys actualment vacant en un nou front
edificat en la carretera de Montcada.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'edificació de Fronts d’agrupació parcel·laria en illa
homogènia, clau A2.8, amb les condicions d'edificació,
parcel·lació i ús determinades en les Normes Urbanístiques
i amb els paràmetres definits directament pel Polígon
d'Actuació.

Dades inicials:
Sòl d'aprofitament  privat inicial :                             1.698 m2

Dades finals:
reserves de sòl públic                  Viari             365 m2            17.70%

SÒL PÚBLIC                   17.70%

Sòl d’aprofitament privat  residencial     1.698m2       82,30%
 SÒL PRIVAT                        82,30%

Alçada màxima:     PB+4
Coeficient  d’edificabilitat brut:                         3,13m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net/aprof. inicial:       3,81m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                                6.476m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                           60

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel.lació amb modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari i dels espais lliures.



Àmbit de Sòl Urbà qualificat d’Eixampla, clau A2, amb les condicions d’edificació i ús determinades en el plànol
d’ordenació i en les Normes Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat que inclou les parcel·les
situades dins la illa localitzada entre els carretera de
Montcada (núm. 485), Marinel·lo Bosch,  Pau Marsal (172-
232) i Joaquim Costa.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:     2.613 m2

2. Objectius:
Transformar els usos dels terrenys actualment vacants per
usos d’equipament en nou teixit residencial per tal
d'aconseguir un nou front edificat amb més amplitud  de
vorera en la carretera de Montcada.

Ordenar la volumetria per tal d’aconseguir la alineació i
continuitat visual amb el carrer de la Mare de Dèu de la
Llum.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'edificació de Fronts d’agrupació parcel·laria en illa
homogènia, clau A2.8, amb les condicions d'edificació,
parcel·lació i ús determinades en les Normes Urbanístiques
i amb els paràmetres definits directament pel Polígon
d'Actuació.

Dades inicials:
Sòl  privat inicial :                                                      1.062m2
Sòl  públic inicial :                                                        720m2

Dades finals:
reserves de sòl públic               Viari                 741m2           28,36%

Espai Lliure        513m2           19,63%
Equipament        750m2           28,70%
SÒL PÚBLIC                            76,69%

Sòl d’aprofitament privat  residencial       609m2        23,31%
 SÒL PRIVAT                        23,31%

Alçada màxima:                  PB+entresòl+5
Coeficient  d’edificabilitat brut:                         1,29m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net:                           1,89m2st/m2sl
Es reservarà, com a mínim, el sòl corresponent al 20% del
sostre residencial per a la construcció d'habitatges de
protecció pública.

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                               3.375m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                           30

4. Cessions:
Cessió de l’aprofitament en els termes establerts a la llei
d’urbanisme i que en aquest sector, es correspon amb el
10% de l’aprofitament global del sector.

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament
per a sistemes locals.

5. Condicions de gestió i execució:
El polígon d'actuació s'executarà pel sistema de
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari i dels espais lliures.

6. Règim transitori d’edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del polígon
d’actuació estaran subjectes al règim de fora d’ordenació.



Àmbit de Sòl Urbà adscrit al sistema d’Equipaments de nova creació, clau E2, amb les condicions d’edificació i ús
determinades en les Normes Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat que inclou la parcel·la
situada dins la illa localitzada entre els carretera de
Montcada, cantonada amb Pau Marsal (núm. 156).
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:     2.819 m2

2. Objectius:
Transformar els usos dels terrenys actualment vacants per
usos d’equipament en nou teixit residencial per tal
d'aconseguir un nou front edificat amb més amplitud  de
vorera en la carretera de Montcada.

Ordenar la volumetria per tal d’aconseguir la alineació i
continuitat visual amb el carrer de la Mare de Dèu de la
Llum.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'edificació de Fronts d’agrupació parcel·laria en illa
homogènia, clau A2.8, amb les condicions d'edificació,
parcel·lació i ús determinades en les Normes Urbanístiques
i amb els paràmetres definits directament pel Polígon
d'Actuació.

Dades inicials:
Sòl  públic inicial :            1.830m2

Dades finals:
reserves de sòl públic               Viari                 796m2           28,24%

Espai Lliure        830m2           29,44%
Equipament        615m2           21,82%
SÒL PÚBLIC                            79,50%

Sòl d’aprofitament privat  residencial       578m2        20,50%
 SÒL PRIVAT                        20,50%

Alçada màxima:                  PB+entresòl+5
Coeficient  d’edificabilitat brut:                         1,14m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net:                           1,76m2st/m2sl
Es reservarà, com a mínim, el sòl corresponent al 20% del
sostre residencial per a la construcció d'habitatges de
protecció pública.

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                               3.227m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                           29

4. Cessions:
Cessió de l’aprofitament en els termes establerts a la llei
d’urbanisme i que en aquest sector, es correspon amb el
10% de l’aprofitament global del sector.

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament
per a sistemes locals.

5. Condicions de gestió i execució:
El polígon d'actuació s'executarà pel sistema de
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari i dels espais lliures.

6. Règim transitori d’edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del polígon
d’actuació estaran subjectes al règim de fora d’ordenació.



Àmbit de Sòl Urbà adscrit al sistema d’Equipaments de nova creació, clau E2, amb les condicions d’edificació i ús
determinades en les Normes Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat situat dins del barri de les
Fonts que compren les parcel·les situades dins l'illa
localitzada entre els carrers Marià Solà (núm. 21) Passeig
de Muntanya (núm. 22-26)
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:      4.193m2

2. Objectius:
Delimitar una zona edificable en un extrem de l'àmbit i
preservar la resta de l'àmbit com a zona d'espai lliure.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d’Edificació Aïllada, clau A5.0, amb les condicions
d'edificació, parcel·lació i ús determinades en les Normes
Urbanístiques i amb els paràmetres definits directament pel
Polígon d’Actuació.

Dades inicials:
Sòl  d'aprofitament privat inicial:                              3.428 m2

Dades finals:
reserves de sòl públic                 Espai lliures       2.827 m2  67,42%
                                             Viari                     765 m2  18,24%

SÒL PÚBLIC                85,67%

Sòl d’aprofitament privat            residencial           601m2  14,33%
SÒL PRIVAT                14,33%

Alçada màxima:    PB+1
Coeficient  d’edificabilitat brut:                         0,09m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net:                           0,60m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                                  360m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                             1

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel·lació amb la modalitat de compensació bàsica.



Àmbit de Sòl Urbà qualificat de Parc dins del sector de Sant Pere de les Fonts, clau P-LF (SP) (Sant Pere de les Fonts)
en virtut de les determinacions del Pla Especial de Reforma Interior de les Fonts (Exp. 6-7/93 aprovat definitivament el
15.10.86) amb les condicions d’ús determinades en les Normes Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat situat en el barri del Segle
XX i que comprèn les parcel·les delimitades pel carrer de
Baldrich a ponent, el carrer de les Navas de Tolosa al sud,
la carretera de Rubí, a llevant i el carrer de Lepant al nord.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:      6.132m2

2. Objectius:
Transformar els usos dels terrenys actualment ocupats per
activitats productives en un nou teixit residencial
aconseguint ampliar la secció del carrer de Baldrich i del
carrer de les Navas de Tolosa per tal de convertir l’últim en
un eix cívic i vertebrador del barri del Segle XX.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d’edificació en ordenació específica, clau A6.0, amb
les condicions d'edificació, parcel·lació i ús determinades en
les Normes Urbanístiques i amb els paràmetres definits
directament pel Polígon d’Actuació.

Dades inicials:
Sòl  d'aprofitament privat inicial:                               4.862m2

Dades finals:
reserves de sòl públic                 Espai lliures         631 m2  10,29%
                                             Viari                   1.648m2  26,88%

SÒL PÚBLIC                37,17%

Sòl d’aprofitament privat            residencial        3.853m2   62,83%
SÒL PRIVAT                62,83%

Alçada màxima:   PB+5
Coeficient d’edificabilitat brut:                          2,29m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net:                           2,89m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                              14.062m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                         127

4. Cessions:
Cessió de l’aprofitament en els termes establerts a la llei
d’urbanisme i que en aquest sector, es correspon amb el
10% de l'edificabilitat addicional en relació al planejament
urbanístic anterior.

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació s’executarà pel sistema de
reparcel·lació amb la modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari i dels espais lliures.

6. Règim transitori d’edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del Polígon
d'Actuació quedaran subjectes al règim de volum
disconforme.



Àmbit de Sòl Urbà qualificat d’Eixampla, clau A2, amb les condicions d’edificació i ús determinades en el plànol d’ordenació
i en les Normes Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat situat en el barri del Segle
XX i que inclou les parcel·les delimitades pel carrer del Pare
Font a ponent, el carrer de les Navas de Tolosa al sud, i pel
carrer de Baldrich a llevant.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:      3.482m2

2. Objectius:
Transformar els usos dels terrenys actualment ocupats per
activitats productives en un nou teixit residencial
aconseguint ampliar la secció del carrer de les Navas de
Tolosa i  convertir-lo en un eix cívic i vertebrador del barri
del Segle XX.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'edificació en ordenació específica, clau A6.0, amb
les condicions d'edificació, parcel·lació i ús determinades a
les Normes Urbanístiques i amb els paràmetres definits
directament pel Polígon d’Actuació.

Dades inicials:
Sòl d’aprofitament privat inicial:                                2.739m2

Dades finals:
reserves de sòl públic     Espai lliure           793m2  22,78%

Viari            741m2 21,29%
SÒL PÚBLIC                44,07%

Sòl d’aprofitament privat           Residencial        1.947m2  55,93%
                                                  SÒL PRIVAT                55,93%

Alçada màxima:   PB+3
Coeficient d’edificabilitat brut:                          1,42m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat /aprof. inicial:            1,80m2st/m2sl
Es reservarà, com a mínim, el sòl corresponent al 20% del
sostre residencial per a la construcció d'habitatges de
protecció pública.

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                               4.940m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                                    45

4. Cessions:
Cessió de l’aprofitament en els termes establerts a la llei
d’urbanisme i que en aquest sector, es correspon amb el
10% de l’aprofitament global del sector.

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel·lació amb la modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari i dels espais lliures.

6. Règim transitori d’edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del Polígon
d’Actuació  estaran subjectes al règim de volum
disconforme.



Àmbit de Sòl Urbà qualificat d’Industrial en illa tancada, clau A8, amb les condicions d’edificació i ús determinades en les
Normes Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat que inclou les parcel.les
inscrites entre la carretera d'Olesa i el carrer dels Rajolers
sota l'autopista C-16.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:   32.331 m2

2. Objectius:
Completar el front edificat de la carretera d'Olesa.

Continuar el carrer dels Rajolers fins a la carretera de
Martorell configurant una zona per equipaments esportius
entre aquest vial i l'autopista C-16.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'edificació en Ordenació Específica, clau A6.0, amb
les condicions d'edificació, parcel·lació i usos determinades
a les Normes Urbanístiques i amb els paràmetres definits
directament pel Polígon d’Actuació.

Dades inicials:
Sòl privat inicial susceptible d’aprofitament:           28.258m2

Dades finals:
reserves de sòl públic            Equipaments        7.389m2    22,85%
                                                    Espais lliures       5.986m2     18,51%
                                         Viari                   14.920m2     46,15%
                                                    SÒL PÚBLIC                87,52%

Sòl d’aprofitament privat       residencial            4.036m2   12,48%
                                              SÒL PRIVAT                           12,48%

Alçada màxima:   PB+6
Coef. d'edificabilitat brut   0,39m2st/m2sl
Coef. d’edificabilitat net/aprof. inicial               0,45m2st/m2sl
Densitat màxima d’habitatges:                           38,70hab/HA
Es destinarà, com a mínim, el sòl corresponent al 20% del
sostre residencial per a la construcció d'habitatges de
protecció pública.

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit :                             12.636m2
Nombre màxim d’habitatges:      125

4. Cessions:
Cessió de l’aprofitament en els termes establerts a la llei
d’urbanisme i que en aquest sector, es correspon amb el
10% de l’aprofitament global del sector.

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament
destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació s'executarà pel sistema de
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari i dels espais lliures.

6. Règim transitori d’edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del Polígon
d’Actuació queden en situació de fora d’ordenació.



Àmbit de Sòl Urbà qualificat de Industrial aïllada, clau A9d, en virtut de les determinacions del Pla Especial de la carretera
d’Olesa (Exp. 02/92 aprovat definitivament el 04.11.92) amb les condicions d’edificació i ús determinades en el plànol
d’ordenació i en les Normes Urbanístiques del Pla Especial.

També inclou un àmbit de Sòl No Urbanitzable amb ajustos de la vialitat en virtut de les determinacions de la Modificació
Puntual del Pla General sobre ajustos de la Xarxa Viària Bàsica (Exp. 40/97 aprovat definitivament el 03.03.00).



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat que inclou les parcel·les
situades dins l’àmbit determinat per la Carretera de
Montcada , Avinguda de Barcelona, i els carrers Mare de
Dèu de la Llum i Pau Marsal. Inclou la Plaça dels Països
Catalans.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:    11.767m2

2. Objectius:
Transformar els usos dels terrenys actualment ocupats per
espais lliures i vialitat en nou teixit residencial per tal
d'aconseguir un nou front amb la carretera de Montcada i
una articulació d’alineacions entre les traces de les
avingudes de Barcelona i  Glòries Catalanes.
Modificar l’esquema de circulació rodada i de vianants en la
cruïilla entre l’avinguda de Barcelona i la carretera de
Montcada.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'edificació de Fronts d’agrupació parcel·laria en illa
homogènia, clau A2.8, i verd urbà lliures, clau P.3, amb les
condicions d'edificació, parcel·lació i ús determinades en les
Normes Urbanístiques i amb els paràmetres definits
directament pel Polígon d'Actuació.

Dades finals:
Reserves de sòl públic Viari                  3.720m2   31,62%

   Espais Lliures   6.151m2  52,27%
SÒL PÚBLIC                     83,89%

Sòl d’aprofitament privat            residencial        1.896m2  16,11%
SÒL PRIVAT                16,11%

Alçada màxima:   PB+5
Coeficient  d’edificabilitat brut:                         0,70m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net:                           4,33m2st/m2sl
Es reservarà, com a mínim, el sòl corresponent al 20% del
sostre residencial per a la construcció d'habitatges de
protecció pública.

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                                8.216m2
Nombre orientatiu d’habitatges:      102

4. Cessions:
Cessió de l'aprofitament en els termes establerts a la llei
d'urbanisme i que en aquest sector, es correspon amb el
10% de l 'aprofitament global del sector.

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament
per a sistemes locals.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d'Actuació s'executarà pel sistema de
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari i dels espais lliures.



Àmbit de Sòl Urbà amb espais adscrits al sistema d’espais lliures existents, clau P1,  amb les condicions d’ús determinades
en les Normes Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat que inclou les parcel·les
adjacents al carrer Mossèn Àngel Rodamilans, núm. 177

La superfície total del Polígon d’Actuació és de:      1.410m2

2. Objectius:
Incrementar la accessibilitat al Centre Cívic Montserrat Roig
des del carrer de Mossèn Àngel Rodamilans amb la
configuració d’una nova volumetria per configurar l’espai
d’accés, junt amb la reserva d’espais adjacents per nous
equipaments.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'edificació en illes de fondària reduïda tipus 1, clau
A2.2, zona d’equipaments cívics, clau E.6 i zona
d’equipaments de serveis socials, clau E.5, amb les
condicions d'edificació, parcel·lació i ús determinades en les
Normes Urbanístiques i amb els paràmetres definits
directament pel Polígon d'Actuació

Dades inicials:
Sòl d'aprofitament privat inicial :                               1.410m2

Dades finals:
reserves de sòl públic              Equipaments       366 m2      25,96%

             Espais lliures       376 m2      26,67%
   SÒL PÚBLIC                      52,62%

Sòl d’aprofitament privat           residencial          668 m2   47,38%
                                                  SÒL PRIVAT                       47,38%

Alçada màxima:   PB+3
Coeficient  d’edificabilitat brut:                         1,76m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net/aprof. inicial:       1,76m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                               2.476m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                           31

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel.lació amb modalitat de compensació bàsica.

6. Règim transitori d’edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del polígon
d’actuació estaran subjectes a les condicions per als volums
disconformes.



Àmbit de Sòl Urbà amb una part qualificada qualificada de Suburbana, clau A3, i la resta adscrita al sistema
d’Equipaments de nova creació, clau E2, amb les condicions d’edificació i ús determinades en el plànol d’ordenació i  en
les Normes Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat situat a l'extrem oriental del
barri de les Fonts parcel·les situades dins l'illa localitzada
entre els carrers  Paris, Sant Carles (núm. 19-23) i Santa
Margarida (núm. 29).
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:      8.589m2

2. Objectius:
Completar el front edificat dels carrers Santa Margarida i
Sant Carles.

Determinar una zona d'espai lliure amb accés pel carrer
Paris.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona de Ciutat Jardí Parcel·la Petita, clau A5.0, amb les
condicions d'edificació, parcel·lació i ús determinades en les
Normes Urbanístiques i amb els paràmetres definits
directament pel Polígon d’Actuació.

Dades inicials:
Sòl  d'aprofitament privat inicial:                               8.589m2

Dades finals:
reserves de sòl públic
                           Espai Lliure urbà                4.587m2   53,40%
                           Espai lliure complementari  231 m2      2,70%
                           SÒL PÚBLIC                               56,10%

Sòl d’aprofitament privat
                              residencial                           3.771m2  43,90%
                              SÒL PRIVAT                               43,90%

Alçada màxima:                     PB+1
Coeficient  d’edificabilitat brut:                         0,26m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net:                           0,60m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                                2.262m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                             8

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.



Àmbit de Sòl Urbà amb espais adscrits al sistema d’espais lliures,  clau PLF (SJ) (Sant Joan de les Fonts) i al sistema
d’equipaments, clau ELF (SJ) en virtut de les determinacions del Pla Especial de Reforma Interior de les Fonts (Exp. 6-
7/93 aprovat definitivament el 15.10.86) amb les condicions d’ús determinades en les Normes Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat que inclou la parcel·la
situada a la carretera de Talamanca, núm. 1.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:     7.294 m2

2. Objectius:
Transformar el terrenys actualment ocupats en dos fronts
edificats emmarcats per la creació d’un nou vial amb accés
per la carretera de Talamanca.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'edificació aïllada, parcel·la mitjana, clau A5.1, amb
les condicions d'edificació, parcel·lació i ús determinades en
les Normes Urbanístiques i amb els paràmetres definits
directament pel Polígon d'Actuació.

Dades inicials:
Sòl  privat inicial :                                                     7.019 m2

Dades finals:
reserves de sòl públic                  Viari            1.248 m2          17.11%

SÒL PÚBLIC                  17,11%

Sòl d’aprofitament privat  residencial     6.046m2       82.89%
 SÒL PRIVAT                        82.89%

Alçada màxima:   PB+1
Coeficient  d’edificabilitat brut:                         0,58m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net:                           0,60m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                                3.627m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                             8

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel.lació en la  modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari.

6. Règim transitori d'edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del polígon
d'actuació estaran subjectes a les condicions definides pels
volums disconformes.



Àmbit de Sòl Urbà amb la qualificació de Ciutat Jardí, clau A5, amb les condicions d’edificació i ús determinades en les
Normes Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat que inclou les parcel·les
situades a la carretera de Talamanca, núm. 3-13.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:     7.359 m2

2. Objectius:
Transformar el terrenys actualment ocupats en dos fronts
edificats emmarcats per la creació d’un nou vial amb accés
per la carretera de Talamanca.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'edificació aïllada, parcel·la mitjana, clau A5.1, amb
les condicions d'edificació, parcel·lació i ús determinades en
les Normes Urbanístiques i amb els paràmetres definits
directament pel Polígon d'Actuació.

Dades inicials:
Sòl  privat inicial :                                                    6.982 m2

Dades finals:
reserves de sòl públic                  Viari            1.447 m2          19.66%

SÒL PÚBLIC                  19,66%

Sòl d’aprofitament privat  residencial     5.912m2       80.34%
 SÒL PRIVAT                        80.34%

Alçada màxima:    PB+1
Coeficient  d’edificabilitat brut:                         0,57m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net:                           0,60m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                               3.547m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                             8

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel.lació en la  modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari.

6. Règim transitori d'edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del polígon
d'actuació estaran subjectes a les condicions definides pels
volums disconformes.



Àmbit de Sòl Urbà amb la qualificació de Ciutat Jardí, clau A5, amb les condicions d’edificació i ús determinades en les
Normes Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat que inclou les parcel·les
situades a la carretera de Talamanca, núm. 15-17.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:   11.664 m2

2. Objectius:
Transformar el terrenys actualment ocupats en dos fronts
edificats emmarcats per la creació d’un nou vial amb accés
per la carretera de Talamanca.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'edificació aïllada parcel·la  mitjana, clau A5.1, amb
les condicions d'edificació, parcel·lació i ús determinades en
les Normes Urbanístiques i amb els paràmetres definits
directament pel Polígon d'Actuació.

Dades inicials:
Sòl  privat inicial :                                                   10.741 m2

Dades finals:
reserves de sòl públic                  Viari            1.625 m2          13.93%

SÒL PÚBLIC                  13,93%

Sòl d’aprofitament privat  residencial    10.039m2       86.07%
 SÒL PRIVAT                        86.07%

Alçada màxima:   PB+1
Coeficient  d’edificabilitat brut:                         0,55m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net:                           0,60m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                                6.023m2
Nombre orientatiu d'habitatges:                           13

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel.lació en la  modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari.

6. Règim transitori d'edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del polígon
d'actuació estaran subjectes a les condicions definides pels
volums disconformes.



Subàmbit de Sòl Urbà amb la qualificació de Ciutat Jardí, clau A5, amb les condicions d’edificació i ús determinades en les
Normes Urbanístiques.

Subàmbit de Sòl No Urbanitzable amb la qualificació de Sòls d’especial protecció agrícola i paisatgística, clau D2 , amb les
condicions d’ús determinades en les Normes Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat, situat al nord del barri de
Can Parellada, entre l’avinguda del Vallès, els carrers
d’Alemanya (núm.1) i el vial d’enllaç amb l’autopista C-58.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:  153.945m2

2. Objectius:
Delimitar el conjunt de la zona d’aprofitament privat
comercial.

Establir un àmbit d’equipaments i espais lliures entre la
zona comercial i l’espai de connexió viària amb l’autopista
C-58.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona comercial sector Can Parellada, clau A10.4,
equipaments esportius, clau E.3,  verd urbà, clau P3 i  de
franges de protecció viària, clau V.3, amb les condicions
d'edificació, parcel·lació i usos determinades a les Normes
Urbanístiques i amb els paràmetres definits directament pel
Polígon d’Actuació.

Dades inicials:
Sòl d’aprofitament privat inicial :                           112.825m2

Dades finals:
Reserves de sòl públic       Equipaments          17.845m2   11,59%

          Espais Lliures        12.176m2    7,91%
          Viari                       11.276m2     7,32%
           SÒL PÚBLIC                26,83%

Sòl d’aprofitament privat   Comercial            112.648m2    73,17%
          SÒL PRIVAT                73,17%

Alçada màxima:     15m
Coeficient d’edificabilitat brut:                          0,73m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net :                          1,00m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                            112.648m2

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel·lació amb modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari.



Àmbit de Sòl Urbà amb la qualificació d’Industrial en edificació Aïllada, clau A9, amb les condicions d’edificació i ús
determinades en les Normes Urbanístiques i amb espais adscrits al sistema d’espais lliures de nova creació, clau P2,
amb les condicions d’ús determinades en les Normes urbanístiques.

Àmbit de Sòl Urbà amb la qualificació de Sòl agrícola, clau D1,  i amb espais adscrits al sistema viari en virtut de la
Modificació puntual del PGO.sobre Ajustos en la xarxa viària bàsica (Exp. 40/97 aprovat definitivament el 03.03.00)



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat, situat a l’extrem sud del
polígon industrial de Santa Margarida, que inclou les
parcel.les situades dins d’illa limitada pels carrers de l’Anoia
(núm.7) del Llobregat (núm.14-26) i del carrer Colom.
La superfície total del Polígon d’Actuació, és de:   22.123m2

2. Objectius:
Obrir un vial de connexió entre el carrer de Miño i el carrer
de Venus, passant per sota l’autopista C-58, de tal manera,
que permeti la definició d’un nou eix nord-sud.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona industrial aïllada amb clau A9.0 amb les condicions
d'edificació, parcel·lació i usos determinades a les Normes
Urbanístiques i amb els paràmetres definits directament pel
Polígon d’Actuació.

Dades inicials:
Sòl d’aprofitament privat inicial :                             15.489m2

Dades finals:
Reserves de sòl públic                      Viari          9.409m2      42,53%

      SÒL PÚBLIC                42,53%

Sòl d’aprofitament privat                  Industrial   12.714m2   57,47%
      SÒL PRIVAT               57,47%

Alçada màxima:     16m
Coeficient  d’edificabilitat brut:                         0,90m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net:                           1,28m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                              19.776m2

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel.lació amb modalitat de cooperació.
El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estàn inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari, exceptuant els del túnel que
creua l’autopista.
L’urbanització del sistema viari, haurà de partir de les
rasants projectades per la construcció del túnel.

6. Règim transitori d’edificació i usos:
La part d’edificació directament afectada per la obertura del
carrer, estarà en règim de fora d’ordenació, mentre que la
resta, estarà subjecte al règim de volum disconforme.



Àmbit de Sòl Urbà amb la qualificació d’Industrial en edificació aïllada, clau A9, amb les condicions d’edificació i ús
determinades en les Normes Urbanístiques i amb espais adscrits al sistema viari en virtut de la Modificació puntual del
PGO del carrer Finisterre (Exp. 05/93 aprovat definitivament l’ 01.06.94).



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat, situat a l’extrem sud de la
ciutat. i que inclou un conjunt de parcel.les limitades per la
carretera de Rubí, la riera de Palau i l’autopista C-58.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:  172.665m2

2. Objectius:
Delimitar un àmbit conjunt, que ha de servir per definir la
transformació de la carretera de Rubí en una via urbana.
Garantir la regularització del front de la carretera de Rubí.
Obrir un carrer que connecti l’actual ctra. de Rubí,
mitjançant una rotonda, amb el futur eix del sector
urbanitzable de Palau-Sud.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona Industrial aïllada, clau A9.0, amb les condicions
d'edificació, parcel·lació i usos determinades a les Normes
Urbanístiques i amb els paràmetres definits directament pel
Polígon d’Actuació.

Dades inicials:
Sòl d’aprofitament privat inicial :                           152.412m2

Dades finals:
reserves mínimes de sòl públic      Viari           24.865m2    14,40%

     SÒL PÚBLIC                 14,40%

Sòl d’aprofitament privat                 Industrial   147.800m2  85,60%
     SÒL PRIVAT                85,60%

Alçada màxima:     16m
Coeficient d’edificabilitat net:               1,25 m2 st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat brut:                        1,07 m2 st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                           184.750m2

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel.lació amb modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari.

6. Règim transitori d’edificació i usos:
L’afectació viària sobre les parcel·les industrials, comportarà
que tan sols s’admetin obres de reforma i rehabilitació ens
els edificis inclosos dins el polígon. L’ampliació o substitució
de l’edificació, comportarà l’obligació de fer efectiva la
cessió del sòl afectat.
La delimitació del Polígon d’Actuació no suposa la
suspensió de llicències.



Àmbit de Sòl Urbà amb la qualificació d’Industrial en
edificació aïllada, clau A9, amb les condicions d’edificació
i ús determinades en les Normes Urbanístiques.





1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat que inclou les parcel·les
situades dins la cantonada dels carrers Miño núm. 2-10
amb la Carretera de Montcada núm. 598.

La superfície total del Polígon d’Actuació és de:     4.123 m2

2. Objectius:
Transformar la superfície de terrenys actualment per
activitats productives en un nou front de caràcter terciari
que articuli la cruïlla entre el carrer del Minyo i els laterals
de la carretera de Montcada.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona de Terciari, clau A11.0, amb les condicions
d'edificació, parcel·lació i ús determinades en les Normes
Urbanístiques i amb els paràmetres definits directament pel
Polígon d'Actuació.

Dades inicials:
Sòl  aprofitament privat inicial:           3.563 m2

Dades finals:
reserves de sòl públic                  Viari            1.023 m2          24,81%

SÒL PÚBLIC                  24,81%

Sòl d’aprofitament privat   Terciari        3.100m2         75,19%
 SÒL PRIVAT                        75,19%

Alçada màxima:     B+5
Coeficient  d’edificabilitat brut:                         2,90m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net/aprof inicial:        3,36m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                             11.965m2

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel.lació en la  modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sectors comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari.

6. Règim transitori d'edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del polígon
d'actuació estaran subjectes a les condicions definides pels
volums disconformes.



Àmbit de Sòl Urbà amb la qualificació d’Industrial en illa tancada, clau A8, amb les condicions d’edificació i ús
determinades en les Normes Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat que inclou les parcel·les
situades entre el carrer Miño núm. 20 amb l’Avinguda de les
Glòries Catalanes.

La superfície total del Polígon d’Actuació és de:   32.309 m2

2. Objectius:
Transformar els terrenys actualment ocupats per activitats
productives en un nou teixit productiu que incorpori a mes
de les anteriors noves activitats de caràcter terciari que
permeti la configuració d’un nova façana pels carrers Minyo
i Avinguda de les Glòries Catalanes.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'Industrial en Illa Tancada, clau A8.0, i zona de
Terciari, clau A11.0, amb les condicions d'edificació,
parcel·lació i ús determinades en les Normes Urbanístiques
i amb els paràmetres definits directament pel Polígon
d'Actuació.

Dades inicials:
Sòl  aprofitament privat inicial:         30.714 m2

Dades finals:
reserves de sòl públic                  Viari            2.763 m2           8,55%

SÒL PÚBLIC                  8,55%

Sòl d’aprofitament privat  Industrial    20.928m2         64,77%
 Terciari        8.618m2         26,67%
 SÒL PRIVAT                        91,45%

Alçada màxima:     B+5
Coeficient  d’edificabilitat brut:                         2,90m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net/aprof inicial:        3,10m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                              93.564m2
Edificabilitat màxima industrial:                               41.856m2
Edificabilitat màxima terciària:                       51.708m2

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel.lació en la  modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sectors comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari.

6. Règim transitori d'edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del polígon
d'actuació estaran subjectes a les condicions definides pels
volums disconformes.



Àmbit de Sòl Urbà amb la qualificació d’Industrial en illa tancada, clau A8, amb les condicions d’edificació i ús
determinades en les Normes Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat que inclou les parcel·les
situades dins la cantonada dels carrers Miño núm. 85-113
amb l’Avinguda de Santa Eulàlia.

La superfície total del Polígon d’Actuació és de:     4.708 m2

2. Objectius:
Transformar la franja de terrenys actualment desocupats en
un nou front que articuli la cruïlla entre el carrer del Minyo i
els laterals de l’avinguda de Santa Eulàlia per sota del
viaducte de la Avinguda.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'Industrial Aïllada, clau A9.0, amb les condicions
d'edificació, parcel·lació i ús determinades en les Normes
Urbanístiques i amb els paràmetres definits directament pel
Polígon d'Actuació.

Dades inicials:
Sòl  aprofitament privat inicial:           4.189 m2

Dades finals:
reserves de sòl públic                  Viari            1.128 m2          23,96%

SÒL PÚBLIC                  23,96%

Sòl d’aprofitament privat  industrial     3.580m2          76,04%
 SÒL PRIVAT                        76,04%

Alçada màxima:     16m
Coeficient  d’edificabilitat brut:                         1,11m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat net/aprof inicial:        1,25m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                                5.236m2

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel.lació en la  modalitat de compensació bàsica.

6. Règim transitori d'edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del polígon
d'actuació estaran subjectes a les condicions definides pels
volums disconformes.



Àmbit de Sòl Urbà amb la qualificació d’Industrial en edificació aíllada, clau A9, amb les condicions d’edificació i ús
determinades en les Normes Urbanístiques.



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat situat en el barri del Segle
XX i que comprèn les parcel·les delimitades pet l’avinguda
de Santa Eulàlia al sud, pel carrer de Joan Monpeó a
ponent i pel carrer de Guillem de Muntanyans a llevant.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:      6.181m2

2. Objectius:
Ampliar la secció de l’avinguda de Santa Eulàlia.

Ordenar les activitats productives per tal de fer façana a
l’avinguda.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'activitats terciàries del barri del Segle XX clau A11.1
amb les condicions d’edificació, parcel·lació i ús
determinades en les Normes Urbanístiques i amb els
paràmetres definits directament pel Pla de Millora.

L’edificabilitat de la zona serà el resultat d’acumular sobre el
sòl resultant, l’edificabilitat del sòl privat inicial.

Dades inicials:
Sòl  d'aprofitament privat inicial:                               3.276m2

Dades finals:
reserves de sòl públic                  Viari         3.410m2  55,17%

SÒL PÚBLIC                55,17%

Sòl d’aprofitament privat           Terciari              2.771m2  44,83%
                                                  SÒL PRIVAT                44,83%

Alçada màxima:   PB+4
Coeficient d’edificabilitat brut:                          1,06m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat /aprof. inicial:            2,00m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                                6.552m2

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel·lació amb la modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari i dels espais lliures.

6. Règim transitori d’edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del Polígon
d’Actuació estaran subjectes al règim de volum
disconforme.



Àmbit de Sòl Urbà amb la qualificació d’Industrial en illa tancada, clau A8, amb les condicions d’edificació i ús determinades
en les Normes Urbanístiques i amb espais adscrits al sistema viari en virtut de la Modificació puntual del PGO per ajustos
en la xarxa viària bàsica (Exp. 40/97 aprovat definitivament el 03.03.00).



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat situat en el barri del Segle
XX i que comprèn les parcel·les delimitades pet l’avinguda
de Santat Eulàlia al sud, pel carrer de Guillem de
Muntanyans a ponent i pel carrer de Valls a llevant.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:    11.724m2

2. Objectius:
Ampliar la secció de l’avinguda de Santa Eulàlia.

Ordenar les activitats productives per tal de fer façana a
l’avinguda.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'activitats terciàries del barri del Segle XX clau A11.1
amb les condicions d’edificació, parcel·lació i ús
determinades en les Normes Urbanístiques i amb els
paràmetres definits directament pel Pla de Millora.

L’edificabilitat de la zona serà el resultat d’acumular sobre el
sòl resultant, l’edificabilitat del sòl privat inicial.

Dades inicials:
Sòl  d'aprofitament privat inicial:                               8.024m2

Dades finals:
reserves de sòl públic                  Viari         4.431m2  37,79%

SÒL PÚBLIC                37,79%

Sòl d’aprofitament privat           Terciari              7.293m2   62,21%
                                                  SÒL PRIVAT                62,21%

Alçada màxima:   PB+4
Coeficient d’edificabilitat brut:                          1,37m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat /aprof. inicial:            2,00m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                              16.048m2

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel·lació amb la modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari i dels espais lliures.

6. Règim transitori d’edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del Polígon
d’Actuació estaran subjectes al règim de volum
disconforme.



Àmbit de Sòl Urbà amb la qualificació d’Industrial en illa tancada, clau A8, amb les condicions d’edificació i ús
determinades en les Normes Urbanístiques i amb espais adscrits al sistema viari en virtut de la Modificació puntual del
PGO per ajustos en la xarxa viària bàsica (Exp. 40/97 aprovat definitivament el 03.03.00).



1. Àmbit:
Sector de sòl urbà no consolidat situat en el barri del Segle
XX i que comprèn les parcel·les delimitades pet l’avinguda
de Santa Eulàlia al sud i per la carretera de Rubí a llevant.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de:      3.979m2

2. Objectius:
Ampliar la secció de l’avinguda de Santa Eulàlia.

Ordenar les activitats productives per tal de fer façana a
l’avinguda.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Zona d'activitats terciàries del barri del Segle XX clau A11.1
amb les condicions d’edificació, parcel·lació i ús
determinades en les Normes Urbanístiques i amb els
paràmetres definits directament pel Pla de Millora.

L’edificabilitat de la zona serà el resultat d’acumular sobre el
sòl resultant, l’edificabilitat del sòl privat inicial.

Dades inicials:
Sòl  d'aprofitament privat inicial:                               3.013m2

Dades finals:
reserves de sòl públic                  Viari         1.954m2  49,11%

SÒL PÚBLIC                49,11%

Sòl d’aprofitament privat           Terciari              2.025m2   50,89%
                                                  SÒL PRIVAT                50,89%

Alçada màxima:   PB+4
Coeficient d’edificabilitat brut:                          1,51m2st/m2sl
Coeficient d’edificabilitat /aprof. inicial:            2,00m2st/m2sl

Paràmetres indicatius:
Edificabilitat màxima de l’àmbit:                                6.026m2

4. Cessions:
Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament, destinat a sistemes.

5. Condicions de gestió i execució:
El Polígon d’Actuació, s’executarà pel sistema de
reparcel·lació amb la modalitat de compensació bàsica.

El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els
propietaris que hi estan inclosos, es facin càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari i dels espais lliures.

6. Règim transitori d’edificació i usos:
Els edificis i instal·lacions existents dins del Polígon
d’Actuació estaran subjectes al règim de volum
disconforme.



Àmbit de Sòl Urbà amb la qualificació d’Industrial en illa tancada, clau A8, amb les condicions d’edificació i ús
determinades en les Normes Urbanístiques.
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