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Aquest document per a l’aprovació definitiva del Pla Parcial “Les Aymerigues” incorpora les 

al·legacions de particulars i prescripcions dels informes d’organismes i entitats públiques 

presentats durant el període d’exposició pública del document aprovat inicialment, que 

s’enumeren, es contesten i es justifiquen en el document annex: Informe d’al.legacions a 

l’aprovació inicial i proposta de modificacions per l’aprovació definitiva del PPU Aymerigues, 

presentat a tràmit de l’ajuntament de Terrassa el 17 de novembre de 2008, i les prescripcions 

derivades dels informes de l’ajuntament de Terrassa en referència als equipaments previstos 

dins el sector, de data de 20 de maig de 2009 i l’informe de carreteres del Ministerio de 

Fomento rebut a l’ajuntament de Terrasa el 31 de març de 2009, en referència al nus d’enllaç 

entre el IV Cinturó o Via Orbital i el passeig de Ponent. 

 

El primer suposa el canvi d’ús i condicions d’edificació dels equipaments E3 i E4 (sense variar-

ne la superfície), i el segon la supressió de la previsió de la urbanització del nus d’enllaç entre 

la via orbital (tot i que es mantenen les qualificacions de vial dels brancals d’entrada i sortida, 

com a previsió de futur a llarg termini). 

Així mateix, es decideix de moure les línies d’afecció de la línia fèrria, per tal que compleixin 

amb la nova línia traslladada per la banda nord, i amb la línia actual per la banda sud, 

contemplant així les afeccions actuals i les futures. 
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1.1. SITUACIÓ I ÀMBIT DEL SECTOR DE PLANEJAMENT 

El Pla Parcial Urbanístic “Les Aymerigues” té per objecte desenvolupar el sector de planejament  “Les 

Aymerigues” previst al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa, aprovat definitivament per 

resolucions del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques  de  4  de  juliol  i de 31 d’octubre de 

2003, i publicat al DOGC núm. 4.029 de 12 de desembre de 2003. 
 

S’inscriu dins la corona dels sectors situats al nord i oest de la ciutat, a l’altra banda de la Riera de 

Palau, i que suposen el 40% del creixement previst al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 

Terrassa. Pel que fa a l’execució d’aquests sectors, s’ha redactat ja el Pla Parcial Urbanístic de Can 

Colomer, quedant pendents els sectors de Les Aymerigues i Can Marcet. També s’han desenvolupat 

a data d’avui els sectors situats al nord de la ciutat -Can Roca- i quins instruments de planejament es 

redactaren en paral.lel a la redacció del Pla General. 

Aquests sectors situats a ponent tenen en comú la seva posició de final de ciutat, units per la 

columna vertebral de la Riera del Palau, conjuntament amb un reguitzell de Plans de Millora situats al 

seu voltant, que han d’ajudar a transformar l’actual Ronda de Ponent en el futur Passeig de Ponent. 

El sector de planejament delimitat pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal compren les dues 

vessants del torrent de la Maurina, i està limitat a l’est per la riera de Palau, al oest per una línia 

sensiblement paral·lela al traçat de la part nord de la mateixa riera, al nord pel Camí de Can Gonteres 

i al sud pel barri de Roc Blanc, amb una superfície total de 394.488 m2 

Per a la redacció del present document s’ha fet aixecar un nou topogràfic que abasta la totalitat del 

sector a escala 1/500, que permet una major precisió cartogràfica que el topogràfic que va servir de 

cartografia base per a la redacció del POUM que delimità l’àmbit del sector. Aquest aixecament s’ha 

realitzat fins a les tanques de les parcel·les colindants, quan es tracta d’un element físic reconeixible, i 

afitant les propietats conjuntament amb els veïns corresponents en els casos en què no hi ha límit o 

accident topogràfic que permeti establir les llindes de manera clara. 

1.2. ENCAIX TERRITORIAL DEL SECTOR 

Com ja s’ha dit al punt anterior, el sector de Les Aymerigues és un dels sectors que proposava el Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal en la corona situada al límit nord i oest de la ciutat construïda, amb 

el nexe comú –a més de la seva posició territorial- d’estar situats al voltant de la Riera de Palau. 

Aquests sectors han d’assumir els costos derivats de la canalització de la riera -conjuntament amb els 

sectors de creixement d’activitat terciària i industrial de Palau Nord i Palau Sud-Can Guitart- 
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infraestructura que comportarà la transformació de l’actual riera a cel obert en el Passeig de Ponent, 

la qual farà la funció de ronda urbana a ponent de la ciutat. A aquest respecte, el propi POUM ja  

reconeixia dita obra com a infraestructura generadora de ciutat: 

Tal i com s'anunciava en l'avanç de planejament, els reptes de futur de la ciutat passen en gran part 
per la reconsideració de les grans infrastructures que l’envolten, i més concretament les hidràuliques i 
les viàries, de tal manera que és necessari projectar aquestes grans accions de l’obra pública, com 
elements claus del nou model de ciutat, establint en cada cas una major coherència entre l'execució 
de la infrastructura i la construcció d’un projecte urbà, que aporti una millora de qualitat de les 
relacions i dels espais que es defineixen. 

El Pla planteja com a element especialment imprescindible la reorganització de les grans 
infrastructures hidràuliques, construïdes com a conseqüència directa dels aiguats del 62, i la correcció 
del seu impacte tant decisivament negatiu per a la configuració urbana dels barris de l'oest de la 
ciutat. 

La nova regulació del sistema hidràulic del transvasament de la Riera del Palau, mitjançant la seva 
extensió cap a la conca de la riera del Gaià i l’establiment d’un mecanisme de compensació de les 
avingudes d'aigua entre conques diferents i fortament desequilibrades, en quant a cabdals potencial, a 
banda de permetre una millora de la seguretat en la conca de la Riera de Rubí, possibilitarà també dur 
a terme una transformació decisiva de la ciutat. 

D'una banda, el cobriment de la totalitat del traçat de l'actual transvasament, al llarg del seu recorregut 
pels barris de Poble Nou, Can Boada, La Maurina i La Cogullada, donarà lloc a la creació d'un gran 
eix urbà configurat com un veritable passeig que permetrà relligar els barris i vertebrar la ciutat, i 
generarà la presència de nous fronts d’activitat urbana en tot el seu recorregut. 

Aquest eix possibilitarà també articular la construcció de nous paquets de ciutat situats en el marge 
esquerre que cosirien els àmbits urbans del sud i el nord-oest  i al mateix temps, establir nous teixits 
per aportar factors de nova centralitat en àmbits d'actual perifèria. 

Per altra banda, l’ordenació del tram sud de la Riera del Palau permetrà generar una important franja 
de desenvolupament de nova ciutat, organitzant un territori que tradicionalment ha mantingut un 
caràcter territorialment indeterminat i supeditat a la lògica urbana del seu entorn. Aquesta actuació 
planteja principalment la construcció de l'extensió de la Rambla cap al sud, seguint el curs i la lògica 
de l'antiga riera, duplicant la seva longitud actual, i convertint-la en un veritable eix de relació entre els 
diferents teixits de la ciutat i els sistemes territorials situats en la seva capçalera i la confluència amb la 
riera de Rubí. 

 
 

Un altre factor determinant de la ordenació d’aquesta part de la ciutat és la construcció -hores d’ara ja 

endegada en el tram Terrassa/Abrera- de l’Autovia Orbital -també coneguda com a IV Cinturó-, sobre 

la que el mateix Pla d’Ordenació Urbanística Municipal feia les següents reflexions: 
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Les previsions sobre implantació de noves grans infrastructures de comunicació territorial, actualment 
en fase de debat: l'Autovia Orbital i el tren de gran velocitat; introdueixen un nou marc de relació de la 
ciutat amb el conjunt del sistema. 

D'una banda, l'Autovia Orbital hauria de permetre en primer terme una transformació radical dels 
nivells de comunicació de la ciutat respecte a àmbits metropolitans tan fonamentals com l'eix del 
Llobregat i el potent sistema d'infrastructures viàries i ferroviàries que articulen el mateix. En un ordre 
d'influència més ampli i a l'hora més decisiu, ha de situar la ciutat amb façana directa a l'eix de 
comunicació viària del corredor del Mediterrani. La ciutat passaria, així, a  assolir una posició de 
veïnatge privilegiat respecte al punt d'articulació entre l'eix de connexions del sistema central 
metropolità cap al Bages i la Catalunya interior, i el nou eix de connexió entre el sud de l'estat i 
França. 

Els nous escenaris en quant a la implantació de les futures infrastructures dels pròxims anys 
configuren per a la ciutat de Terrassa un horitzó especialment favorable per al reforç del seu paper 
dins del conjunt metropolità. 

.....L’Autovia Orbital, o també anomenada 4rt. Cinturó, ha de connectar la ciutat emplaçada en una 
posició tangencial del sistema urbà de la ciutat metropolitana amb la resta dels municipis de la segona 
corona de la ciutat central, alliberant així les comunicacions per la B-30 cada cop més saturada de la 
càrrega de trànsit rodat. L’Autovia Orbital, es planteja com una via límit de la ciutat, amb una 
implantació que faciliti la continuïtat dels espais lliures urbans amb els espais lliures territorials situats 
a la falda del massís de Sant Llorenç, de tal manera que la seva implantació en el territori es realitza 
en gran part en fals túnel o en viaducte i no suposi un límit a aquesta relació amb el territori natural 
situat més al nord. 

Gràfic 1. La xarxa viària bàsica proposada pel POUM de Terrassa 
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Prenent aquestes dues grans infraestructures com a generadores de ciutat, el Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de Terrassa planteja un model de creixement que ell mateix defineix com a 

“mesurat, compacte i de qualitat”: 

Això vol dir assumir l’opció per “una ciutat per viure”, amb un protagonisme per la bona residència, 
tant en la ciutat consolidada com en els nous creixements; amb una atenció especial al lleure (espais 
cívics, espais naturals, espais culturals, espais esportius), al comerç (atenent a la diferent posició i 
varietat del mateix) i a la mobilitat (interior i exterior). 

El Pla fa seus els principis sobre la garantia del dret de l’accés a l’habitatge pel conjunt de la població 
dels ciutadans de Terrassa i el principi de sostenibilitat respecte el model de creixement de la ciutat, 
que entre d’altres criteris, implica l’adopció d’un model de creixement compacte i equilibrat, de 
densitats més elevades, i que tendeixi a ocupar una menor superfície de sòl per poder donar 
cobertura a les futures necessitats d’habitatge. 

En aquest sentit el Pla està atent a respectar les capacitats del territori per encabir una determinada 
quantitat d’arquitectura, tot modelant una oferta que pugui donar un marge de cobertura que permeti 
atendre la potencial demanda d’habitatge durant el seu període de vigència, disposant d’una d’oferta 
de sòl destinat a l’habitatge suficient, per tal que la potencial demanda residencial, no pugui comportar 
fregaments excessivament ajustats que puguin incidir negativament en l’encariment del preu del sòl i 
com a conseqüència, afectar la capacitat d’accés a la residència per part dels veïns de Terrassa. 

Els criteris que han regit per la localització i definició de les línies bàsiques en les que es 
desenvoluparà l’oferta de l’habitatge del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, es plantegen atenent 
a factors d’optimització dels recursos actuals i a una major atenció en la millora general de la qualitat 
de l’espai urbà en el que es localitzen.  

...La proposta del Pla respecte aquest model mesurat, compacte i de qualitat s'estructura en dos grans 
apartats: la requalificació interior i els creixements en extensió. 

Els creixements en extensió 

Pel que fa al creixement, que podríem anomenar exterior, és aquell relacionat amb el sòl urbanitzable, 
el pla determina tres sectors que en conjunt suposen prop del 40% de l'oferta de nous habitatges del 
Pla. 

Fonamentalment, es tracta d'àmbits situats al llindar de l'arc oest i nord-oest de la ciutat, a l'altra 
banda del transvasament de la Riera del Palau, sobre el sòcol de la serra de les Aymerigues. 
L'oportunitat i les condicions favorables d'aquests àmbits identificats per al nou desenvolupament de 
ciutat per a l'habitatge, resideixen més que en les seves condicions morfològiques concretes, en la 
seva disposició estratègica al voltant de l'eix del llavi exterior del passeig de Ponent, i per tant, de 
l’enorme potencial de transformació dels seus actuals entorns. 

La possible aposta per la transformació profunda de l'actual esquerda urbana, el transvasament de la 
riera, en un nou passeig urbà que transformi radicalment la fesomia dels barris de l'oest de la ciutat i al 
mateix temps permeti superar una altra de les grans cicatrius que ha condicionat la forma de la ciutat; 
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precisaria també del desenvolupament de noves operacions de creació de nova ciutat que reforcin i 
aportin centralitat a aquest nou eix urbà. 

Dins d'aquest entorn es contemplen els tres sectors residencials: Les Aymerigues, Can Marcet, i 
Torrent Mitger - Can Colomer. 

 

Gràfic 2.  El creixement compacte previst pel POUM de Terrassa 

 

 

Els tres creixements previstos a Ponent tenen també en comú la seva condició de final de ciutat, i per 

tant de contacte amb els sòls lliures i els espais naturals. Respecte a la relació de la ciutat amb 

l’espai natural, en la memòria del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa es fan les 

següents reflexions i propostes: 

La localització privilegiada de la ciutat, en una posició final d’una més gran regió metropolitana, a les 
portes de l’espai natural de Sant Llorenç i envoltada d’un territori d’alta qualitat paisatgística i 
biològica, així com la situació central respecte la connexió entre Collserola i el mateix Sant Llorenç, 
són elements que el Pla incorpora i relaciona amb la resta del sistema dels espais lliures de la ciutat 
central.  

.....La privilegiada posició de la ciutat al límit del territori metropolità i a les portes del Parc Natural de 
Sant Llorenç, li confereixen a Terrassa una condició de “ciutat balcó” o límit d’una extensa taca 
d’urbanització que constitueix l’àrea metropolitana. En aquest territori proper a la ciutat es localitzen 
sòls d’un alt valor paisatgístic i mediambiental i que es qualifiquen com espais de parc territorials o de 
contacte, atenent a la dimensió i posició estratègica dels mateixos: 
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......- En la part de l’arc nord i oest de la ciutat es defineixen una sèrie de connectors d’espais lliures 
que tenen per finalitat garantir una correcta transició entre la ciutat consolidada i l’ampliació de l’espai 
natural del Parc de Sant Llorenç, prevista en aquest Pla. En general, es tracta d’un conjunt de 
corredors verds que han d’assumir la funció de suturar i recosir el sòl urbà amb el sòl no urbanitzable. 

 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa també fa una aposta decidida per establir un 

sistema que garanteixi la interconnexió entre les “peces verdes” en la que destaca, entre d’altres:  

- La definició d’una ronda verda. Un nou recorregut que resseguint el model de ronda urbana permeti 
una comprensió de la ciutat en una major dimensió de la que defineix el quadrat central, passant a un 
concepte de quadrat ampliat on el passeig de Ponent prendrà un paper molt significat pel que suposa 
de nova incorporació i definició dintre de la nova dimensió de la ciutat. 

 

Per sintetitzar les propostes i reflexions a l’entorn del sector de les Aymerigues, resulta especialment 

rellevant el punt 5.1 de la memòria del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa, que parla 

dels creixements de ponent de la ciutat de Terrassa: 

5.1. La transformació de ponent: estructurar per créixer 

La presència del transvasament de la Riera de Palau ha exercit un efecte molt negatiu per als sectors 
urbans del seu voltant. Aquesta infrastructura va trencar la topografia del territori i també els teixits de 
la ciutat generant una gran cicatriu urbana. La urbanització dels espais laterals en diversos trams del 
transvasament i la nova edificació desenvolupada de manera incipient en alguns punts dels seus 
marges, han contribuït a atenuar la dramàtica marginalitat generada inicialment. Això no obstant, 
l'ordenació i la millora d'aquests marges continua essent una necessitat pendent de resoldre. 

Per altra banda, el traçat del transvasament defineix un eix que recorre tota la ciutat de nord a sud i 
que ofereix unes grans potencialitats en quant a la seva capacitat d'articular relacions entre diferents 
àmbits de la ciutat, a la vegada que es tracta de l'espai de major dimensió tant longitudinal com 
d'amplada capaç de formalitzar una gran passeig d'uns quatre quilòmetres i mig a partir dels que 
articular els nous creixements d'aquesta part de la ciutat.  

El Passeig de Ponent es planteja com una de les opcions més clares i essencials del nou Pla, que 
inclou la conversió de l'actual transvasament i els seus marges, en un nou carrer/avinguda que recorri 
tot el front oest de la ciutat.  

Aquesta opció comporta necessàriament, el cobriment de la infrastructura hidràulica al llarg de tot el 
seu traçat - i no només del tram central -, mitjançant una important obra  de canalització que fins i tot 
permeti, si fa el cas, derivar part de les aigües cap a la conca de la riera de Gaià, com es preveia en la 
fase d’Avanç del Pla; i que els càlculs actuals no consideren com necessari. El cobriment permetrà 
recuperar l'espai actualment ocupat per la infraestructura, i disposar de la secció complerta d'aquesta i 
els seus espais laterals per tal de poder configurar un nou espai urbà. Aquest espai hauria de tenir la 
forma i el caràcter de passeig arbrat, amb una important proporció d'espais destinats a vianants - 
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voreres i bulevards -, i també amb espais de calçada per circulació rodada i carrils especialitzats per a 
transport públic. 

La configuració i la secció d'aquest passeig variarà en els diferents trams que el conformen, en funció 
de la seva diferent característica urbana i amplada disponible. Els diferents trams s'articularan a través 
d'espais ròtula que recullin la vialitat interior de la ciutat que arriba al passeig, establint al mateix 
temps diferents "portes" que defineixen una seqüència d'espais amb una forta vocació d'urbanitat.  

La construcció del Passeig de Ponent, serà una obra enormement complexa, ja que no es pot tractar 
tan sols d'una obra civil de cobertura d'una canalització que actualment està a celobert sinó que ha de 
servir per definir un carrer major en aquest part de la ciutat que doni suport i referència als nous 
creixements industrials previstos per aquesta part de ponent de la ciutat, fins a tal punt que sense 
aquesta nova artèria urbana, no tindria justificació la continuació de la taca de creixement més enllà 
del sòl ja consolidat. La debilitat, la desestructuració dels diferents teixits urbans que ocupen aquesta 
part de la ciutat: Poblenou, Can Boada, La Maurina... fan que sigui necessari dotar d'una nova 
columna vertebral que serveixi tant a les construccions existents com a les noves edificacions que es 
proposen edificar en els sectors de les Aymerigues, Can Marcet i Torrent Mitger. Sense l'existència 
d'aquesta nova via urbana, els nous sectors esdevindrien sectors/polígons aïllats i mal connectats 
amb el conjunt de l'estructura urbana de Terrassa. 

 

Gràfic 3. Esl creixements de ponent previstos pel POUM  de Terrassa 
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En aquesta part nord/residencial el creixement de la ciutat i la seva transformació interior han d'anar 
necessàriament íntimament relacionats ja que no es pot entendre una cosa sense l'altra, i per tant la 
necessitat de tots dos és recíproca de tal manera que no es pot entendre els nous creixements sense 
la transformació d'aquesta via i tampoc té massa sentit la transformació i urbanització de la mateixa 
sense la reforma interior dels teixits i la creació d'espais per la construcció de nous habitatges. 

En la part sud/activitat terciària i industrial, la transformació de la via va obligatòriament associada a la 
disponibilitat de sòl per a usos d'activitat terciària i industrial, de forma que sense la canalització de la 
infraestructura hidràulica, no seria possible disposar dels sòls d'aquesta part baixa de la ciutat per ser 
considerats inclosos dintre de l'àrea d'afecció pels diferents règims de les avingudes d'aigua de la 
riera de Palau. 

Així doncs, i donades les fortes vinculacions entre l'obra urbanitzadora i aquests sectors de 
creixement, el Pla determina que en el finançament d'aquesta actuació del cobriment i urbanització del 
Passeig de Ponent, hi participen de forma conjunta i ponderada els sectors directament implicats i 
relacionats amb la mateixa actuació i que en definitiva es poden agrupar en tres grans grups: 

- Els sectors i polígons d'actuació localitzats en sòl urbà no consolidat i directament relacionats amb la 
construcció i urbanització d'aquesta obra. En conjunt es tracta d’uns 34 àmbits entre sectors de Plans 
de Millora Urbana i Polígons d'Actuació, sobre els que el Pla preveu la construcció futura 
d'aproximadament 3.200 habitatges nous. 

- Els sectors de creixement residencial localitzats en sòl urbanitzable, i que constitueixen la totalitat 
dels sòls de creixement extensiu de la ciutat. Es corresponen amb els sectors de Les Aymerigues, 
Can Marcet i Can Colomer - Torrent Mitger, pels quals el Pla preveu aproximadament la localització 
d’uns 12.000 habitatges nous 

 

Les reflexions que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa recull respecte el sector de 

Les Aymerigues -més amunt transcrites- i la seva situació territorial en relació a les dues grans 

infraestructures previstes, en aquell moment, per dit instrument de planejament, situen el sector de 

Les Aymerigues en el conjunt dels creixements previstos en la part de ponent de la ciutat de 

Terrassa. Hores d’ara, cal tenir en compte que està prevista la construcció d’una altra gran 

infraestructura, que tot i no estar situada dins l’àmbit estricte del sector de planejament de Les 

Aymerigues, serà un factor que sí incidirà en la seva ordenació, com és el sector anomenat Ponent 

Renfe.  Efectivament, el desenvolupament d’aquest sector inclou la construcció d’una nova estació 

ferroviària que ha de completar el sistema de xarxa de ferrocarril de la ciutat de Terrassa.  

Donada la importància de les tres infraestructures esmentades, passem a analitzar-les més amb més 

detall, ja que es tracta d’elements de futur gairebé més importants que els elements físics existents 

actualment dins l’àmbit de planejament que ens ocupa. 
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1.3. LES GRANS INFRASTRUCTURES DEL SECTOR. 

El Passeig de Ponent  

Transcorreguts 4 anys des de l’aprovació definitiva del POUM ja disposem del “Pla de Viabilitat 

tècnica i de programació econòmica de la integració i millora de la Riera de Palau”, amb el 

dimensionat del calaix i obres annexes, realitzat per GRECCAT, de data de març de 2005, i aprovat 

definitivament en sessió de 29-03-2007 del Ple Municipal de l’Ajuntament de Terrassa.  Aquest  

projecte proposa dos tipus de secció per al calaix hidràulic: una primera amb forma de volta i una 

segona amb forma de calaix rectangular. S’escull la primera en aquells trams on la rasant del vial 

està molt per damunt del calaix –per tal de suportar el pes de les terres que hi ha d’anar al damunt-, i 

la segona quan la rasant del passeig és més pròxima al calaix. En tots dos casos, el projecte proposa 

uns accessos per a neteja i manteniment de l’interior del calaix –situades cada 300 metres 

aproximadament- que han de permetre l’entrada de vehicles a l’interior del calaix. 

 

Gràfic 4. El projecte canalització de la Riera de Palau 
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La redacció del Pla parcial urbanístic de Les Aymerigues ha permès ajustar i corregir la cota de la 

llosa superior del calaix rectangular, en alguns punts en que la rasant del Passeig de Ponent i els 

encreuaments d’aquest amb els vials existents del barri de La Maurina i el Roc Blanc resultaven 

incompatibles amb les previsions efectuades pel projecte de canalització. També les previsions 

realitzades al Pla parcial faran modificar necessàriament la trobada del Torrent de La Maurina –que 

continuarà a cel obert-, amb l’entrada del torrent al calaix de la riera, per tal d’integrar-lo dins el gran 

parc central que proposa el present Pal parcial. 

Per altra banda, l’Ajuntament de Terrassa ha encarregat a l’equip Teixidor-Bardaji, Associats 

Arquitectes, la redacció d’un document anomenat Criteris d’Urbanització del Passeig de Ponent, per 

tal homogeneïtzar les seccions viàries i d’ordenació de l’espai del vianant, de la mobilitat de la 

bicicleta i del mobiliari urbà al llarg de tot el passeig, per tal que serveixi de document de referència 

alhora de desenvolupar els diferents sectors de planejament implicats. També aquest document ha 

introduït alternatives al projecte de la obra hidràulica redactat, sobre tot en la manera de disposar els 

accessos per a vehicles de manteniment a l’interior del calaix, que queden integrats en una franja de 

servei disposada a banda i banda de la secció del passeig. 

 

 

Gràfic 5. El projecte de transformació de la Riera de Palau en el Passeig de Ponent 

 

El propi estudi de viabilitat proposa l’execució del projecte en diverses fases, la primera de les quals 

engloba el sector de Les Aymerigues. Està previst en el quadrienni 2007-2011 tenir enllestit i aprovat 

el Projecte Executiu, ja sigui de la totalitat de la canalització, ja sigui de la primera de les fases, pel 

que caldrà coordinar les determinacions del Projecte Executiu de la urbanització pròpia del Pla 
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Parcial amb les determinacions contingudes al Projecte executiu de la primera fase del cobriment. 

L’estudi econòmic i financer d’aquest Pla Parcial contempla l’aportació d’un cànon de 

repercussió/aprofitament ponderat del sector Les Aymerigues en 13.920.000€ per a la canalització i 

de 6.140.364€ per a la urbanització de la superfície fixats per l’estudi de viabilitat, en compliment de 

l’establer als articles 24.6 i 186.2 del POUM de Terrassa. 
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La via Orbital  

També coneguda com a IV Cinturó, aquesta infraestructura viària ha estat endegada pel Ministerio de 

Fomento en el tram que va de Abrera a Terrassa, amb un projecte executiu aprovat i en part executat 

en el moment de l’aprovació inicial d’aquest Pla Parcial.  

Dels tres nusos de connexió amb la ciutat de Terrassa que preveia el Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal de Terrassa, el projecte del Ministerio de Fomento n’executa definitivament  només dos: el 

situat a l’alçada de Can Colomer i el situat a l’alçada de l’avinguda del Vallés. Efectivament, en el 

projecte redactat pel Ministerio de Fomento s’ha obviat el nus de connexió amb Les Aymerigues a 

l’alçada del torrent de La Maurina. En el seu lloc, aquest projecte preveu un calaix de formigó de 4 

metres d’amplada per 5 d’alçada per al pas del torrent, i un pont damunt la via orbital per permetre la 

continuïtat del camí vell de Terrassa a Vacarisses, que va a donar a un petit camí sense asfaltar 

situat en paral·lel al torrent, entre la traça de la via i la traça del ferrocarril. En aquest sentit, del 

document annex d’avaluació de la mobilitat generada contempla la hipòtesi  del funcionament de la 

mobilitat sense el nus de Les Aymerigues, per veure les implicacions que pot tenir en el sistema viari 

del sector i de la ciutat.  

Això no obstant, en tant que en un futur es pot contemplar la possibilitat de reconsiderar aquesta 

connexió altra vegada, es mantenen les qualificacions urbanístiques de vial damunt la traça del nus 

d’enllaç estudiat en  l’annex a aquest document titulat : “Estudi previ de l’enllaç Aymerigues de la via 

Orbital al municipi de Terrassa” 

 

Gràfic 6. El projecte del la via Orbital al nord de Les Aymerigues 
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La xarxa ferroviària i la nova estació de Ponent 

El sector de Les Aymerigues és travessat per la línia ferroviària Terrassa-Manresa, dividint el sector 

en dues parts, nord i sud. El pas del ferrocarril damunt la riera de Palau es salva actualment amb un 

pont de formigó, per sota del qual també passa l’actual traçat de la ronda de Ponent, i damunt el 

torrent de La Maurina amb un calaix d’obra de fàbrica de poc més de dos metres d’amplada.  

En la resta del traçat, la plataforma de la via està situada damunt un talús que s’aixeca uns tres o 

quatre metres per damunt la rasant natural del terreny, fent del tot impracticable el pas de la banda 

sud del sector -que està en contacte amb els barris del Roc Blanc i de La Maurina- amb la part nord 

del sector –situada entre la via del tren i la via orbital. 

A banda de la situació de la via actual, cal considerar com a factor determinant alhora de plantejar 

l’ordenació de Les Aymerigues la previsió feta per ADIF de situar una nova estació al Pla de Millora 

Urbana Ponent-Renfe, com a element integrant de la xarxa de ferrocarrils de la ciutat de Terrassa, 

que –a més de la històrica central- ja disposa d’una nova estació situada a llevant. Aquest fet, més la 

previsió de ferrocarrils de la Generalitat de crear dues noves estacions a més de l’existent, i de la 

previsió d’IFERCAT d’utilitzar el traçat del ferrocarril actual com a integrant de la Via Orbital 

Ferroviària, fa que la ciutat de Terrassa es converteixi en un node de comunicacions ferroviàries molt 

ben connectat. 

Per tots aquest motius, la xarxa ferroviària es converteix en un element més de l’ordenació global, 

que caldrà afrontar alhora d’analitzar i establir les determinacions projectuals bàsiques del nou barri. 

 

Gràfic 7. Propostes de ubicació de la nova estació de Ponent de Terrassa 
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1.4. EL PARCEL·LARI I L’ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

La colonització agrícola que s'ha produït històricament en l’àmbit que abasta el sector i voltants, s'ha 

traduït en una divisió parcel·laria estructurada pels camins d'accés a les finques i pels marges que 

defineixen àrees de conreu, adaptats a la topografia del lloc. 

Aquesta configuració parcel·lària original va ser modificada el seu dia amb elements aliens a 

l’estructura agrícola, com la implantació de la via del ferrocarril i la construcció de la riera de Palau, 

donant lloc a modificacions en les finques que aquestes infraestructures trobaren al seu pas. 

També la presència al sud del sector del barri del Roc Blanc ha modificat necessàriament l’estructura 

parcel·laria original per adaptar-la als nous sectors de planejament -de traçat funcionalment rectilini-. 

Per altra banda, la imminent construcció de la via Orbital ha desencadenat un procés expropiatori per 

part del Ministerio de Fomento que afecta a les finques situades més a ponent del sector. 

El conjunt així descrit, representa en la actualitat un total de 66 parcel·les pertanyents a 26 

propietaris, amb mides que oscil·len entre els  18.761m2 de la de major dimensió als 82,92m2 de la 

de menor dimensió, que juntament amb un total de 44.340 m2 de sòls públics –entre camins, rieres i 

sòls obtinguts per cessió- completen els 394.488 m2 del sector de planejament PP-AYM 001. 

Tot i que l’estructura parcel·lària està força esmicolada, les expectatives de desenvolupament 

urbanístic del sector ha modificat en gran mesura la propietat originària del sòl agrícola. Efectivament, 

el propi Ajuntament de Terrassa -amb la voluntat ferma de tirar endavant un sector de gestió 

complexa- va anar comprant sòls a través de la Societat Municipal de l’Habitatge de Terrassa, S.A., 

fins a esdevenir el propietari majoritari, amb un 36,99% de participació. En menor mesura, però 

també amb uns índexs de participació menors, diversos operadors immobiliaris han anat comprant 

sòls fins a completar gairebé un 40%. D’aquesta manera, i amb més del 80% del total del sòl, la 

Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa i el conjunt d’operadors immobiliaris s’han constituït en 

Junta Provisional de Compensació, per promoure la redacció i gestió del sector de planejament. 

Per a la realització del present document, es va encarregar la elaboració d’un plànol topogràfic amb la 

precisió suficient per realitzar una acurada identificació de cadascuna de les finques i el seu 

amidament exacte. El document resultant d’aquest treball és el que s’incorpora al present document 

com a plànol d’informació I.3. Estructura de la propietat del sòl, i cal fer esment exprés que ha 

suposat una mínima variació respecte la superfície total del sector de planejament prevista en el Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa, produint-se un petit augment de 5.234m2, equivalent 

a un 0,98% de variació sobre el total. 

Això no obstant, serà al projecte de reparcel·lació on es determinaran de forma precisa i unívoca la 

divisió parcel·laria i la titularitat de cadascuna de les finques atesos els corresponents títols de 
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propietat, entenent-se la informació continguda al present document com a orientativa i informativa, 

però sense valor normatiu pel que fa a aquests dos aspectes. 

També en el moment de la reparcel·lació caldrà que els propietaris de sòl afectat pel procés 

expropiatori derivat de la construcció de la via Orbital, aportin, si és el cas, els corresponents 

certificats de reserva de l’aprofitament urbanístic que se’ls hagin lliurat per l’Administració competent. 

L’estructura de la propietat així establerta amb les dades de què es disposa al moment de la redacció 

del present document, és la que es reflecteix en el quadre següent: 

QUADRE DE PROPIETATS SECTOR "LES AYMERIGUES" DE 
TERRASSA          

(segons aixecament topogràfic)               
        
PROPIETARI nº Finca Sup sòl 

finca 
% 

propietat 
sòl aportat sòl aportat Sòl aportat 

      m² % m² m² % 
       

BELLAESCUSA 121 2409 1.364,58 100,00% 1.364,58 1.364,58 0,39%
        
IRDILAR 204b 16556-N 790,10 100,00% 790,10     
  205 16556-N 1.243,00 100,00% 1.243,00 2.033,10 0,58%
     
DESPALSA 168 898 4.955,14 100,0000% 4.955,14   
 186 6995 2.901,66 100,0000% 2.901,66   
 186 16815-N 2.901,71 100,0000% 2.901,71   
 100 267-N 4.487,87 15,5556% 698,12   
 103 2465-N 1.568,20 15,5556% 243,94   
 201 267-N / 2465-N 8.648,53 15,5556% 1.345,33   
 104 267-N 8.748,28 15,5556% 1.360,85   
 188  136,44 100,0000% 136,44 14.543,19 4,15%
     
COMAPA 156 6208 18.768,01 100,00% 18.768,01 18.768,01 5,36%
        
TRANSTERRA   2250-N 6.917,04 100,00% 6.917,04     
   104 6.843,82 100,00% 6.843,82    
  169 926 10.135,89 100,00% 10.135,89    
  171 97018 4.028,62 100,00% 4.028,62 27.925,37 7,97%
        
MASIA MARCET S. A. 171 97018 1.978,19 100,00% 1.978,19 1.978,19 0,56%
        
URBIS 170 863-N 13.558,70 100,00% 13.558,70     
  167 21-N (-9167) 10.617,43 100,00% 10.617,43    
  122 99036 3.755,82 100,00% 3.755,82    
  161 2841-N 9.193,52 100,00% 9.193,52    
  117 10951 1.951,80 100,00% 1.951,80    
  116 10951 2.582,95 100,00% 2.582,95    
  101 2464-N 2.069,51 100,00% 2.069,51    
  110 965 14.018,92 100,00% 14.018,92    
  105  363,41 100,00% 363,41    
  107 209-N 4.133,99 100,00% 4.133,99    
  207 9950-N 7.450,00 100,00% 7.450,00    
  194 17905-N 1.345,17 100,00% 1.345,17 71.041,22 20,27%
      
IMMOCENTRE 3000 SL 106   3.810,69 100,00% 3.810,69 3.810,69 1,09%
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DOMENECH ARGEMÍ 113  3.776,73 100,0000% 3.776,73 3.776,73 1,08%
        
EN CONFLICTE     2.856,53 100,00% 2.856,53 2.856,53 0,82%
        
ADIF-RENFE         12.649,54 12.649,54 3,61%
        
SOCIETAT MUNICIPAL D’HABITATGE 
DE TERRASSA, S.A. 166 2753-N 6.762,84 100,00% 6.762,84     
 182 9940-N 2.480,04 100,00% 2.480,04    
  157 1310-N 8.744,15 100,00% 8.744,15    

  159
6705-N / 13428-
N 13.382,47 100,00% 13.382,47    

  119 2033-N 6.495,52 100,00% 6.495,52    
  158 918-N 6.786,49 100,00% 6.786,49    
  118 11348-N 7.157,33 100,00% 7.157,33    
  115 11348-N 5.742,23 100,00% 5.742,23    
  114 11348-N 4.564,43 100,00% 4.564,43    
  112 9890-N 2.639,23 100,00% 2.639,23    
  100 267-N 4.487,87 84,44% 3.789,75     
  103 2465-N 1.568,20 84,44% 1.324,26     
  201 267-N / 2465-N 8.648,53 84,44% 7.303,20     
 104 267-N 8.748,28 84,4444% 7.387,43   
  111 1954-N 2.246,70 100,00% 2.246,70    
  109 1554-N 8.704,89 100,00% 8.704,89    
  108 98181 5.013,40 100,00% 5.013,40    
  87 13410-N 23.888,27 100,00% 23.888,27    
  83 93710 3.736,63 100,00% 3.736,63 128.149,26 36,57%
        
AJUNTAMENT DE TERRASSA     522,48 100,00% 522,48     
    305,15 100,00% 305,15    
    1.213,32 100,00% 1.213,32    
    680,45 100,00% 680,45    
    444,20 100,00% 444,20    
   90139 1.025,56 100,00% 1.025,56    
    2.130,31 100,00% 2.130,31    
    1.270,78 100,00% 1.270,78    
    1.792,84 100,00% 1.792,84    
    1.133,14 100,00% 1.133,14    
    1.507,10 100,00% 1.507,10    
    1.365,70 100,00% 1.365,70    
    355,06 100,00% 355,06    
    911,00 100,00% 911,00    
      685,64 100,00% 685,64 15.342,73 4,38%
     
Altres propietaris (*) 176   3.230,16 100,00% 3.230,16 3.230,16 0,92%
        
VIVES TOSAS, JUAN 153   14.858,90 100,00% 14.858,90 14.858,90 4,24%
        
IRDILAR, 2002 S.L. 86   82,92 50,00% 82,92  
VILLAGRASA CEBRIAN, MARIA DEL 
CARMEN    50,00%  82,92 0,02%
        
GONZÁLEZ PLAZA, JULIÁN 154   5.657,70 100,00% 5.657,70     
GONZÁLEZ PLAZA, JULIAN 155   6001,24 100,00% 6.001,24 11.658,94 3,33%
      
Altres propietaris (*) 9512   501,77 100,00% 501,77 501,77 0,14%
        
ARMENGOL TORRELLA, DOLORES 162   7.448,45 100,00% 7.448,45 7.448,45 2,13%
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Altres propietaris (*) 9504   447,26 100,00% 447,26 447,26 0,13%
        
Altres propietaris (*) 9603   194,22 100,00% 194,22 194,22 0,06%
        
ROBLES ALMENDROS, TERESA 189   4.901,66 33,34% 4.901,66 
ORTEGA ROBLES, ANTONIO  33,33%  
ORTEGA ROBLES, MANUEL  33,33%  4.901,66 1,40%
        
VEYGA REGUANT, ROBERTO 206   1.185,44 33,34% 395,23     
VEYGA REGUANT, ANTONIO   33,33% 395,11    
VEYGA CASAS, ANTONIO      33,33% 395,11 1.185,44 0,34%
      
Altres propietaris (*)   13582 1.213,73 100,00% 1.213,73 1.213,73 0,35%
      
Altres propietaris (*)   225-N 318,04 100,00% 318,04 318,04 0,09%
      
Altres propietaris (*)   17905 138,43 100,00% 138,43 138,43 0,04%
     
Total sòl privat existent dins el sector          350.419,06 100,00%
         
Finques adquirides per l'Ajuntament de 
Terrassa per cessió    

23.955,94

Camins públics    6.543,79  
Domini públic àmbit transvassament         13.569,21   
        
Superfície Total Sector          394.488,00
        
(*) No participants en la Junta de 
Compensació Provisional       
        
      
 

      Finques en proindivís entre Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa i Despalsa  
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1.5. ELEMENTS FÍSICS DEL SECTOR 

Al punt 1.3. d’aquesta memòria s’ha fet esment explícit de les grans infraestructures –hidràulica, 

viària i ferroviària- que afecten de manera directa el sector de Les Aymerigues, de manera que en 

aquest punt s’analitza la resta d’elements físics que cal tenir en compte en la ordenació del sector, en 

concret, la topografia, la vegetació, les edificacions i els usos.  

 

TOPOGRAFIA 

Com ja s’ha comentat al punt 1.3, la topografia originària del sector es va veure fortament alterada 

per la construcció de la via fèrria i de la canalització a cel obert de la riera de Palau, fruit de les 

inundacions de 1962. 

La implantació del ferrocarril suposà la construcció d’un gran talús per atendre la necessitat obvia de 

mantenir la cota horitzontal de la via del tren, que –al tram de Les Aymerigues- passa a una alçada 

d’uns 6 metres sobre la rasant natural del terreny. Aquest talús obstaculitza físicament el pas nord-

sud, dividint el sector en dos parts: la situada per damunt la via, en contacte amb el terreny natural, i 

la que està per sota la via, en contacte amb els barris de La Maurina i el Roc Blanc. 

Aquest talús es converteix a ponent del sector en una gran trinxera que arriba als 14 metres d’alçada, 

just al límit del terme municipal entre Terrassa i Viladecavalls, que també talla la connexió entre els 

territoris situats al nord i sud de la via del tren en l’àmbit del canvi de terme. 

A la banda de llevant, en el punt d’encreuament de la via del ferrocarril damunt la riera de Palau la 

situació topogràfica encara és més complexa, atès que el pas de les dues infraestructures es va 

salvar amb la construcció d’un pont que permet el pas del ferrocarril per damunt la riera, aprofitant l’ull 

del pont per permetre el pas del vial que avui constitueix la ronda de ponent. 

Per la seva banda, l’obra de canalització de la riera de Palau també va suposar una forta modificació 

topogràfica del sector, de la mateixa manera que per la resta de sectors que creuava. Efectivament, 

la necessitat de crear una rasa de gran capacitat hidràulica va produir una esquerda en el territori que 

és encara més difícil de saltar que el propi ferrocarril. Aquesta gran esquerda es fa encara més 

evident a la zona nord del sector, tota vegada que en la banda dreta de la llera es varen acumular les 

terres provinents del solc, pel que pràcticament tot el bosquet artificial de pins situat en aquest àmbit 

està plantat damunt terres de replè. Ens trobem així que, en algun punt d’aquest tram hi ha un 

desnivell de 16 metres entre el fons de la riera i la part superior del talús. Per tant, la situació 

topogràfica actual provocada per la construcció de la canalització no permet el seu traspàs més que 
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pel petit pont que porta al Camí de Can Gonteres- a l’extrem nord-est del sector-, i pel pont construït, 

per passar a banda i banda de la llera, a l’alçada dels carrers d’Orà i Pablo Iglesias, al sud del sector, 

distant entre ells 700 metres. 

Al marge de les dues actuacions analitzades, cal considerar, a més, que la topografia de les vores de 

migdia i llevant del sector res tenen a veure amb la original, donada la construcció dels barris del Roc 

Blanc i de La Maurina, que en el seu procés urbanitzador han anat modificant fortament el territori. 

Per últim, recordar que la construcció de la via Orbital a ponent del sector està modificant fortament la 

topografia, amb la construcció de grans talussos i terraplens per permetre el pas d’una via amb 

requeriments funcionals importants, de traça i pendents, damunt d’una topografia natural força 

accidentada. 

Amb totes aquestes alteracions artificials, ens trobem amb un sector que –tot i tenir prop de 39 

hectàrees d’extensió- tan sols presenta “naturalitzat” l’entorn de la riera de la Maurina, tot i que també 

es va interrompent pels successius encreuaments de la via Orbital i de la via del ferrocarril, que 

travessa amb obres de fàbrica. 

Aquestes alteracions topogràfiques artificials provoquen que els pendents naturals i suaus originals 

s’hagin vist transformats, provocant pendents de fins al 15%, damunt les quals resulta difícil proposar 

creixements residencials que puguin incorporar criteris de mobilitat adequada a les persones, sense 

una nova alteració topogràfica important que retorni –en el possible- a la topografia bàsica original 

que devia haver existit avanç de la implantació de les xarxes infraestructura esmentades. Ens trobem 

doncs, en un cas on no es tracta de buscar l’adequació a la topografia natural del territori, si no de re-

artificialitzar-la per tornar-la al seu estat original. 

Tal i com s’ha dit al punt sobre propietat del sòl, per a l’elaboració del present Pla Parcial s’ha 

realitzat expressament un aixecament topogràfic, que permet una precisió major que la de la 

cartografia disponible a l’Ajuntament de Terrassa, i que s’incorpora al present document al plànol 

d’informació I4. Topografia. 

 

XARXA DE VIALS I CAMINS 

La xarxa interior de camins del sector és mínima i serveix actualment d’accés a algunes de les 

edificacions situades a l’interior o a l’entorn, i al pocs camps de conreu que existeixen. Hi ha una 

petita xarxa de camins sense pavimentar que penja del camí de Can Gonteres, i un altra al voltant del 

torrent de la Maurina. 

La primera té un únic accés des de l’esmentat camí i condueix a dos habitatges en ús situats fora el 
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sector, i a una sèrie de petits horts situats al nord de la riera de Palau. 

La segona resulta accessible pel nord des de Terrassa a través del camí de Can Gonteres, o bé a 

traves del camí vell de Terrassa a Vacarisses, al terme municipal de Viladecavalls, fins trobar el 

torrent de la Maurina, ja que des de la part sud del sector, el camí paral·lel al torrent es veu 

interromput pel talús de la via del ferrocarril. Aquest xarxa donava fins ara accés a algunes terrasses 

de conreu situades a l’entorn del torrent –al nord de la via fèrria-, ja que la construcció de la via 

Orbital ha fet desaparèixer els usos i construccions agrícoles al pas del seu traçat. 

 

VEGETACIÓ 

La única massa arbrada del sector és la situada a l’entorn del camí de Can Gunteres, i està 

constituïda per pins plantats seguint una trama més o menys regular, damunt terrenys de reblert 

provinents de l’excavació de la rasa de la canalització de la riera de Palau, sense cap interès des del 

punt de vista ambiental, com s’explica pormenoritzadament a la memòria ambiental. El Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa atorgava a aquesta massa arbrada un paper de 

connector territorial entre la ciutat construïda i el sòl no urbanitzable, que es veu ja en l’actualitat 

alterat per la construcció de la via Orbital. Efectivament el fet que la via Orbital passi en trinxera en el 

seu encreuament amb el camí de Can Gonteres fa que la connexió entre la ciutat i el territori natural 

es vegi restringida al pas pel pont que es construeix per salvar la pròpia trinxera generada pel cinturó. 

La riera de Palau, en tant que obra artificial, no ha generat en el seu entorn l’ecosistema propi que 

aquests elements hidràulics solen comportar, pel que no ostenta cap interès des del punt de vista 

natural. 

En canvi, el torrent de la Maurina, sí ha generat –en tant que element natural d’escorrentia- una 

vegetació pròpia dels marges de riera, que esdevé alhora un connector natural per a espècies 

animals. Evidentment, el caràcter “natural” de la riera era més evident en la part nord de la via del 

ferrocarril que en la banda sud, on la petita longitud del tram des de la via fins a la riera de Palau, i el 

contacte més proper amb l’obra urbanitzada l’han fet perdre el caire que presentava més amunt. Cal 

tenir en compte però, que l’encreuament de la via Orbital canviarà dràsticament el seu caràcter entre 

aquesta via i el ferrocarril, de manera que ja es pot avançar que es trobarà en la mateixa situació que 

l’actual tram al sud del ferrocarril. 

 

EDIFICACIONS I USOS. 

Dins el sector només hi ha dues construccions destinades a  habitatge que es trobin en bones 
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condicions. La resta d’edificacions són coberts agrícoles o edificacions en runes. Un d’aquests 

habitatges s’ha vist afectat per la construcció del IV Cinturó, i l’altre resulta incompatible amb la 

solució adoptada, pel que no es contempla la seva conservació dins la ordenació general del Pla 

parcial urbanístic. 

Tret dels usos agrícoles, no hi ha al sector altres usos en l’actualitat que puguin resultar 

indemnitzables al procés reparcel.latori. 

 

CONREUS 

El sector es troba sobre una zona fortament conreada en el passat i en procés d’abandonament 

recent. Els usos majoritaris fa 50 anys eren els conreus arboris de secà -oliveres i figueres-, amb 

marges que separaven els camps. La major part d’aquest conreus es van abandonar, quedant en 

actiu unes 12 Hes, situades bàsicament al nord de la via del ferrocarril, mentre que al sud d’aquest 

predominen els matollars. Aquest procés d’abandonament segueix avançant, en quan la pressió de la 

zona urbana resulta més gran, i l’aparició de noves infraestructures, com el IV Cinturó, que trenquen 

la poca estructura agrícola existent, potenciarà sens dubte aquest abandonament en tots els terrenys 

situats al sud-est de la via, entre dita via  i la ciutat consolidada. 
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1.6 MARC LEGAL APLICABLE 

La legislació urbanística d’aplicació és el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme (d’ara en endavant TRLU 1/2005), i el Decret legislatiu 305/2006, 

de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme Reglament de la Llei 

d’Urbanisme (d’ara endavant RLUC), així com la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl, i el Decret-Llei 

1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. 

L’article 65 del TRLU 1/2005 i els articles 79 al 83 del RLUC defineixen els objectius, contingut i 

determinacions dels plans parcials d’ordenació, com a instruments de planejament de caràcter 

general en el sòl urbanitzable.  

L’article 66 del TRLUC 1/2005 i els articles 84 a 89 del RLUC regulen la documentació que han de 

contenir els plans parcials. 

En aquest supòsit, i atès que es tracta d’un pla parcial d’iniciativa privada, que preveu l’article 76 del 

TRLUC, li són d’aplicació les especificitats establertes en els articles 96 i 97 del mateix text legal. 

Atès que es tracta d’un àmbit on el sòl es troba classificat com a urbanitzable delimitat, caldrà estar al 

règim jurídic que d’aquest tipus de sòl contempla tant el TRLUC (articles 44 i 45) com el RLUC 

(articles 41 i 42 RLUC). 

Així mateix, resulta d’aplicació el Capítol III del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa, 

que inclou la regulació del sòl urbanitzable, i en concret, del sector de Les Aymerigues, així com la 

fitxa normativa 118 on s’estableixen els paràmetres reguladors del sector de referència. 

Finalment, cal tenir present la incidència en el present pla parcial del Real Decreto 2/2008, de 20 de 

juny, pel qual s’aprova el “Texto Refundido de la Ley del Suelo”. 
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1.7. PLANEJAMENT VIGENT 

Com ja s’ha dit al primer punt, el sector de les Aymerigues està classificat com a sòl urbanitzable 

delimitat pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa, aprovat definitivament per 

resolucions del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 4 de juliol i de 31 de desembre 

de 2003, i publicat al DOGC núm 4.029 de 12 de desembre de 2003 i actualment vigent, el 

desenvolupament del qual requereix la formulació i tramitació d’un Pla Parcial. En concret, la fitxa 

normativa núm. 118 del pla, determina els paràmetres que han de regir l’ordenació de dit sector de 

sòl urbanitzable delimitat (PP-AYM001), i que en conseqüència acompleix el present pla parcial, que 

es transcriuen a continuació: 

1. Àmbit: 
Sector de sòl urbanitzable delimitat que comprèn els terrenys situats a ponent de la ciutat, 
delimitat al sud pel barri de Roc Blanc i a l’oest pel barri de la Maurina. La superfície del sector 
del Pla Parcial és de : 389.254 m2. 

2. Objectius 
Ordenar aquest sector resolent l’articulació de les infraestructures que si interseccionen: el 
Passeig de Ponent amb la canalització i cobriment de la riera de Palau, l’avinguda Vint-i-dos de 
juliol, la traça dels ferrocarrils de la línia Barcelona-Saragossa i la incorporació a l’autovia 
orbital. L’ús previst serà el residencial. 

La canalització i cobriment del transvasament de la riera de Palau i la urbanització del passeig 
resultant. 

El sistema d’espais lliures es basarà en dos fronts: la creació d’una gran plaça central i la 
protecció d’un bosc existent en el límit del sector. 

Determinar la cessió d’una àrea d’equipaments pròxima al Barri del Roc Blanc. 

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús: 
Les zones d’aprofitament privat d’aquest sector, que es determinen en els plànols d’ordenació, 
són indicatives i s’ordenaran segons les Normes del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

Dades a desenvolupar: 
Reserves mínimes de sòl públic Espais liures 20% 
   Equipaments 15% 
   SÒL PÚBLIC mínim 55% 
Sòl d’aprofitament privat  Residencial 45% 
   Sòl Privat màxim 45% 
Alçada màxima  PB + 8 
Coeficient d’edificabilitat residencial 0,75 m2st/m2sòl 
Coeficient d’edificabilitat complementària 0,10 m2st/m2sòl 
Densitat màxima d’habitatges  93,74 hab/Ha 
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  330.865 m2 

Nombre màxim d’habitatges  3.649 habitatges 

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

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes de forma que 
conjuntament acompleixin amb els mínims fixats per la llei d’Urbanisme (arts 64 i 65) 

5. Condicions de gestió i execució: 
El Pla Parcial delimitarà els polígons de gestió que consideri necessaris, que s’executaran 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 sistemes viari i dels espais lliures. 

Els sòls de titularitat pública que provinguin de cessions produïdes en desenvolupament 
d’anteriors planejaments no computaran als efectes de generar edificabilitat ni del compliment 
dels estàndards mínims de cessió. 

Aquests, també participaran en les despeses generals de canalització, cobriment i urbanització 
del Passeig de Ponent. La participació en les referides despeses vindrà limitada a un cost 
màxim que juntament amb els costos d’urbanització interna del sector i de les seves 
connexions exteriors no suposin, en cap cas, un repercussió màxima equivalent al 30% del 
valor del sostre net edificable resultant de l’ordenació. 

L’aprovació definitiva del Pla Parcial estarà supeditada a l’aprovació del Projecte que concreti 
les solucions hidràuliques de cobriment del transvasament de la riera de Palau, informat 
favorablement per part de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

6. Règim transitori d’edificació i usos: 
Els edificis i instal·lacions existents dins el Pla Parcial quedaran subjectes al règim  de fora 
d’ordenació. 

1.8. ESTÀNDARS I APROFITAMENTS A APLICAR EN EL SECTOR DE PLANEJAMENT  

Els estàndards de cessió de zones verdes i equipaments que s’estableixen a la fitxa núm,. 118 del 

POUM es comparen amb els que resulten de l’aplicació de l’article 65.3 del TRLUC, per tal de 

determinar la cessió mínima dels mateixos. Per a la determinació dels deures dels propietaris 

inclosos a la unitat d’actuació s’estarà a allò que determinen els articles 44 i 45 del TRLUC i els 

articles 41 i 42 del RLUC, i per a la reserva de l’habitatge protegit s’estarà a allò que determina l’art 

57 del TRLUC, d’acord amb la nova redacció donada per l’article 9.1del Decret-Llei 1/2007 

Per al càlcul dels sòls de cessió mínima i de l’edificabilitat màxima permesa es prenen com a dada de 

partida les superfícies obtingudes a partir de l’aixecament topogràfic realitzat expressament, distingint 

entre superfícies de finques de titularitat privada o pública que generen aprofitament, i superfícies de 

sòls públics, que no en generen. 

Total sòl privat existent dins el sector         350.419,06
        
Finques adquirides per l'Ajuntament de Terrassa per cessió gratuïta     23.955,94
Camins públics     6.543,79
Domini públic àmbit transvassament          13.569,21
Total sòl públic existent al sector      44.068,94
       
Superfície Total Sector          394.488,00
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Per al còmput tant de l’edificabilitat màxima permesa com de sòls de cessió gratuïta es resten els sòls 

que no generen aprofitament, i per tant tots els càlculs es realitzen en base a 350.148,73 m2, 

comparant els estàndards establerts al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa i la 

legislació urbanística vigent i aplicable al present Pla Parcial. 

 

  P.O.U.M.  TRLU 1/2005 
        
Coef. d'edif. residencial màx. 0,75 m2st / m2sl        
Coef. d'edif. complementària màx. 0,10 m2st / m2sl      
Sostre residencial màxim edificable 262.814 m2st       
Sostre complementari màxim edificable 35.042 m2st       
Sostre total màxim edificable 297.856 m2st      
Densitat màxima d'habitatges 83,20 hab/Ha      
Nombre màx habitatges 3.282,00 habitatges        
       
Sòl mínim destinat a espais verds 20 %  20m2 / 100 m2 st 59.571,00 m2 
  70.083,81 m2  10% sup sector 35.042,00 m2 
Sòl mínim destinat a equipaments  15 %  20m2 / 100 m2 st 59.571,00 m2 
  52.562,86 m2  5% sup sector 17.521,00 m2 
     
Sòl mínim destinat a vials -   - -   
     
 Sòl mínim destinat a sistemes 55 %       
 192.730,48 m2  e.verd + equip (min) 119.142,80 m2 
Sòls públics provinents de cessions 23.955,94 m2   23.955,94 m2 
Sòl mínim destinat a sistemes 216.686,42 m2   143.098,42 m2 

(en negreta els valors mínims i màxims resultants) 

El present Pla Parcial fixa com a sòl mínim destinat a equipaments públics el què determina el 

TRLUC, mentre que el mínim sòl de cessió destinat a espais verds i a la totalitat dels sistemes que es 

contempla és el que fixa el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa, que excedeix el mínim 

legalment establert. 
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1.9. MEMÒRIA AMBIENTAL 

De conformitat amb la Disposició Transitòria Dotzena del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, reguladora de l’Avaluació Ambiental dels 

plans urbanístics, va esdevenir necessari sol·licitar a l’òrgan competent una decisió prèvia per tal de 

conèixer si el Pla Parcial s’havia de sotmetre al procediment d’Avaluació Ambiental, regulat a l’article 

115 del Decret 305/2006, ja que es tracta d’un pla parcial que desenvolupa un POUM que no ha estat 

objecte d’avaluació ambiental. 

En conseqüència en data 4 d’octubre de 2007 es va trametre a l’Oficina Territorial d’Avaluació 

Ambiental de Barcelona del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, la 

documentació relativa a l’avanç del Pla Parcial del Sector Les Aymerigues de Terrassa. 

En data 15 de gener de 2008, dita Oficina va remetre a l’Ajuntament de Terrassa un Document de 

Referència, que determinava l’abast de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, i els criteris, objectius i 

principis ambientals aplicables, i identificava les administracions públiques afectades i el públic 

interessat. 

Dit document va ser tingut en compte en el Pla Parcial que s’aprovà inicialment per la Junta de 

Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa en data 22 de febrer de 2008, en el qual s’incorporava 

l’Informe de Sostenibilitat Ambiental. 

En aquest sentit, i dins del tràmit de l’Avaluació Ambiental a què ha estat sotmés el Pla Parcial del 

Sector Les Aymerigues, es va sol·licitar informe de les administracions públiques afectades, en 

concret, de la Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental dels Serveis Territorials a Barcelona del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, de l’Agència Catalana de l’Aigua i de la 

Direcció General de Promoció de l’Habitatge, la valoració dels quals ja ha estat analitzada en el 

precedent apartat. 

Simultàniament, es van efectuar consultes a les entitats DEPANA-Lliga per a la defensa del patrimoni 

natural i a ADENC, sense que a data d’avui consti presentat cap escrit de resposta d’aquestes 

entitats.  

Per tant, a la vista dels informes abans analitzats i dins del procediment d’Avaluació Ambiental, el Pla 

Parcial que es presenta a l’aprovació definitiva, incorpora la corresponent Memòria Ambiental, en la 

què tenint en compte l’informe de sostenibilitat ambiental i el resultat de les consultes realitzades, es 

valora la integració dels aspectes ambientals en la proposta d’ordenació. 

 
Jornet-Llop-Pastor, arquitectes 

Barcelona, juny 2009 
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2.1 JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DEL PLA 

El Pla Parcial Urbanístic Les Aymerigues (PP-AYM 001) es redacta en desenvolupament de Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa, en virtut de l’article 187 del mateix, i amb els criteris i 

objectius definits a la fitxa normativa 118 de dit instrument de planejament urbanístic general. 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal preveia 6 sectors urbanitzables delimitats, 3 d’ús residencial 

i 3 més d’usos terciaris. Dels tres sectors residencials –tots ells situats en la corona nord i oest de la 

ciutat- se’n ha desenvolupat l’anomenat Can Colomer –el situat més al nord-, quedant pendents Can 

Marcet, i Les Aymerigues, objecte aquest últim del present document. Tots ells tenen en comú el 

desenvolupament i definició d’aquest límit de ciutat, i tots ells participen de la transformació de la riera 

de Palau en el futur passeig de Ponent, artèria bàsica per a la ordenació del sector oest de la ciutat i 

la seva relació amb la via Orbital. 

Per avançar en aquesta profunda transformació, l’Ajuntament de Terrassa ja ha encarregat l’estudi de 

canalització de la riera de Palau que resolgui les qüestions hidràuliques, i també un document de 

criteris d’urbanització de tot el passeig, que homogeneïtzi el tractament que cada un dels sectors de 

desenvolupament implicats doni a aquesta via. 

Per altra banda, l’Ajuntament de Terrassa també ha encarregat la redacció del Pla de Millora Urbana 

del Sector Ponent-Renfe, adjacent a Les Aymerigues, per tal d’impulsar la construcció de la tercera i 

darrera de les estacions de Renfe previstes a la ciutat. 

Per últim, esmentar que el Ministerio de Fomento ha començat ja la construcció de la via Orbital o IV 

Cinturó en el tram Abrera-Terrassa, i que afecta de manera significativa les expectatives de 

desenvolupament dels creixements de ponent de la ciutat. 

Per tots aquests motius, es justifica la necessitat de desenvolupar el sector de Les Aymerigues en un 

moment on encara pot fer aportacions rellevants als projectes esmentats, que ja estan suficientment 

madurs com per permetre que els sectors de planejament urbanístic que hi estan implicats es 

redactin i desenvolupin. 

2.2 OBJECTIUS I CRITERIS DE L’ORDENACIÓ 

El desenvolupament del sector –conjuntament amb els sectors Can Marcet i Can Colomer- ha 

d’aportar a la ciutat  la definició del límit urbà de ponent i de la seva façana des de la via Orbital, a 

més de participar de forma decisiva en la transformació de la riera de Palau en el passeig de Ponent. 

A més d’aquests objectius bàsics comuns amb els altres sectors, el sector de Les Aymerigues ha de 

resoldre la continuïtat de la ciutat a banda i banda de la línia del ferrocarril, que constitueix una 
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autèntica barrera física per al desenvolupament urbà. 

Aquest són els objectius bàsics que es proposen a la fitxa normativa del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal, i que la ordenació proposada pretén resoldre, a més d’altres de gran importància per a la 

ciutat: 

- Completar la vialitat bàsica de ciutat proposada al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 

Terrassa, amb la urbanització del passeig de ponent, la connexió amb la carretera d’Olesa, i 

possibilitar en el futur la construcció del nus d’entrada des de la via Orbital, finalment no 

executada en la obra endegada pel Ministerio de Fomento, però quina reserva viària es deixa per 

futures reconsideracions sobre el tema. 

- La creació d’una gran plaça situada al punt d’inflexió del passeig de Ponent que suposi un 

vertader centre d’activitat de barri i de ciutat, amb la ubicació dels usos terciaris previstos pel 

POUM concentrats en aquest punt, i d’un equipament públic que pugui tenir una rellevància més 

enllà del propi barri. 

- Resoldre el contacte de la ciutat construïda amb el sòl no urbanitzable que quedarà comprès 

entre el límit urbà i la traça de la via Orbital a través d’un sistema d’espais lliures que serveixi de 

protecció d’aquesta nova via en construcció. 

- Resoldre el contacte amb els barris del Roc Blanc i la Maurina -integrant-los en la nova 

ordenació-, i suggerir les pautes d’ordenació del sector de Can Marcet i del PMU Ponent- Renfe 

en continuïtat amb Les Aymerigues.  

- Procurar l’obtenció de tres peces de sòl públic de dimensió considerable destinades a 

equipaments socials, educatius i esportius, provinents de dèficits de planejaments anteriors, a la 

vora del barri del Roc Blanc. 

La gran dimensió del sector de planejament objecte del present Pla Parcial fa que el seu 

desenvolupament no sols ajudi a completar parts de ciutat, si no que suposi la creació d’un nou barri 

amb entitat pròpia. Per això, i centrats en aspectes interns del nou barri, aquest document es planteja 

assolir altres objectius complementaris dels anteriors, i no menys importants: 

- Ordenar la vialitat local que ha de servir de suport dels nous usos atenent a la continuïtat amb 

els barris actuals i sectors de planejament de l’entorn, amb propostes d’urbanització de la xarxa 

local que afavoreixin el seu ús per part de les persones i les bicicletes per damunt del vehicle 

rodat. 

- Procurar l’obtenció dels sòls públic destinats a espais lliures ja esmentats –la gran plaça central i 

el verd de protecció de la via Orbital-, però també d’espais públics de menor mida més lligats a 

les activitats proposades a les plantes baixes i al lleure del barri, amb la construcció de petites 
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places, rambles o carrers exclusius per a vianants. En aquest sentit, el present Pla Parcial es 

proposa fomentar la interrelació entre espais de lleure -entesos com a zones verdes clàssiques- i 

els espais de la vialitat -que no tenen perquè associar-se automàticament al seu ús exclusiu per 

part del vehicle rodat-. 

- Proposar nous usos d’equipaments públics –de diferent mida, jerarquia i posició- que donin 

servei als nous habitants del barri, de tal manera que contribueixin a la dinamització de les 

activitats privades previstes. 

- Ordenar l’edificació privada destinada a usos complementaris al residencial –comercial, oficines 

i hotels,...- de tal manera que es creïn pols i eixos d’activitat, bàsicament al llarg del passeig de 

Ponent i de la nova gran plaça, però també altres de menor escala destinats a la vida del nou 

barri. 

- Ordenar l’edificació destinada a l’habitatge en base a blocs d’edificació plurifamiliar –aïllats o en 

continuïtat-, formant illes compactes que puguin contenir espais privats destinats al lleure, però 

sense perdre mai la configuració de l’espai carrer amb façanes –entès a la manera tradicional- 

com a element bàsic de la ordenació. 

- Destinar part de l’edificació residencial proposada a la promoció d’habitatges de Protecció Oficial 

i de Preu Concertat, amb els mínims establerts en la legislació urbanística vigent i aplicable, que 

en aquest moments resulta superior a la proposada pel POUM de Terrassa al moment de la seva 

redacció. 

Com a resum dels punts anteriors, podem concloure que l’objectiu principal de l’actuació és el de 

desenvolupar un sector de sòl residencial urbanitzat en condicions d’absorbir una part del creixement 

de Terrassa, seguint models de compacitat vs dispersió del conjunt edificat en el territori, alliberant el 

màxim de sòl destinat a usos públics per damunt fins i tot dels fixats pel propi POUM. 

A més dels criteris urbanístics ja enunciats, és objectiu d’aquest Pla Parcial establir uns criteris 

d’ordenació de la urbanització que vetllin per la protecció del medi ambient, per la qual cosa, i d’acord 

amb les recomanacions establertes en l’Informe ambiental que l’acompanya com a document annex, 

s’ha donat prioritat a l’assoliment dels següents objectius: 

- Millora de les condicions de qualitat urbana dels espais públics i dels habitatges (utilització de 

sistemes lumínics coherents amb la Llei de protecció contra la contaminació lumínica, utilització 

de materials d’urbanització que garanteixin la permeabilitat dels sòls en els espais destinats als 

sòls lliures, garantia d’assoleiament en els habitatges, proteccions solars a les obertures, 

sistemes de ventilació creuada natural...). 

- Eficiència energètica (recomanació d’implantació de sistemes de captació solar tèrmica per 
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aigua calenta sanitària, vidres dobles a les façanes a nord, incorporació de criteris de construcció 

en els elements constructius...). 

- Optimització de recursos naturals (recomanació d’instal·lació de mecanismes estalviadors del 

consum d’aigua als aparells sanitaris, utilització de sistemes de rec per goteig, implantació 

d’espècies vegetals autòctones o adaptades...). 

- Gestió integrada de residus (reserva de sòls per la instal·lació de contenidors de recollida 

selectiva amb sistema soterrat...). 

- Incorporació de criteris de mobilitat sostenible (definició de seccions de carrers amb atenció a la 

vorera i espai del vianant, integració del carril bici, paviments amb material sonoreductor, accions 

de pacificació de trànsit...). 
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2.3 DESCRIPCIÓ DE L’ORDENACIÓ 

Com ja s’ha enunciat anteriorment –i segons criteri del propi POUM- l’objecte primordial del present 

Pla Parcial és el d’ordenar el sector resolent l’articulació de les infrastructures que hi interseccionen: 

el passeig de Ponent –amb el cobriment de la riera de Palau-, la via del ferrocarril, i una possible 

futura la connexió amb la via Orbital o IV Cinturó 

Prenent les tres infraestructures bàsiques no com a obstacles a salvar, si no com a elements 

generadors de ciutat, les opcions considerades es centren en el projecte del gran espai verd que el 

propi POUM proposava a l’interior del sector, i sobre el que conflueixen tots els elements esmentats.  

Efectivament, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa proposava una gran plaça-parc a 

l’interior del sector, de formes diverses, però sempre amb la funció de distribuïdor de trànsits, on 

conflueixen de manera diversa l’enllaç amb la via Orbital i el passeig de Ponent, romanent invariable -

evidentment- la traça de la línia del ferrocarril. En la opció final que es pot veure a la fitxa del POUM, 

aquesta plaça queda finalment col·locada de forma tangencial a la via del tren, respecte a la qual el 

Passeig de Ponent també en queda en una posició tangencial, diluint-se en un dels seus costats, i 

que és punt de sortida per a anar a connectar amb l’enllaç previst de la via Orbital. 

Gràfic8. Esquemes d’alternatives d’ordenació de la plaça proposades durant la redacció del POUM 

 

Després de l’estudi de diverses alternatives -a més de les assajades pel POUM- ha pres força aquella 

que fa confluir totes les infraestructures en un punt, utilitzant la plaça com a element d’ordenació on 

arriba i surt el Passeig de Ponent, que és travessada pel mig per la via del tren amb un viaducte 

elevat 14 metres, i que constitueix un dels possibles punts futurs de connexió entre la ciutat i la via 

orbital, aprofitant aquesta connexió per a projectar un dels verds de connexió amb el sòl no 

urbanitzable. 
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Els estudis previs realitzats varen explorar diverses hipòtesi, però sempre en la línia de donar forma i 

qualitat espacial a la decisió projectual bàsica de desplaçar la plaça central de tal manera que totes 

les infraestructures confluïssin en ella, i es produís des d’aquesta mateixa plaça una connexió directa 

i franca amb el territori situat més enllà de la via Orbital. 

En aquest sentit, la proposta de la ordenació del nou barri aposta per la creació d’un centre -la 

plaça/parc- que a més de ser el principal espai lliure del barri, ordena infraestructures de tot tipus i 

concentra i polaritza usos i activitats, constituint-se en un nou centre a escala de ciutat, permetent 

una solució viària clara, que integra tant els verds de ciutat i territorials com els fronts de les 

arquitectures que han de conformar la plaça, permetent una distribució de les edificabilitats previstes 

que respecta l’ordre general i és sensible als barris veïns. 

 

 

Gràfic 9  Esquema bàsic de l’ordenació de la plaça central i la seva relació amb les infrastructures, a partir del qual 
s’ha desenvolupat la proposta. 
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El treball acurat d’aquest esquema ha permès a arribar a una definició més precisa de tots els 

elements que composen la ordenació del sector, ja sigui des del funcionament de les xarxes i 

sistemes, com de la definició de la forma del barri que es vol construir, segons s’explica 

permenoritzadament als següents punts. 

Abans, però, fer esment d’un condicionant previ a qualsevol explicació sobre la ordenació, i que és la 

topografia del sector -especialment la de la banda situada al nord del torrent de La Maurina i a ponent 

de la riera de Palau-. Efectivament, l’obertura de la rasa de la canalització va suposar una important 

modificació topogràfica de les seves vores, ja que s’hi varen acumular grans quantitats de terres 

provinents de l’excavació de la canalització. Per altra banda la particular configuració orogràfica 

d’aquesta zona fa que es produeixi un gran desnivell entre el pla situat al sud del camí de Can 

Gonteres i el torrent de la Maurina, damunt el qual resulta impossible la construcció de la ciutat densa 

que es vol, acompanyant el pendent relativament suau del futur passeig de Ponent. Per aquest motiu 

s’ha optat per una solució que passa per modificar aquesta topografia establint un pla de suau 

pendent en sentit nord-sud i en sentit oest-est, damunt el qual es pugui traçar una malla viària que 

permeti la col·locació del sostre previst. Malgrat aquestes terres s’utilitzen per reblir de nou la rasa de 

la riera -un cop feta la canalització-, i per crear uns monticles artificials per generar una barrera sònica 

respecte el IV Cinturó, la quantitat de terra excavada (uns 2.000.000 m3 de terra), no compensa la de 

terraplè (uns 800.00 m3 de terres) dins el sector. Per aquest motiu seria possible i convenient una 

gestió independent i prèvia a l’adjudicació de les obres d’urbanització, que pugui rendibilitzar el 

transvasament -o venda- de terres a altres destins que no siguin l’abocador tradicional (la mateixa 

canalització de la riera terres amunt, per exemple). 

 

2.3.1. LA XARXA VIÀRIA 

L’esquema de funcionament viari bàsic finalment adoptat no difereix gaire de la proposta efectuada 

pel propi P.O.U.M., proposant la plaça com a gran round-about que organitza els trànsits del Passeig 

de Ponent, la sortida cap a la carretera d’Olesa, i l’enllaç amb la via Orbital (cas que aquest es realitzi 

en el futur). 

Sens dubte l’element principal de la xarxa proposada al voltant del qual gravita tota la resta és el gran 

round about–plaça–parc que vol reunir les tres condicions alhora: la de round-about de distribució del 

trànsit rodat, la de plaça que aglutina i congrega una gran quantitat d’activitat situada tant a les 

plantes baixes com en alçada dels edifici singulars que es disposen al seu voltant, i com a parc amb 

ús de lleure del seu interior, en connexió amb el parc lineal de la riera de la Maurina que va fins a 

l’espai lliure previst per a la possible futura construcció de l’enllaç amb la via Orbital. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, aquest enllaç proposat pel POUM de Terrassa no ha estat recollit 



2. MEMÒRIA DE L'ORDENACIÓ 

PLA PARCIAL URBANÍSTIC “LES AYMERIGUES”. TERRASSA. Juny 2009 48 

per l’obra de IV Cinturó entre Abrera i Terrassa executat pel Ministerio de Fomento. En el present Pla 

Parcial s’ha adoptat una solució que permeti la seva construcció en un futur, sense que això 

introdueixi disfuncions en la xarxa projectada si això no s’arriba a produir. Per aquest motiu es 

qualifica una reserva de sòl de sistema viari, per fer possible la construcció del nus en un futur. 

En la ordenació del Passeig de Ponent s’ha tingut en compte les dues seccions proposades pel 

document de Criteris d’Urbanització del Passeig de Ponent, diferents entre sí en els trams situats a 

nord i sud de la plaça, donades les diferents situacions urbanes que travessa: en la part nord -on la 

riera de Palau està envoltada de sectors de planejament encara per desenvolupar- es disposa d’una 

secció de vial més amplia -fet que permet unes voreres més generoses-, mentre que en la part sud 

cal adaptar la secció del passeig als requeriments d’espai que motivats per les illes consolidades dels 

barris de La Maurina i del Roc Blanc. En qualsevol dels dos casos es proposen tres carrils per sentit 

de circulació –un dels quals sempre reservat pel transport públic-, separats amb una mitjana que 

permeti realitzar girs a l’esquerra, ja que es pretén que –tot i tractar-se d’una via estructural i de 

trànsit intens-, es concebi més com a via urbana al servei de les seves vores, més que com a ronda 

de circulació ràpida per a vehicles rodats. La ubicació d’activitats comercials a les plantes baixes de 

les edificacions que es proposen al llarg del passeig vol ajudar a conferir-li el caràcter de via amb una 

forta càrrega d’us, i no sols com a via de pas a través. Per aquest mateix motiu s’ha descartat 

segregar el passeig de ponent del round-about -com es preveia als primers esquemes-, per tal 

d’integrar de manera més rotunda el passeig dins el barri. 

L’altra via de la xarxa bàsica que conflueix a la gran plaça és el vial que porta a la carretera d’Olesa, 

on hi ha diverses alternatives posades damunt la taula sobre el seu enllaç –i d’aquest amb l’autopista 

de Manresa-, però en qualsevol cas aconsella fer una previsió de dos carrils per sentit de circulació. 

La posició tangencial d’aquesta via, a més de la seva condició de límit del terme municipal i les 

dificultats topogràfiques que planteja respecte la rasant del vial que transcorre paral·lel dins el terme 

de Viladecavalls, ha portat a plantejar-la com una via per a trànsit rodat sense que sigui suport 

d’activitats comercials, com es vol al passeig de Ponent. 

Dins la jerarquia de vies derivada de l’ordenació proposada, la tercera en importància seria la que, 

sortint del camí de Can Gonteres, transcorre paral·lela al passeig de Ponent i dóna servei a un seguit 

d’equipaments situats al seu entorn i al verd de protecció situat al costat de la via Orbital, i que 

travessa la riera de la Maurina fins arribar a una petita rotonda de connexió amb el nou vial que ha de 

fer la connexió amb la carretera d’Olesa, segons s’explicava al paràgraf anterior. Des d’aquest punt, 

aquest vial de “vora”, s’integra en l’eixample proposat en continuïtat amb el barri del Roc Blanc. Si el 

passeig de Ponent es vol amb una forta càrrega d’activitat comercial, aquesta via està més pensada 

per a recorreguts de vianants i bicicletes, que relacioni els diversos equipaments que hi tenen accés, i 

que doni accés als diferents espais verds en cadena. Es pretén, doncs que sigui una via més “verda”, 

complementària de l’activitat que suporta el passeig, i que s’espera que tingui continuïtat en el sector 
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Can Marcet. 

Aquesta disposició dels eixos bàsics defineix dues grans àrees a nord i sud de la plaça i dues altres 

de menors al llevant i ponent : 

- La zona situada més al nord s’organitza a manera d’eixample regular, amb illes de 60x120 

metres aproximadament, envoltades de vialitat pels quatre costats, excepte les situades més a 

ponent que resolen el seu contacte amb el gran espai lliure que fa de coixí amb la via Orbital a 

través d’un petit vial de vianants i bicicletes integrat dins l’espai verd.  

Les illes regulars estan limitades a l’est pel passeig de Ponent i a l’oest per la via “verda”, i tenen 

com a espina vertebral interior un vial paral·lel als anteriors de trànsit restringit per a vehicles, que 

ha de permetre que les persones i les bicicletes l’utilitzin sense la pressió del vehicle rodat per 

travessar aquest eixample en el sentit nord-sud. 

Els vials que defineixen el costat petit de les illes també tenen caràcters diferents malgrat 

presentar sempre la mateixa secció i que el seu comès principal sigui el de connectar el passeig 

de Ponent amb el verd de protecció de la via Orbital: el situat més al nord és l’actual camí de Can 

Gonteres -que en aquest tram quedarà integrat en la trama del sòl urbà quan es desenvolupi el 

sector Can Marcet-; el segon es proposa com a via cívica suport d’activitat comercial -i ha de 

connectar el futur centre cívic i la futura estació de Ponent a l’altra banda del passeig-; en el tercer 

es proposa la ubicació d’un Centre d’Assistència Primària, i el quart ha de donar servei a les 

edificacions singulars previstes al nord de la gran plaça, alliberant el front de servituds de pas de 

vehicles damunt les grans voreres previstes a l’entorn d’aquesta. 

Donada aquesta diversitat de funcions –malgrat tenir sempre la mateixa caixa viària-  s’ha tingut 

en compte la posició dels usos comercials i dels diferents equipaments, per disposar 

adequadament el nombre de carrils i les bandes d’aparcament, els carrils bici, l’arbrat i el 

mobiliari. 

- La zona situada al sud s’ha resolt pensant sobre tot en la continuïtat de la xarxa viària existent al 

Roc Blanc, barri ja consolidat al sud de les Aymerigues. En aquest àmbit es proposa un vial de 

gran amplada però de trànsit restringit que connecta el parc del Roc Blanc amb la Plaça de les 

Aymerigues, ajudant així a construir una xarxa verda complementària de la xarxa viària. En 

perpendicular a aquest, es proposa un vial que també incorpora una franja verda i carrils bicicleta, 

que porta fins a la rotonda del vial que fa la connexió amb la carretera d’Olesa. També com en 

l’àrea anterior, es proposen diferents seccions de carrers en funció dels usos que suporta cada 

una d’elles, i atenent a la xarxa existent a la que es connecta. 

- A més dels dos petits eixamples explicats, de la vialitat plantejada en resulten dues bosses a 

llevant i ponent de la plaça: en la primera es proposa una gran illa que llinda amb el passeig de 
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ponent i el passeig 22 de juliol, i que es connecta amb el barri de la Maurina a través de passatge 

de vianants situats sota el gran edifici proposat en aquesta illa. La segona bossa -situada a 

ponent de la plaça, llinda a sud i oest per un vial que suposa la continuació del vial que tanca a 

l’est l’eixample nord. 
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2.3.2. L’ESTRUCTURA DELS ESPAIS LLIURES 

La proposta dels espais de lleure per al sector suposa la implantació de dos grans espais lliures -la 

plaça/parc de les Aymeriques i el parc de contacte amb la via orbital-, altres de menor dimensió - de 

proximitat de barri- repartits en els diferents àmbit, i una xarxa de connexió entre ells, ja sigui a través 

dels propis espais verds o caracteritzant algun del vials proposats prioritzant la presència del vianant 

per damunt el vehicle. 

Els grans elements que estructuren els espais lliures del sector són: la plaça de les Aymerigues, el 

Parc de la Riera de la Maurina i l’àmbit de protecció respecte la via Orbital, que passem a analitzar 

més permenoritzadament: 

- La plaça de les Aymerigues es proposa com espai de lleure fortament permeable des de les 

vores que ha de contenir una vegetació important que ajudi a minimitzar l’impacte del viaducte del 

tren que hi passa per damunt. Aquest gran parc de 130 metres de diàmetre ha de combinar grans 

zones enjardinades de lleure i descans amb algunes pavimentades que permetin usos més 

intensius, i ha d’incorporar la llera al descobert del torrent de la Maurina, que precisament en 

aquest punt s’ha de connectar a l’obra hidràulica del cobriment de la riera de Palau. 

- La plaça s’”estira” al llarg del traçat del torrent de la Maurina organitzant un parc lineal que 

s’uneix amb el parc de protecció de la via Orbital, i -si s’arriba a executar la connexió amb la via 

Orbital, amb el sòl no urbanitzable situata al nord. 

- El verd de protecció de la via Orbital proposat a ponent del sector ha de solucionar la connexió 

entre la part superior del petit bosquet del camí de Can Gonteres -situat fora de l’àmbit de 

planejament- i el parc de la riera de la Maurina. Aquesta connexió queda garantida per la franja 

d’espai lliure situada a ponent de l’eixample, i que se suma al sòl no urbanitzable que queda entre 

la traça de la via orbital i el límit de planejament del sector de les Aymerigues. Aquesta franja 

d’espai lliure ha de tenir un tractament proper al caràcter del sòl no urbanitzable, implantant algun 

petit recorregut que reculli els existents fora el sector, i en que es proposin plantacions molt 

lligades a les existents en el sòl agrícola. La modificació topogràfica d’aquest verd ha d’anar 

vinculada al seu paper de protecció de la via Orbital, per tal de minimitzar l’impacte d’aquesta 

sobre els edificis amb façana a la mateixa, amb la construcció d’una mota que impedeixi visuals i 

molèsties de soroll. L’accés a aquesta franja es procura a través dels culs-de-sac previstos per 

accedir als equipaments situats en aquesta franja. 

En un segon nivell es proposen una sèrie d’espais lliures no associats a la escala de ciutat, sino 

vinculats a la resolució de situacions particulars, de caire divers, dels que en podem destacar els 

següents: 
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- L’espai lliure situat i vinculat a la illa est de la gran plaça, sota el qual passa el calaix de la obra 

hidràulica que soterra la riera de Palau, suposa un espai d’esbarjo que a més de formar part dels 

espais lliures del sector, afavoreix el contacte amb el barri de la Maurina, i ajuda a la interrelació 

de barris. El tractament d’aquest espai de lleure haurà de vincular-se a més amb els usos 

comercials previstos a la planta baixa de l’edifici singular previst en aquesta illa, alhora que resol 

la difícil topografia de contacte del passeig de ponent amb l’avinguda 22 de juliol, i integra 

l’equipament destinat a la recollida pneumàtica del sector, i la sortida del túnel de la via fèrria 

previst en el sector adjacent. 

- A l’altra banda del viaducte previst per possibilitar el pas elevat del tren damunt la plaça de les 

Aymerigues, es situa un altre espai verd que ha de servir per a minimitzar l’impacte del tren sobre 

els sòls destinats a residència a o equipament situats a banda i banda de la línia. Aquest espai 

lliure va associat al cobriment de la via fèrria que ha de permetre la continuïtat topogràfica de les 

dues bandes del talús existent avui dia a causa del traçat de la via del tren. 

- De caràcter diferent, i encara més reduïts de mida -però potser més “cívics”- es projecten dos 

eixos amb prou mida per poder fer el tradicional paper de rambla -sense ser-ho-, en el sentit que 

poden simultaniejar lleure, comerç i activitat. Es tracta de l’eix perpendicular al passeig de ponent 

situat dins l’eixample nord i de l‘eix que comunica el parc de Roc Blanc amb la plaça de la 

Maurina. Tant un com l’altre tenen prou mida com per integra elements de vegetació, d’esbarjo 

per a infants, mobiliari i elements pavimentats que els facin atractius des del punt de vista del 

lleure quotidià. 

- Finalment, fer esment dels elements del viari, que en el present pla volen prioritzar les 

necessitats dels vianants per damunt dels vehicles rodats. En aquest sentit, es proposa el passeig 

de Ponent com a espai d’esbarjo -compatible amb la seva importància d’eix rodat- a base de 

projectar voreres de gran amplada, es proposa restringir els vehicles al carrer paral·lel al passeig , 

es proposen vials amb carrils bici incorporats, i espais de reserva per a vehicles de serveis i 

càrrega i descàrrega. En definitiva, de prendre mesures de pacificació del trànsit rodat, procurant 

que els vials tradicionalment destinats al trànsit de vehicles s’integrin també a la xarxa d’espais 

lliures. 

 

El present Pla Parcial qualifica com a sistema d’espais lliures la quantitat de 93.469 m2, amb un 
percentatge del 23,69% superior als 70.083,81m2 que seria exigible en aplicació de la proporció del 
20% de la superfície total del sector que preveu la fitxa del P.O.U.M., i dels 59.571m2 exigibles en 
aplicació de l’art 65.3 del TRLU 

Amb qualificació pròpia de sistema hidrològic -clau H- es reconeix una franja de 4,8 metres a banda i 

banda de l’eix del torrent de la Maurina, que es deixa al descobert, fins la seva trobada amb la riera 
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de Palau. Aquest torrent però, s’integra totalment en el sistema d’espais lliures, formant part 

fonamental de l’ordenació del parc que es situa al seu voltant.  

Es qualifica així una superfície de 1.779 m2 corresponents al Sistema Hidrològic. 
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2.3.3. ELS EQUIPAMENTS 

Tractant-se d’un barri amb més de 3.000 habitatges potencials, cal pensar en equipaments públics  

de tot tipus, a més dels ja compromesos, a tocar del barri de Roc Blanc. Aquests equipaments es 

situen, segons determinació del POUM en terrenys propers als barris de La Maurina i del Roc Blanc, i 

es concreten en un equipament social, un d’escolar i un d’esportiu destinat a substituir el camp de 

futbol de la Maurina.. Aquests equipaments es situen a l’entorn de la via cívica i de ús restringit a 

vianants que uneix el parc del Roc Blanc i la plaça de les Aymerigues. 

Per tal d’assolir les reserves mínimes de la legislació vigent, es proposen les següents reserves -amb 

destí concret o no-, per a cobrir les demandes generades pel propi barri. Aquestes reserves i 

concreció d’usos es realitzen en funció de la seva accessibilitat tant de la xarxa rodada de vehicles 

com de la xarxa de vianants: 

- Al sector de l’eixample nord es proposen un CEIP i una bibioteca/mediateca, situades en l’eix 

perpendicular al passeig de Ponent que durà fins a la nova estació de Renfe situada al Pla de 

Millora adjacent. 

- Al carrer paral·lel, i amb front al passeig de ponent, es proposa la ubicació d’un CAP que 

necessàriament comportarà una mobilitat generada que caldrà estudiar específicament. 

- Finalment en contacte amb el parc, que fa de coixí amb la via Orbital, es proposen dos 

equipaments de menor mida, però que poden gaudir d’un cert espai lliure de qualitat associat, 

possiblement destinats a llar d’infants i llar d’avis. 

- El sector sud, en acollir necessàriament els dèficits esmentats d’equipament educatiu i esportiu, 

es consideren prou dotats pel que fa als equipaments de proximitat, tenint en compte que els 

equipaments situats a l’eixample nord estan ben comunicats amb el sud tant a nivell rodat, com 

de vianants i bicicletes a través de la xarxa d’espais lliures prevista. 

- Al sector oest de la plaça de les Aymerigues es proposen dues reserves d’equipament, una de 

gra petit vinculada a l’espai verd de protecció de la via Orbital, i una de gran mida, sense ús 

assignat, però amb clara vocació metropolitana, donada la seva ubicació amb una gran 

accessibilitat de tot tipus i amb una component d’imatge sobre la nova plaça de les Aymerigues 

que fa de fer atractiva la implantació d’algun equipament de rellevància a nivell de ciutat o de 

comarca. 

- Finalment al sector est, aprofitant el buit que genera la presència de la sortida del túnel del 

ferrocarril, la complicada topografia produïda per les diferencies de cota del Passeig 22 de Juliol i 

de Ponent, es proposa la ubicació de la central de recollida pneumàtica que ha de servir no sols a 

les Aymerigues si no també als barris de l’entorn. 
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El sòl total destinat a equipaments públics és de 59.592 m2, superior als 59.571,00 m2, resultat 
d’aplicar la ratio mínima de 20m2 per cada 100m2 de sostre edificable prevista a l’srt 65.3 del TRLU, i 
amb una proporció sobre el total del sector de 15,11%, superior al 15% exigit pel P.O.U.M. 
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2.3.4. ELS APROFITAMENTS PRIVATS 

Tot el sector s’organitza en illes que combinen blocs aïllats i espais no edificats, en ordenacions 

obertes que, no obstant, no renuncien a la idea de “fer carrer”, responent en cada cas a situacions 

diverses segons les condicions d’entorn. 

Com ja s’ha dit anteriorment, la xarxa viària proposada divideix el sector en quatre àmbits situats a 

nord, sud est i oest de la gran plaça central. Cada un d’ells s’organitza responent a lògiques 

particulars diferents, però tenen en comú el reconeixement de la gran plaça com a punt singular -on 

es localitzen els edificis de major alçada i els usos terciaris-, i el reconeixement del passeig de Ponent 

com a eix cívic que a més d’organitzar la mobilitat rodada ha de ser un eix d’activitat comercial . 

- Les illes del SECTOR NORD s’ordenen amb edificacions d’ús bàsicament residencial formant 

una “U” oberta cap al sud, al voltant d’un pati d’illa d’ús privatiu o comunitari, tot adaptant els seus 

fronts a les situacions d’entorn diferent: totes les illes que donen al passeig de ponent presenten 

més alçada i ús comercial en planta baixa -igual que l’eix del carrer que ha de comunicar la 

biblioteca amb el passeig-, les illes que donen a l’espai verd de protecció de la via Orbital 

rebaixen la seva alçada, i la illa que dóna a la gran plaça es deforma i es particularitza per definir 

un front coherent amb la resta de fronts que donen façana a aquest gran espai públic de nova 

creació. 

- Les illes del SECTOR SUD s’ordenen en coherència amb els vials i edificacions definits pel 

sector Roc Blanc, adaptant les seves alçades a la topografia descendent vers la plaça sense 

sobrepassar l’alçada absoluta definida per les illes de contacte entre els dos sectors. Com al cas 

del sector nord, es proposen usos comercials en les plantes baixes que donen al passeig de 

Ponent i a la gran plaça, situant en aquest punt els edificis de major alçada.  

- La única illa del SECTOR EST es resol amb un edifici de gran dimensió que dóna front a la 

plaça i als inicis del passeig de Ponen des d’aquesta, resolent alhora el contacte amb el barri de 

La Maurina amb un gran espai enjardinat que es situa damunt el calaix de formigó de l’obra de 

canalització de la riera de Palau. Per millorar la connectivitat del barri existent amb la nova plaça 

es proposen passos en la planta baixa comercial de l’edifici singular. 

- Finalment les illes del SECTOR OEST de la plaça es resolen amb edificacions obertes que 

deixen espais lliures d’ús privatiu a l’interior, adaptant les alçades dels mateixos a la topografia 

existent, reduint el nombre de plantes en les cotes més altes, i augmentant-les en el front al parc 

del torrent de La Maurina, on -com en els altres casos- es proposa l’ús comercial en planta baixa, 

i un edifici d’ús terciari en el front de la gran plaça. 
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En tot el sector s’ha procurat que els edificis propers al futur viaducte de la via del tren tinguin un ús 

terciari, situant els edificis residencials a un mínim de 50 m., per tal de minimitzar les possibles 

molèsties, tot i que el propi disseny del viaducte haurà d’incorporar mesures de reducció del so i les 

vibracions.  

 

 

Gràfic 13. Esquema de distribució de l’edificabilitat del sector. 



2. MEMÒRIA DE L'ORDENACIÓ 

PLA PARCIAL URBANÍSTIC “LES AYMERIGUES”. TERRASSA. Juny 2009 59 

En compliment de la legislació vigent en aquesta matèria, el present pla parcial fa una reserva del 

20% del sostre residencial destinat a habitatges de protecció oficial i el 10% d’habitatges de preu 

concertat, situant-los de manera homogèniament repartida per tot l’àmbit del sector. A més cal no 

oblidar que el propietari amb major percentatge de sòl del sector és SOMUHATESA, empresa pública 

de l’Ajuntament de Terrassa destinada a la promoció d’habitatge públic, pel que la distribució 

d’habitatges amb algun tipus de protecció està garantida per damunt dels estàndards que marca la 

llei. 
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2.3.4. TIPUS D’ORDENACIÓ I ZONIFICACIÓ: 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa proposa el tipus d’ordenació segons volumetria 

específica per a l’ordenació i composició dels volums edificats en sòls compresos en sectors de 

planejament  (art.286 del POUM), aplicant les condicions urbanístiques per a cada zona i fixant la 

destinació concreta del sòl. 

Així doncs, aquest Pla Parcial ordena el sòl d’aprofitament privat en base a quatre subzones. La 

localització de les mateixes es fa en funció dels criteris d’ordenació abans descrits i de les 

determinacions establertes en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa: 

Subzona d’edificació plurifamiliar residencial: clau A4.6 

Comprèn aquelles àrees de nou creixement caracteritzades pel seu ús d’habitatge plurifamiliar, 

ordenades en base a blocs aïllats o en mitgera, sempre formant fronts de carrer, malgrat l’alineació 

de l’edificació no sigui sempre paral·lela a l’eix del vial. Els blocs definits s’organitzen al voltant 

d’espais lliures de titularitat privada, formant en alguns cassos patis d’illa, d’us comunitari o privatiu 

dels habitatges situats a la planta baixa. En determinats casos, aquests espais lliures al voltant dels 

quals s’organitzen els blocs el constitueix el sostre de la planta baixa, que s’ordenarà lliurement en 

funció de cada projecte arquitectònic. 

El tipus d’ordenació escollit és de volumetria específica de configuració variable, per permetre una 

certa llibertat de composició dels volums de cada illa, establint un perímetre i un perfil regulador 

màxims on cal situar l’edificabilitat prevista. Per tant, es permet que el volums es separin entre ells i 

que es produeixin reculades i sortints de l’edificació en un mateix tram de carrer, perseguint així 

defugir de la uniformitat del front de façana únic. 

S’estableix en aquesta subzona un tractament específic per al sòl privat que queda entre l’edificació i 

el vial, que en determinats supòsits –bàsicament quan l’ús de la planta baixa és d’habitatge- s’obliga 

a enjardinar, i en d’altres –bàsicament quan l’ús de la planta baixa és comercial o terciari- s’estableix 

una servitud de pas damunt el sòl privat, afegint aquest a l’espai de la vorera, hi hagi –o no- planta 

soterrani en aquests àmbit. 

La definició de la Unitat Mínima d’Adjudicació de l’Aprofitament obliga a redactar un sol projecte 

d’edificació per a cada una, amb el que s’assegura que aquesta llibertat de composició no porti a 

situacions contradictòries dels volums proposats -o dels espais de lleure comunitari o privatiu- en 

diferents parcel·les d’una mateixa illa, tota vegada que la divisió en parcel·les de dimensió igual o 

superior a la mínima no pot realitzar-se abans de l’obtenció de la llicència d’edificació 
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Subzona d’edificació plurifamiliar residencial per Habitatges en règim de Protecció Oficial. 
Clau A4.6 Hpo 

Comprèn aquelles àrees de nou creixement caracteritzades pel seu ús d’habitatge plurifamiliar en 

règim d’Habitatges de Protecció Oficial, ordenades en base a blocs aïllats o en mitgera, sempre 

formant fronts de carrer, amb espais lliures de titularitat privada entre ells. Es situen repartides de 

forma més o menys homogènia per tot l’àmbit del Pla Parcial, per tal de donar compliment al mandat 

de la llei d’urbanisme de no acumular els habitatges de protecció en una sola zona. 

Per aquesta subzona regeixen les mateixes condicions d’ordenació que per a la clau A4.6, amb la 

sola diferència del règim de protecció. En aquest cas resultarà d’especial rellevància la facultat 

d’afegir al sòl públic aquella part de sòl privat que no s’ocupi en planta baixa –malgrat sí s’ocupi en 

planta soterrani-, respectant sempre la ordenació d’aquests espais en coherència amb la urbanització 

del vial que les envolta. També resultarà d’especial interès la possibilitat de transformar el sostre 

destinat a habitatge de les plantes baixes en sostre d’ús comercial. Amb aquestes dues mesures es 

pretén flexibilitzar les condicions de l’ordenació per tal d’adaptar els costos d’execució de l’edificació i 

els espais lliures privatius al règim de protecció a que estan sotmesos. 

Subzona d’edificació plurifamiliar residencial per Habitatges en règim de Preu Concertat. clau 
A4.6 Hpc 

Comprèn aquelles àrees de nou creixement caracteritzades pel seu ús d’habitatge plurifamiliar en 

règim d’Habitatges de Preu Concertat, ordenades en base a blocs aïllats o en mitgera, sempre 

formant fronts de carrer, amb espais lliures de titularitat privada entre ells. Es situen repartides de 

forma més o menys homogènia per tot l’àmbit del Pla Parcial, per tal de donar compliment al mandat 

de la llei d’urbanisme de no acumular els habitatges de protecció en una sola zona. 

Regeixen les mateixes consideracions i criteris d’ordenació que per a la subzona d’edificació 

plurifamiliar residencial clau A4.6, canviant exclusivament el règim de protecció assignat. 

Subzona d’edificació terciària clau 11.7 ter 

Comprèn aquelles àrees de nou creixement destinades majoritàriament al desenvolupament d’usos i 

activitats de caràcter terciari i comercial, referits principalment a: oficines, edificis corporatius, locals 

d’activitats de serveis i de negoci, hotels, centres de convencions, establiments de restauració i 

activitats comercials que es desenvolupin en una part de l’edificació, preferentment les plantes 

baixes. 

El tipus d’ordenació escollit és de volumetria específica de configuració variable, per permetre una 

certa llibertat de composició dels volums de cada illa o part d’illa, establint un perímetre i un perfil 

regulador màxims on cal situar l’edificabilitat prevista, mantenint, però, l’alineació obligatòria de la 
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planta baixa, formant porxos i passos a traves de l’edificació en alguns casos, com a mesura de 

control sobre l’espai públic que les envolta. En les plantes pis, però s’ha optat per definir un perímetre 

i un perfil regulador màxim, amb l’excepció d’algunes alineacions que es consideren importants, per 

tal de permetre una major llibertat compositiva dels volums. 

En aquest cas, la definició de la Unitat Mínima d’Adjudicació de l’Aprofitament coincideix sempre amb 

la unitat de zona. 

 

2.3.5 LES UNITATS MÍNIMES D’ADJUDICACIÓ D’APROFITAMENT (UMAA) 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa ordena les diferents zones en base als 

diferents elements que intervenen en la formació de la ciutat: parcel·lació, edificació i ús. Així doncs, 

els paràmetres reguladors per ell establerts es divideixen en: 

- Paràmetres que regulen la parcel·lació. 

- Paràmetres que regulen l’edificació. 

- Paràmetres que regulen l’ús. 

Aquest Pla parcial remet, en termes generals, a les definicions i condicions d’aplicació establertes pel 

POUM de Terrassa respecte a aquests paràmetres, introduint algunes particularitats quan l’ordenació 

proposada així ho precisa. 

El sistema d’ordenació previst per aquest Pla parcial per a la gran majoria dels sòls d’aprofitament 

privat és el d’edificació de volumetria específica, combinant paràmetres de la configuració precisa 

amb altres propis de la configuració flexible o variable. 

Per tal d’aprofundir en aquesta flexibilitat d’ordenació de l’edificació, aquest Pla parcial determina la 

necessitat de fixar una condició bàsica de distribució de l’aprofitament, prèvia a la possible 

parcel·lació posterior. 

Així doncs, aquest Pla defineix la Unitat Mínima d’Adjudicació d’Aprofitament (UMAA) com la porció 

mínima de sòl sobre la que es poden adjudicar els aprofitaments o drets resultants del Projecte de 

reparcel·lació establert en aquest Pla parcial. Les Unitats Mínimes d’Adjudicació d’Aprofitament es 

descriuen en el plànol O2. Unitats Mínimes d’Adjudicació de l’Aprofitament. 

Les Unitats Mínimes d’Adjudicació d’Aprofitament es podran subdividir en parcel·les de dimensió 

inferior (si així ho permet la normativa de la zona en la que estan ubicades), en el moment en que, 

mitjançant llicència d’edificació, es concreti la localització de les diferents comunitats de veïns de 

totes les edificacions incloses en la UMAA. La sol·licitud de la parcel·lació s’ajustarà a la divisió de les 
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edificacions a ubicar en el conjunt de la UMAA. 

En el quadre de dades Q.3. Característiques del sòl privat es fixa per a cada Unitat Mínima 

d’Adjudicació d’Aprofitament la superfície, el sostre màxim total, el sostre màxim per a cada tipus d’ús 

i el nombre d’habitatges màxim, així com la parcel·la mínima en que es podrà subdividir la Unitat 

Mínima d’Adjudicació de l’Aprofitament. 

Quan, per raons de l’estructura de la propietat, calgui adjudicar una mateixa UMAA a diversos 

propietaris, aquesta podrà dividir-se al Projecte de Reparcel·lació fins a un màxim de dos unitats, 

respectant la dimensió mínima de parcel·la per zona, i assignant el sostre, nombre d’habitatges i usos 

a cada nova UMAA, de manera que no es superin els valors totals establerts al quadre Q.3 

Característiques del sòl privat.  

 

2.3.6 LA REGULACIÓ DETALLADA DE L’EDIFICACIÓ 

Com ja s’ha dit en els punts previs d’aquesta Memòria el tipus d’ordenació previst per aquest Pla 

parcial per a la gran majoria dels sòls d’aprofitament privat és el d’ordenació segons volumetria 

específica, amb un model de configuració flexible o variable. 

Per tal d’aprofundir en aquesta flexibilitat d’ordenació de l’edificació, però fixant aquelles condicions 

que es consideren imprescindibles per aconseguir la imatge urbana desitjada, aquest Pla parcial 

determina la posició de les edificacions definint alguns paràmetres específics, a més dels contemplats 

al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

Pel que fa a l’ordenació de l’edificació en planta es defineixen els següents conceptes: 

- PERÍMETRE REGULADOR DE PLANTA. És el perímetre màxim on es poden situar les edificacions 
dins de cada illa, i ve definit gràficament a través de la separació a llindes o entre perímetres 
reguladors d’una mateix illa. Dins d’aquest perímetre es poden disposar volums separats entre 
ells, segons les distàncies determinades en cada illa. Es distingeix entre perímetre regulador de la 
planta baixa i perímetre regulador de les plantes pis, que no sempre són coincidents. Els cossos i 
elements sortints podran ultrapassar el perímetre regulador en les plantes pis, segons les 
condicions de vol establertes en aquestes normes. 

- ALINIACIÓ OBLIGATÒRIA. És aquella línia damunt la qual forçosament ha de situar-se l’edificació 
en tota la longitud del front establert gràficament als plànols d’ordenació, tot i admetre 
interrupcions puntuals en el front que no en desvirtuïn aquesta condició. Es distingeix entre 
alineació obligatòria de la planta baixa i alineació obligatòria de les plantes pis, que no són 
sempre coincidents. 

- ALINIACIÓ LLIURE, L’alineació de l’edificació s’entendrà lliure si no s’estableix cap condició 
sobre aquesta posició, en el ben entès que mai pot ultrapassar el perímetre regulador de planta. 
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Pel que fa a la regulació de l’ordenació de l’edificació en alçada, aquest Pla Parcial matisa alguns 

conceptes del POUM de Terrassa per a la ordenació dels grups unifamiliars en filera i plurifamiliars: 

- PLANTA BAIXA.  La planta baixa és la situada dins els límits, per damunt i per sota, que 
s’estableix gràficament als plànols d’ordenació per a cada un dels fronts edificatoris previstos. 

- COTA DE LA PLANTA BAIXA. És la cota a que es situa la cara superior del forjat que constitueix 
el paviment de la planta baixa, segons definició de planta baixa anterior, a partir de la qual 
s’amidarà l’alçada reguladora màxima. 

Aquest Pla Parcial també estableix condicions especials per a les cobertes dels edificis, que podran 

ser de dos tipus: 

- COBERTA.  Aquest Pla Parcial remet a l’art 270.3 de les NNUU del POUM de Terrassa, per a la 

regulació dels elements de coberta dels edificis contemplats. Complementàriament s’estableixen 

altres condicions: 

1. Es destinarà una part de la coberta a terrat comunitari -amb accés des de la caixa d’escala 
de l’edifici- que permeti la ubicació de captadors solars, amb la superfície mínima que resulti 
necessària en aplicació de la legislació vigent en matèria. Així mateix, es destinarà una part 
d’aquest terrat comunitari a la ubicació d’aparells d’aire condicionat, tot i que els habitatges no 
prevegin aquest tipus d’instal·lació, i altres elements de les instal·lacions (antenes de televisió, 
habitacles per a comptadors, maquinària d’ascensors...) 
2. Cas d’existir planta àtic, la coberta d’aquesta serà necessàriament plana i no transitable, amb 
una alçada de barana perimetral de 1m com a màxim per damunt de la cara superior del forjat. 
3. En aquest cas, la superfície de coberta necessària per a la instal·lació dels elements 
considerats als punts 1 i 2, es contemplarà en la part del 50% de la coberta de la planta situada 
per sota la planta àtic no ocupada per aquesta, o bé damunt la coberta de la planta àtic, sempre 
i quan aquests elements no sobresurtin del pla horitzontal definit per la barana d’1 metre. 
4. Així mateix, en el cas d’existir planta àtic, el badalot de sortida al(s) terrats d’ús comunitari o 
d’accés a dependències d’instal·lacions, ascensors o d’altres, quedarà inclòs dins el volum 
definit per la planta àtic i la seva barana, i es considerarà computable als efectes del càlcul de 
l’edificabilitat neta de parcel·la. 
5. Els elements propis dels sistemes de ventilació -xunts i xemeneies- assoliran l’alçada 
necessària per al seu bon funcionament. 

La concreció física d’aquests i dels altres paràmetres es determina, de forma gràfica i precisa per a 

cada unitat edificatòria prevista al Pla Parcial en el plànols d’ordenació  O.3.1 a O.3.6. Condicions 

generals d’ordenació de l’edificació. 

 

2.3.7 CRITERIS D’URBANITZACIÓ I XARXES DE SERVEIS 

Aquest document incorpora la informació recollida sobre les xarxes de serveis existents, i la proposta 
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de les xarxes bàsiques a nivell d’avantprojecte en el punt 10. AVANT-PROJECTE DE LA 

URBANITZACIÓ. 

Els Projectes Executius de les Obres Bàsiques i de les Obres Complementàries de la urbanització es 

presentaran a tràmit a l’Ajuntament de Terrassa en el termini màxim de dotze mesos a comptar des 

de la publicació al DOGC de l’aprovació definitiva del Pla Parcial Urbanístic, i s’hauran d’aprovar en el 

termini establert a l’art. 87.8 del TRLU. 

Els projectes d’urbanització que es redactin utilitzaran els materials i elements homologats per 

l’Ajuntament de Terrassa, en especial el sistema pneumàtic de recollida selectiva de residus. 

Els projectes d’urbanització de les obres bàsiques i de les obres complementàries que es redactin 

inclouran tant les obres corresponents a l’àmbit del Sector com les obres d’urbanització de connexió 

del sector amb les xarxes existents. A l’efecte d’una major agilitat en el procés, es podran contemplar 

aquestes darreres obres en documents separats. 

 

2.4 DIVISIÓ POLIGONAL 

Ateses les característiques i el caràcter de l’actuació, es preveu desenvolupar-la en un únic polígon 

d’actuació, coincident amb el sector de planejament.  

Això no obstant, si calgués executar infraestructures de connexió amb els serveis urbanístics 

generals exteriors a l’àmbit estricte de l’actuació urbanística, és obligació dels propietaris de l’àmbit 

del Sector costejar-les, en aplicació de l’article 45.1b) del TRLU i de l’article 42 f) del RLUC. 

L’obtenció dels terrenys necessaris per a dur a terme les obres es farà d’acord amb el previst als 

articles 103 i 104 del TRLUC   

El polígon d’actuació delimitat s’executarà en una sola etapa. No obstant, i en cas que es donessin 

circumstàncies posteriors que aconsellessin el desenvolupament en dues o més etapes, haurà de 

quedar garantida, a cada etapa, la connexió de totes les xarxes de serveis i la cessió dels terrenys 

d’ús públic que corresponguin a cada etapa, una vegada urbanitzats. 

 

2.5 SISTEMA D’ACTUACIÓ I ADMINISTRACIÓ ACTUANT 

Tal i com s’estableix en la fitxa normativa del POUM de Terrassa, el sistema pel qual es 

desenvoluparà l’únic polígon d’aquest Pla parcial és el de Reparcel·lació, en la modalitat 
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compensació bàsica, previst en els articles 124 a 128 del TRLU.  

En la modalitat de compensació bàsica els propietaris del polígon aporten els terrenys de cessió 

obligatòria, executen a llur càrrec les obres d’urbanització i es constitueixen en Junta de 

Compensació. 

De conformitat amb el què disposen els articles 23 i 45 del TRLU i l’article 42 d) del RLUC, 

l’Ajuntament de Terrassa, en tant que Administració Actuant en aquest cas, és receptor del 10 % de 

l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació corresponent. Tal i com preveu l’article 46 del TRLUc en 

la redacció donada pel Decret-Llei 1/2007, l’Administració Actuant, no participarà en les càrregues 

d’urbanització dels terrenys amb aprofitament urbanístic que rep en compliment del deure de cessió 

de sòl amb aprofitament, els quals s’han de cedir urbanitzats. 

Els deures del propietaris dels terrenys inclosos en el polígon d’actuació delimitat, en tant que 

classificats com a sòl urbanitzable, venen regulats en els articles 44 i 45 del TRLU i en els articles 41 i 

42 RLUC 

A més de les càrregues de l’àmbit estricte del Polígon d’Actuació que aquest Pla delimita, el Projecte 

de Reparcel·lació que es formuli haurà també de contemplar els costos que li pertoquen per a la 

canalització de la riera de Palau, d’acord amb l’establert en la fitxa normativa d’aquest sector 

continguda en el POUM de Terrassa, atès que es tracta d’una infraestructura de connexió amb els 

serveis urbanístics generals exteriors, i de conformitat amb els articles abans citats, article 45.1b) del 

TRLU i article 42 f) del RLUC, que recullen aquest deure per als propietaris de sòl urbanitzable. 

 

2.6 OCUPACIÓ DIRECTA 

Pel cas que es donin motius justificats que requereixin l’ocupació directa amb caràcter anticipat de 

terrenys afectats pel planejament urbanístic a qualsevol tipus de sistema urbanístic, general o local, 

es podrà procedir a la seva ocupació directa, d’acord amb el procediment establert als articles 150 del 

Decret Legislatiu 1/2005 i 215 del Decret 305/2006. 

 

L’ocupació directa comportarà el reconeixement de l’Administració actuant del dret dels propietaris a 

participar en el repartiment just dels beneficis i càrregues corresponent. 
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2.7 PAUTES PROCEDIMENTALS  

L’Ajuntament de Terrassa és competent pel que fa a l’Aprovació Definitiva dels Plans Parcials 

Urbanístics derivats, d’acord amb l’establert en la Disposició Transitòria Setena apartat segon del 

TRLUC, segons la qual: “Els municipis que a l'entrada en vigor de la Llei 10/2004 tenien un pla 

d'ordenació urbanística municipal poden aprovar definitivament, complint prèviament el tràmit que 

regula l'article 85.1, els plans urbanístics derivats a què fa referència l'article 79, sempre que en la 

data d'entrada en vigor de la Llei 10/2004 no estiguessin aprovats provisionalment. 

Així doncs, les pautes procedimentals generals en la tramitació d’aquest Pla Parcial són les següents: 

1. Aprovació inicial: 

L’aprovació inicial dels plans d’ordenació urbanística municipal que afecten a un únic municipi 

pertoquen a l’ajuntament corresponent (art 83.1 TRLUC). 

El termini per a adoptar l’aprovació inicial d’un pla urbanístic derivat és de tres mesos des de la 

recepció de la documentació completa en el seu registre, cas de no contenir el projecte de les obres 

bàsiques com és el cas (art. 87.1 TRLUC) 

Els plans urbanístics derivats, un cop se n’ha acordat l’aprovació inicial, s’han de posar a informació 

pública, per un termini d’un mes. Els edictes de convocatòria de la informació pública s’han de 

trametre en el termini de deu dies des de l’adopció de l’acord d’aprovació inicial (art. 83.4 TRLUC). 

En aquest cas, i atès que es tracta d’un planejament derivat d’iniciativa privada, s’haurà de notificar 

personalment el tràmit d’informació pública als propietaris dels terrenys compresos dins de l’àmbit. 

Simultàniament al tràmit d’informació pública d’un pla urbanístic derivat s’ha de sol·licitar un informe 

als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini 

d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg (art. 83.5 TRLUC). 

En el cas que, d’acord amb la normativa aplicable, sigui preceptiu d’efectuar algun tipus d’avaluació 

ambiental, l’estudi o l’informe ambiental que calgui ha d’ésser incorporat al pla i ha d’ésser sotmès a 

informació pública conjuntament amb aquest. En aquest cas, i per aquest àmbit, el període 

d’informació pública serà de 45 dies. En el cas que el pla urbanístic s’hagi de sotmetre al procediment 

d’impacte ambiental, aquesta declaració s’ha d’efectuar, segons correspongui, abans de l’aprovació 

provisional o abans de l’aprovació definitiva de l’expedient. (art. 83.6 TRLUC) 

Un cop el Pla parcial hagi estat objecte d’Aprovació Inicial, l’ajuntament ha de demanar un informe a 

la comissió territorial d’urbanisme de Barcelona, la qual l’ha d’emetre i comunicar en el termini de dos 

mesos, altrament, s'entén que l'informe és favorable. (article 85.1 TRLUC) 
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2. Aprovació definitiva: 

Pertoca a l’Ajuntament, un cop vist l’informe de la comissió territorial corresponent, l’aprovació 

definitiva dels plans parcials urbanístics que afecten a llur terme municipal i que són promoguts 

d’acord amb les determinacions d’un programa d’actuació urbanística municipal, prescindint de 

l'aprovació provisional. (art 79.1.a i 83.1 TRLUC). 

Si es produeix un incompliment dels terminis establerts, les comissions territorials d’urbanisme es 

subroguen d’ofici en la competència municipal o supramunicipal. Dita subrogació es pot produir a 

instàncies dels interessats en cas d’incompliment dels terminis que estableix l’article 87 del TRLUC 

(art 88 del TRLUC). 

Si en la tramitació es produeix un acord que requereix la presentació d’un text refós o nova 

documentació, la resolució de l’òrgan competent s’ha de dictar dins el mateix termini que el fixat per a 

l’aprovació definitiva (art. 89.5 del TRLUC). 

Si al llarg de la tramitació del pla s'introdueixen canvis substancials en el document aprovat 

inicialment, abans de l'aprovació definitiva de l'expedient, aquest s'ha de sotmetre novament a 

informe de la comissió territorial d'urbanisme. (art. 85.1 TRLUC) 

L’òrgan competent per a l’aprovació definitiva d’una figura de planejament urbanístic pot adoptar les 

resolucions següents (art.90.1 del TRLUC): 

- Aprovació pura i simple o amb prescripcions de caràcter puntual. 

- Suspensió total o parcial , per raó de deficiències esmenables. 

- Denegació, per raó de vicis no esmenables. 

- Retorn de l’expedient. 

Tal i com disposa l’article 89.3 del TRLUC, s'entén que es produeix silenci administratiu positiu si la 

resolució d’aprovació definitiva del pla parcial no es notifica en el termini de dos mesos des del 

finiment del període d'informació pública, sempre que es disposi de la declaració d'impacte ambiental 

pertinent, en els supòsits que sigui preceptiva, i que hagi transcorregut el termini establert per l'article 

85.1 del TRLUC o que la comissió territorial d'urbanisme competent hagi emès l'informe 

corresponent. 

En aquest cas, en tractar-se d’un planejament derivat d’iniciativa privada s’haurà de notificar l’acord 

d’aprovació definitiva personalment a tots els propietaris de terrenys compresos dins de l’àmbit de 

planejament. 

El Pla Parcial Urbanístic aprovat definitivament no serà executiu fins que no s’hagi aprovat 

definitivament el Projecte d’Urbanització de les Obres Bàsiques del polígon d’actuació urbanística que 

coincideix amb el sector de planejament (art 87.7 i 87.8 del TRLUC) 
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De conformitat amb l’article 115 del Decret 305/2006, el present Pla Parcial atesa la seva subjecció al 

tràmit de l’avaluació ambiental incorpora una memòria ambiental, que s’haurà de lliurar a l’òrgan 

ambiental amb caràcter previ a l’aprovació definitiva per part de l’Ajuntament de Terrassa. 

 

   Jornet-Llop-Pastor, 
arquitectes 

Barcelona, juny 2009 
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Segons estableix la Disposició Transitòria Segona, apartat tercer, del TRLUC, “si no hi ha un pla 

d’ordenació urbanística municipal o un programa d’actuació urbanística municipal adaptats a les 

determinacions d’aquesta llei, les modificacions dels instruments de planejament urbanístic general, 

el planejament urbanístic derivat i llurs modificacions poden establir reserves de sòl per a habitatges 

assequibles i de protecció pública, mitjançant la qualificació de sòl, d’acord amb el que estableix 

l’article 57.5”. Per altra banda s’indica que “Les reserves mínimes que estableix l’article 57.3, en el 

cas dels municipis de més de deu mil habitants i les capitals de comarca, s’han d’aplicar 

preceptivament i immediatament als sectors de millora urbana en sòl urbà no consolidat que prevegin 

usos residencials de nova implantació i als sectors de sòl urbanitzable amb ús residencial.”  

L’article 57.3 del TRLUC al què es refereix la Disposició Transitòria Segona ara citada, disposa en la 

seva redacció donada pel Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria 

urbanística, que: 

 

Article 57 

3. Els plans d’ordenació urbanística municipal i llurs modificacions i revisions han de reservar per a la 
construcció d’habitatges de protecció pública, com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que 
es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, del 
qual un 20% s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general i de règim especial i 
un 10% a habitatges amb protecció oficial de preu concertat. 

 

 

 

 

Per tant, i atès que Terrassa supera els 10.000 habitants i és cap de comarca, segons aquest marc 

legislatiu -malgrat el P.O.U.M. indiqui una reserva menor- els sectors en sòl urbanitzable amb ús 

residencial –com és el cas- que es desenvolupin a partir de l’entrada en vigor del Decret 1/2005 

resten obligats a realitzar la reserva d’habitatges en les formes de protecció previstes per l’art. 57.3 

del TRLUC. 

Mitjançant el present pla parcial, es realitza una reserva per a habitatges de protecció oficial (HPO) 

del 20% i una reserva per a habitatges de preu concertat (HPC) del 10%, respecte del sostre que es 

qualifiqui per ús residencial de nova implantació. 

A aquest efecte, el present Pla Parcial qualifica una part del sòl residencial amb claus específiques 
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per a la ubicació dels dos tipus de sostre residencial de protecció. Donat que les condicions 
d’edificació i usos són exactament els mateixos que per a la resta de sostre previst, s’ha optat per 
afegir a la clau general -A4.6-, la subclau HPO i HPC per distingir els sòls que han de rebre aquest 
tipus de sostre, que en el present cas es quantifica de la següent manera: 

 

Total de sostre residencial  262.814 m2 

Sostre destinat a Habitatges de Protecció Oficial 20% 52.563 m2 clau A4.6 Hpo 

Sostre destinat a Habitatges de Preu Concertat 10% 26.281 m2 clau A4.6 Hpc 

 

De l’anàlisi de la documentació aportada pels propietaris de l’àmbit i del treball de camp realitzat no 

s’observa l’existència dins l’àmbit del Pla Parcial Les Aymerigues de cap immoble que estigui ocupat 

amb els requeriments exigits legalment als efectes de la previsió de la seva relocalització. 

Sens perjudici de l’exposat, serà en el marc de l’instrument de gestió d’aquest Pla Parcial, quan es 

requerirà l’acreditació d’aquest extrem als efectes de garantir els possibles drets de relocalització. 

Cal destacar, que durant la tramitació d’aquest Pla Parcial, i durant el període d’informació pública en 

el que s’ha procedit a formalitzar notificacions individualitzades a tots els propietaris afectats per tal 

que participessin en el període d’informació pública, no s’ha comunicat ni acreditat l’existència 

d¡ocupants d’habitatges que poguessin ostentar el dret a ser relocalitzats. 

 

Jornet-Llop-Pastor, arquitectes 

Barcelona, juny 2009 
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De conformitat amb la Disposició Transitòria Dotzena del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, reguladora de l’Avaluació Ambiental 

dels plans urbanístics, va esdevenir necessari sol·licitar a l’òrgan competent una decisió prèvia per 

tal de conèixer si el Pla Parcial s’havia de sotmetre al procediment d’Avaluació Ambiental, regulat 

a l’article 115 del Decret 305/2006, ja que es tracta d’un pla parcial que desenvolupa un POUM que 

no ha estat objecte d’avaluació ambiental. 

 

En conseqüència en data 4 d’octubre de 2007 es va trametre a l’Oficina Territorial d’Avaluació 

Ambiental de Barcelona del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, la 

documentació relativa a l’avanç del Pla Parcial del Sector Les Aymerigues de Terrassa. 

 

En data 15 de gener de 2008, dita Oficina va remetre a l’Ajuntament de Terrassa un Document de 

Referència, que determinava l’abast de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, i els criteris, 

objectius i principis ambientals aplicables, i identificava les administracions públiques afectades i 

el públic interessat. 

 

Dit document va ser tingut en compte en el Pla Parcial que s’aprovà inicialment per la Junta de 

Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa en data 22 de febrer de 2008, en el qual s’incorporava 

l’Informe de Sostenibilitat Ambiental. 

 

En aquest sentit, i dins del tràmit de l’Avaluació Ambiental a què ha estat sotmés el Pla Parcial del 

Sector Les Aymerigues, es va sol·licitar informe de les administracions públiques afectades, en 

concret, de la Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental dels Serveis Territorials a Barcelona del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, de l’Agència Catalana de l’Aigua i de 

la Direcció General de Promoció de l’Habitatge, la valoració dels quals ja ha estat analitzada en el 

precedent apartat. 

 

Simultàniament, es van efectuar consultes a les entitats DEPANA-Lliga per a la defensa del 

patrimoni natural i a ADENC, sense que a data d’avui consti presentat cap escrit de resposta 

d’aquestes entitats.  

Per tant, a la vista dels informes abans analitzats i dins del procediment d’Avaluació Ambiental, el 

Pla Parcial que es presenta a l’aprovació definitiva, incorpora la corresponent Memòria Ambiental, 

en la què tenint en compte l’informe de sostenibilitat ambiental i el resultat de les consultes 

realitzades, es valora la integració dels aspectes ambientals en la proposta d’ordenació
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L’article 66.h) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme, determina que els plans parcials urbanístics han d’incorporar la justificació que es 

compleixen les determinacions del planejament urbanístic sobre mobilitat sostenible. Així mateix, 

estableix a l’article 45.b) el deure dels propietaris de sòl urbanitzable delimitat de participar en els 

costos d’implantació de les infraestructures de transport públic que siguin necessàries perquè la 

connectivitat del sector sigui l’adequada. Per altra banda, amb l'aprovació del Decret 344/2006, de 19 

de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada, defineix que els plans 

parcials han disposar d'un estudi que avaluï la mobilitat que es generarà amb el seu 

desenvolupament i proposi mesures correctores per adequar les diferents xarxes de transports (tant 

les xarxes de transport col·lectiu, com les d'itineraris per a vianants i bicicletes, o de vehicles privats).  

Aquest Pla parcial urbanístic incorpora, en document annex, l’Estudi de la mobilitat generada pel Pla 

parcial urbanístic Les Aymerigues de Terrassa. Així mateix, s’incorpora a l’estudi econòmic la depesa 

que cal assumir, per a la implantació del sistemes de transport públic calculats a dit annex. 
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Q.1. QUADRE DE SUPERFÍCIES DEL SECTOR LES AYMERIGUES 

 Superfície (m2) % 

Sistema viari, clau V 111.024 28,14% 

Sistema d'espais lliures, clau P 93.469 23,69% 
Parcs urbans, clau P1 35.314

P1 01 7.386  
P1 02 5.462  
P1 03 3.105  
P1 04 1.649  
P1 05 2.457  
P1 06 1.567  
P1 07 2.561  
P1 08 2.825  
P1 09 8.302  

Verds urbans, clau P3 22.124  
P3 01 2.426  
P3 02 924  
P3 03 2.269  
P3 04 1.486  
P3 05 526  
P3 06 708  
P3 07 3.640  
P3 08 2.728  
P3 09 4.520  
P3 10 561  
P3 11 1.635  
P3 12 701  

Verds de protecció, clau P5 36.031  
P5 01 5.661  
P5 02 4.436  
P5 03 507  
P5 04 200  
P5 05 25.227  

 
Sistema d'equipaments comunitaris, clau E 59.592 15,11% 

E 01 7.011  
E 02 11.505  
E 03 5.961  

E 04a 5.000  
E 04b 4.100  
E 05 5.160  
E 06 3.532  
E 07 1.602  
E 08 1.437  
E 09 1.484  
E 10 5.647  
E 11 7.153  

 
Sistema hidrològic, clau H 1.779 0,45% 

H 01 630  
H 02 549  
H 03 600  

  
Sistema ferroviari, clau F 1.258 0,32%

F 01 1.258  
Sistema ferroviari, clau F* (doble qualificació) 5.892 0,00% 

F* 01 4.317  
F* 02 1.575  

 
Sòl Públic Total 267.122 67,71%

 
Edificació oberta, clau A4.6 92.686 23,50% 
Edificació oberta, clau A4.6 Hpo 16.993 4,31% 
Edificació oberta, clau A4.6 Hpc 11.550 2,93% 
Terciari, clau A11.6 6.137 1,56% 

 
Sòl Privat Total 127.366 32,29%

 
Total Sector 394.488 100,00% 
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Q.2 COMPARATIVA DE SUPERFÍCIES 

 
 
Superfície total sòl privat inicial del sector (spi) (computable a efectes de càlcul de cessions i 

edificabilitats) 
350.419,06 m2 

Sòl públic inicial del sector   44.068,94 m2 
Superficie Total del Sector (sT)   394.488,00 m2 100,00%

 
Planejament Vigent Proposta 

 Pla d'Ordenació Urbana Municipal Pla Parcial 
         
SÒL PÚBLIC  Superfície  % (s/spi)  Superfície  % (s/sT)
Sistema viari  clau V - -  111.024,00 m2 28,14%
Sistema ferroviari clau F -  -  1.258,00 m2 0,32%
Sistema d’espais lliures clau P 70.083,81 20,00% (s/spi) 93.469 m2 23,69%
Sistema d’equipaments comunitaris clau E 52.562,86 15,00% (s/spi) 59.592 m2 15,11%
Sistema hidrològic clau H  1.779 m2 0,45%
Sòl Públic mínim fixat pel P.O.U.M. 192.730,48 m2 55,00% (s/spi) 267.122 m2 67,71%
Sòl públic provinent de cessions del sector 23.955,94 m2    
Superficie Total sòl públic mínim 216,686,42 m2    

  
SÒL PRIVAT Superfície  %  Superfície  %
Edificació oberta cl A4.6  92.686 m2 23,50%
Edificació oberta Habitatges Protecció Oficial cl A4.6 Hpo  16.993 m2 4,31%
Edificació oberta Habitatges Preu Concertat cl A4.6 Hpc  11.550 m2 2,93%
Terciari cl A11.6  6.137 m2 1,56%
Total Sòl Privat   127.366 m2 32,29%

  
Coeficient d’edificabilitat residencial 0,75 m2st  0,75 m2st 
Coeficient d’edificabilitat complementària 0,10 m2st  0,10 m2st 
Edificabilitat 297.856 m2st  297.856 m2st 

sostre residencial total 262.814 m2st  262.814 m2st 
sostre residencial lliure 183.970 m2st 70%  183.970 m2st 70% 

sostre residencial en règim de protecció oficial 52.563 m2st 20%  52.563 m2st 20% 
sostre residencial en règim de preu concertat 26.281 m2st 10%  26.281 m2st 10% 

sostre complementari (comercial/terciari) 35.042 m2st  35.042 m2st 
Nombre màxim d’habitatges 3.282 hab.  3.282 hab. 
Densitat (hab./ha.) 83,20 hab./ha  83,20 hab./ha

  
PARÀMETRES URBANÍSTICS MÍNIMS del TRLU 1/2005    
Espais lliures públics (art. 65.3)  mínim exigible  
20m² sòl c/100m²st habitatge 59.571 m2sol 17,00%  59.571 m2sol 17,00%
10% àmbit 35.042 m2sol 10,00%   
Equipaments de titularitat pública(art. 65.3)  mínim exigible  
20m² sòl c/100m²st habitatge 59.571 m2sol 17,00%  59.571 m2sol 17,00%
5% àmbit 17.521 m2sol 5,00%   
Sòl públic inicial provinent de cessions   23.955,94 m2 
Total sòl públic mínim segons TRLU   143.098,42 m2 
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Q.3. QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL SÒL PRIVAT (QUALIFICACIONS - UMAA) 

 
Illa 1  UMAA Clau Superfície Sòl Parcel·la mín Sostre compl. Sostre res. Sostre tot. Nº hab màx
Zona d’edificació oberta Hpc  1 01 A4.6 Hpc 5.256 m2 800 m2 0 m2 12.421 m2 12.421 m2 155 
Total illa 1    5.256 m2  12.421 m2 12.421 m2 155  

        
Illa 2  UMAA Clau Superfície Sòl Parcel·la mín Sostre compl. Sostre res. Sostre tot. Nº hab màx
Zona d’edificació oberta  2 01 A4.6 7.477 m2 800 m2 0 m2 15.932 m2 15.932 m2 199 
Total illa 2    7.477 m2  15.932 m2 15.932 m2 199  

        
Illa 3  UMAA Clau Superfície Sòl Parcel·la mín Sostre compl. Sostre res. Sostre tot. Nº hab màx
Zona d’edificació oberta  3 01 A4.6 7.024 m2 800 m2 1.900 m2 18.237 m2 20.137 m2 228 
Total illa 3    7.024 m2 1.900 m2 18.237 m2 20.137 m2 228 

        
Illa 4  UMAA Clau Superfície Sòl Parcel·la mín Sostre compl. Sostre res. Sostre tot. Nº hab màx
Zona d’edificació oberta  4 01 A4.6 4.699 m2 800 m2 0 m2 8.422 m2 8.422 m2 105 
Zona d’edificació oberta Hpo  4 02 A4.6 Hpo 1.715 m2 800 m2 1.715 m2 5.810 m2 7.525 m2 73 
Total illa 4    6.414 m2 1.715 m2 14.232 m2 15.947 m2 178  

        
Illa 5  UMAA Clau Superfície Sòl Parcel·la mín Sostre compl. Sostre res. Sostre tot. Nº hab màx
Zona d’edificació oberta  5 01 A4.6 4.558 m2 800 m2 1.334 m2 10.014 m2 11.348 m2 125 
Zona d’edificació oberta Hpo  5 02 A4.6 Hpo 932 m2 800 m2 732 m2 4.392 m2 5.124 m2 55 
Total illa 4    5.490 m2 2.066 m2 14.406 m2 16.472 m2 180  

        
Illa 6  UMAA Clau Superfície Sòl Parcel·la mín Sostre compl. Sostre res. Sostre tot. Nº hab màx
Zona d’edificació oberta  6 01 A4.6 3.110 m2 800 m2 0 m2 5.032 m2 5.032 m2 63 
Zona d’edificació oberta  6 02 A4.6 3.620 m2 800 m2 0 m2 4.776 m2 4.776 m2 60 
Total illa 6    6.730 m2  9.808 m2 9.808 m2 123 

        
Illa 7  UMAA Clau Superfície Sòl Parcel·la mín Sostre compl. Sostre res. Sostre tot. Nº hab màx
Zona d’edificació oberta  7 01 A4.6 5.719 m2 800 m2 0 m2 10.647 m2 10.647 m2 133 
Zona d’edificació oberta Hpo  7 02 A4.6 Hpo 1.463 m2 800 m2 0 m2 4.704 m2 4.704 m2 59 
Total illa 7    7.182 m2  15.351 m2 15.351 m2 192  

        
Illa 8  UMAA Clau Superfície Sòl Parcel·la mín Sostre compl. Sostre res. Sostre tot. Nº hab màx
Zona d’edificació oberta  8 01 A4.6 5.870 m2 800 m2 1.700 m2 12.860 m2 14.560 m2 161  
Total illa 8    5.870 m2 1.700 m2 12.860 m2 14.560 m2 161  

        
Illa 9  UMAA Clau Superfície Sòl Parcel·la mín Sostre compl. Sostre res. Sostre tot. Nº hab màx
Zona d’edificació oberta  9 01 A4.6 3.064 m2 800 m2 0 m2 5.394 m2 5.394 m2 67 
Zona d’edificació oberta  9 02 A4.6 3.037 m2 800 m2 0 m2 4.536 m2 4.536 m2 57 
Total illa 9    6.101 m2 0 m2 9.930 m2 9.930 m2 124 
        
Illa 10  UMAA Clau Superfície Sòl Parcel·la mín Sostre compl. Sostre res. Sostre tot. Nº hab màx
Zona d’edificació oberta  10 01 A4.6 5.719 m2 800 m2 0 m2 10.647 m2 10.647 m2 133 
Zona d’edificació oberta Hpo  10 02 A4.6 Hpo 1.463 m2 800 m2 0 m2 4.704 m2 4.704 m2 59 
Total illa 10    7.182 m2  15.351 m2 15.351 m2 192  
        
Illa 11  UMAA Clau Superfície Sòl Parcel·la mín Sostre compl. Sostre res. Sostre tot. Nº hab màx
Zona d’edificació oberta Hpo  11 01 A4.6 Hpo 3.348 m2 800 m2 258 m2 12.657 m2 12.915 m2 158 
Zona d’edificació oberta  11 02 A11.6 3.154 m2 800 m2 4.901 m2 0 m2 4.901 m2 0 
Total illa 11    6.502 m2 5.159 m2 12.657 m2 17.816 m2 158  
        
Illa 12  UMAA Clau Superfície Sòl Parcel·la mín Sostre compl. Sostre res. Sostre tot. Nº hab màx
Zona d’edificació oberta Hpo  12 01 A4.6 Hpo 2.848 m2 800 m2 1.080 m2 9.204 m2 10.284 m2 115 
Zona d’edificació oberta  12 02 A11.6 925 m2 800 m2 2.610 m2 0 m2 2.610 m2 0 
Total illa 12    3.773 m2 3.690 m2 9.204 m2 12.894 m2 115  
        
Illa 13  UMAA Clau Superfície Sòl Parcel·la mín Sostre compl. Sostre res. Sostre tot. Nº hab màx
Zona d’edificació oberta  13 01 A4.6  10.443 m2 800 m2 1.528 m2 17.460 m2 18.988 m2 218 
Zona d’edificació oberta  13 02 A11.6 990 m2 800 m2 3.240 m2 0 m2 3.240 m2 0 
Total illa 13    11.433 m2 4.768 m2 17.460 m2 22.228 m2 218 
        
Illa 14  UMAA Clau Superfície Sòl Parcel·la mín Sostre compl. Sostre res. Sostre tot. Nº hab màx
Zona d’edificació oberta  14 01 A4.6 8.289 m2 800 m2 0 m2 14.526 m2 14.526 m2 181  
Total illa 14    8.289 m2  14.526 m2 14.526 m2 1 81 
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Illa 15  UMAA Clau Superfície Sòl Parcel·la mín Sostre compl. Sostre res. Sostre tot. Nº hab màx
Zona d’edificació oberta Hpc  15 01 A4.6 Hpc 6.294 m2 800 m2 1.580 m2 13.860 m2 15.440 m2 173 
Total illa 15    6.294 m2  13.860 m2 15.440 m2 173 
          
Illa 16  UMAA Clau Superfície Sòl Parcel·la mín Sostre compl. Sostre res. Sostre tot. Nº hab màx
Zona d’edificació oberta  16 01 A4.6 5.629 m2 800 m2 1.630 m2 11.760 m2 13.390 m2 147 
Total illa 16    5.629 m2 1.630 m2 11.760 m2 13.390 m2 147  
        
Illa 17  UMAA Clau Superfície Sòl Parcel·la mín Sostre compl. Sostre res. Sostre tot. Nº hab màx
Zona d’edificació oberta Hpo  17 01 A4.6 Hpo 2.093 m2 800 m2 1.089 m2 4.536 m2 5.625 m2 57 
Total illa 17    2.093 m2 1.089 m2 4.536 m2 5.625 m2 57 
        
Illa 18  UMAA Clau Superfície Sòl Parcel·la mín Sostre compl. Sostre res. Sostre tot. Nº hab màx
Zona d’edificació oberta  18 01 A4.6 3.522 m2 800 m2 0 m2 7.382 m2 7.382 m2 92  
Total illa 18    3.522 m2  7.382 m2 7.382 m2 92 
        
Illa 19  UMAA Clau Superfície Sòl  Sostre compl. Sostre res. Sostre tot. Nº hab màx
Zona d’edificació oberta Hpo  19 01 A4.6 Hpo 2.279 m2 800 m2 0 m2 5.040 m2 5.040 m2 63 
Total illa 19    2.279 m2  5.040 m2 5.040 m2 63 
          
Illa 20  UMAA Clau Superfície Sòl Parcel·la mín Sostre compl. Sostre res. Sostre tot. Nº hab màx
Zona d’edificació oberta  20 01 A4.6 1.391 m2 800 m2 0 m2 2.772 m2 2.772 m2 35 
Total illa 20    1.391 m2  2.772 m2 2.772 m2 35  
        
Illa 21  UMAA Clau Superfície Sòl Parcel·la mín Sostre compl. Sostre res. Sostre tot. Nº hab màx
Zona d’edificació oberta  21 01 A4.6 1.274 m2 800 m2 0 m2 2.520 m2 2.520 m2 31 
Total illa 21    1.274 m2  2.520 m2 2.520 m2 31 
        
Illa 22  UMAA Clau Superfície Sòl Parcel·la mín Sostre compl. Sostre res. Sostre tot. Nº hab màx
Zona d’edificació oberta Hpo  22 01 A4.6 Hpo 852 m2 800 m2 834 m2 1.516 m2 2.350 m2 19 
Total illa 22    852 m2  1.516 m2 2.350 m2 19 
        
Illa 23  UMAA Clau Superfície Sòl   Sostre compl. Sostre res. Sostre tot. Nº hab màx
Zona d’edificació oberta  23 01 A4.6  8.241 m2 800 m2 5.646 m2 21.053 m2 26.699 m2 263 
Zona d’edificació oberta  23 02 A11.6 1.068 m2 800 m2 3.266 m2 0 m2 3.266 m2 0 
Total illa 23    9.309 m2 8.912 m2 21.053 m2 29.965 m2 263 

        
        

TOTAL SECTOR  UMAA Clau Superfície Sòl  Sostre compl. Sostre res. Sostre tot. Nº hab màx
Sostre residencial lliure   A4.6   183.970 m2 2.298 
Sostre residencial Hpo   A4.6 Hpo  52.563 m2  656 
Sostre residencial Hpc   A4.6 Hpc  26.281 m2  328 

    127.366 m2 35.042 m2 262.814 m2 297.856 m2 3.282 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornet-Llop-Pastor, arquitectes 

Barcelona, juny 2009 
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CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 

article 1. Marc legal i objecte del Pla Parcial Urbanístic 

1. El Pla Parcial Urbanístic del Sector Les Aymerigues  es formula en desenvolupament del Pla 
d’Ordenació Urbana Municipal de Terrassa, publicat al DOGC de 12 de desembre de 2003, i es 
fonamenta en els articles 183 a 189 del mateix, tot ajustant-se als paràmetres establerts a la fitxa 
normativa núm. 118 del POUM, que regula el Sector Les Aymerigues (PP-AYM001).  

2. Així mateix, aquest Pla Parcial s’ha redactat a l’empara de la legislació urbanística vigent, i es 
fonamenta concretament en el que estableixen els articles 33.4, 55.2, 55.4, 58.7, 65, 66, 96, 97 i 
concordants del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya aprovat pel TRLU 1/2005, d’acord 
amb la redacció donada pel Decret-Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria 
urbanística; en els articles 41, 42, i  79 a 84 del Reglament de la Llei d’Urbanisme aprovat pel DL 
305/2006, i altres preceptes concordants d’aquelles disposicions reglamentàries vigents en el 
moment de l’aprovació definitiva d’aquest Pla Parcial, així com de conformitat amb el Real Decreto 
2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el “Texto Refundido de la Ley del Suelo”. 

3. En tot allò no previst en aquest Pla Parcial seran d’aplicació supletòria les determinacions del Pla 
d’Ordenació Urbana Municipal de Terrassa vigent, així com la legislació sectorial vigent aplicable. 

4. L’objecte del present Pla és establir i concretar les condicions de l’ordenació del sòl i de l’edificació, 
així com definir els mecanismes de gestió necessaris per al desenvolupament d’aquest Sector, 
d’acord amb l’establert pel Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Terrassa, i demés preceptes que li 
son d’aplicació. 

article 2. Àmbit territorial i Unitat d’Actuació 

L’àmbit d’aquest Pla Parcial està delimitat pels següents elements: a ponent, la vall que forma el 
Torrent de La Maurina; al nord, pel camí de Can Gonteres; a llevant, per la Riera de Palau; i a migdia, 
pel barri del Roc Blanc.  

La superfície total inclosa dins l’àmbit de planejament és de 394.488 m2. Aquest àmbit territorial ve 
definit gràficament en els plànols d’informació i d’ordenació, i es correspon exactament amb l’únic 
polígon d’actuació quina ordenació es desenvolupa a través del present Pla parcial urbanístic. 

article 3. Contingut del Pla 

1. El contingut d'aquest Pla Parcial Urbanístic del Sector Les Aymerigues està integrat pels 
documents següents: 

Documents escrits: 
 

1. Memòria de la informació 
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2. Memòria de l’ordenació 
3. Memòria social 
4. Estudi ambiental 
5. Estudi de la mobilitat generada 
6. Quadres de dades 
7. Normes reguladores 
8. Avaluació econòmica i financera i viabilitat econòmica de la promoció 
9. Pla d’etapes 
10. Avantprojecte de a urbanització bàsica 

Annexes: 
Informe ambiental 
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
Estudi d’inundabilitat del Torrent de La Maurina   

 

PLÀNOLS 

 
PLÀNOLS DE LA INFORMACIÓ URBANÍSTICA 

I1. Encaix territorial i àmbit del Pla parcial E: 1/2.000 

I2. L’àmbit en relació a les estructures i elements territorials proposats pel POUM E: 1/7.500 

I3. Estructura de la propietat  E: 1/1.500 

I4. Topografia  E: 1/1.500 

I5. Edificacions, usos i conreus E: 1/1.500 

I6. Les infrastructures en l’àmbit del sector  E: 1/2.000 

I7. Planejament vigent E: 1/2000  

PLÀNOLS DE L’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 

O1. Qualificació del sòl.  E: 1/2.000 

O1b. Qualificació del sòl. Base topogràfica original. E: 1/2.000 

O2. Unitats Mínimes d'Adjudicació de l'Aprofitament.  E: 1/2.000 

O2b. Unitats Mínimes d’Adjudicació de l’Aprofitament. Base topogràfica original. E: 1/2.000 

 

O3.1. Condicions generals d’ordenació de l’edificació. Illes 1 i 2 E: 1/500 

O3.2. Condicions generals d’ordenació de l’edificació. Illes 3 i 8 E: 1/500 

O3.3. Condicions generals d’ordenació de l’edificació. Illes 4 i 5 E: 1/500 

O3.4. Condicions generals d’ordenació de l’edificació. Illes 6 i 7 E: 1/500 

O3.5. Condicions generals d’ordenació de l’edificació. Illes 9 i 10 E: 1/500 

O3.6. Condicions generals d’ordenació de l’edificació. Illes 11 i 12  E: 1/500 

O3.7. Condicions generals d’ordenació de l’edificació. Illes 13 i 14 E: 1/500 

O3.8. Condicions generals d’ordenació de l’edificació. Illes 15 i 18  E: 1/500 

O3.9. Condicions generals d’ordenació de l’edificació. Illes 16 i 19 E: 1/500 

O3.10. Condicions generals d’ordenació de l’edificació. Illes 17, 20, 21 i 22 E: 1/500 

O3.11. Condicions generals d’ordenació de l’edificació. Illa 23 E: 1/500 

O3.12. Alçades de les edificacions E: 1/2.000 

O4. Ordenació física indicativa. Estructures i elements territorials  E: 1/7.500 

O5. Ordenació física indicativa. Imatge ordenació  E: 1/2.000 

O6. El projecte de les infraestructures en l’àmbit el sector  E: 1/2.000 

O7. Ordenació física indicativa. Seccions longitudinals zona nord E: 1/1.000 

O8. Ordenació física indicativa. Seccions transversals zona nord (1) E: 1/1.000 

O9. Ordenació física indicativa. Seccions transversals zona nord (2) E: 1/1.000 
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O10. Ordenació física indicativa. Seccions zona sud E: 1/1.000 

O11. Ordenació física indicativa. Seccions zona oest E: 1/1.000 

 

PLÀNOLS D’URBANITZACIÓ 

U1. Topografia modificada E: 1/1.500 

U2. Xarxa viària. Alineacions i rasants E: 1/2.000 

U3. Xarxa viària. Perfils longitudinals zona sud.  E: 1/3.000 

U4. Xarxa viària. Perfils longitudinals zona nord  E: 1/3.000 

U5. Xarxa viària. Seccions transversals  E: 1/250 

U6. Xarxa de serveis E: 1/4.000 

U7. Xarxa de clavegueram i recollida pneumàtica E: 1/2.000 

 

Article 4. Vigència 

La vigència d'aquest Pla parcial urbanístic s'inicia el mateix dia de la publicació de l'acord de la seva 
aprovació definitiva i de les seves normes reguladores al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
mantindrà la seva vigència mentre no es produeixi la seva modificació. 

Article 5. Obligatorietat i interpretació de les determinacions del Pla 

1. Les determinacions i disposicions d'aquestes Normes són vinculants a tots els efectes tant pels 
particulars com per l’Administració. Conseqüentment, qualsevol actuació en el sector de planejament, 
tant si és pública o privada, com si és provisional o definitiva, haurà d’ajustar-se a les esmentades 
disposicions. 

2. Les presents Normes, juntament amb els plànols d'ordenació, constitueixen el cos normatiu 
específic del Pla parcial urbanístic i prevalen sobre els restants documents del Pla. En el no previst 
per aquestes Normes, s'estarà al que disposa el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa i 
la legislació urbanística i d'ordenació del territori aplicable en cada cas. 

3. Els documents d'aquest Pla parcial urbanístic s’interpretaran sempre atenent al seu contingut i 
d'acord amb els objectius i finalitats expressades en la Memòria de l'ordenació urbanística, d’aquest 
Pla. 

4. Les indicacions del Pla que puguin referir-se a espais situats fora del seu àmbit s'hauran 
d'entendre solament com a indicatives i no tenen valor normatiu. 

5. La Memòria de la informació urbanística i els plànols d'informació urbanística tenen caràcter 
informatiu, explicatiu i justificatiu. 

6. En el cas d'imprecisió o contradicció en les determinacions dels documents vinculants d'aquest 
Pla, prevaldran aquelles que s’ajustin a algun dels criteris següents: 

- Les que resultin més favorables a la menor edificabilitat i a la major dotació d'espais públics i 
equipaments comunitaris. 
 
- Si la contradicció rau en els documents gràfics, prevaldrà la grafia que es concreti en els plànols a 
escala més detallada. 
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Article 6. Modificacions del Pla 

1. La modificació de qualsevol dels elements d’aquest Pla Parcial es podrà dur a terme sempre que 
es justifiqui expressament la seva necessitat, no contradigui els seus objectius i finalitats principals, i 
respecti les determinacions fonamentals del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa. 

2. Qualsevol modificació del present Pla parcial urbanístic contindrà les determinacions, la 
documentació i el grau de precisió adequats als objectius pretesos, i se sotmetrà a la mateixa 
tramitació que per l’aprovació d’aquest planejament subjectant-se, en el seu cas, al que estableixen 
els articles 94 i 95 del TRLU, i als articles 117 i 118 RLUC. 



7. NORMES REGULADORES 

PLA PARCIAL URBANÍSTIC “LES AYMERIGUES”. TERRASSA. Juny 2009 95 

CAPÍTOL SEGON. DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DEL PLA PARCIAL 

article 7. Iniciativa i règim general  

1. Aquest Pla és d’iniciativa particular, corresponent la seva gestió i execució als propietaris dels 
terrenys a través del sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, constituïts en 
Junta de Compensació. 

2. El Pla Parcial preveu la seva gestió mitjançant la delimitació d’un únic polígon d’actuació per a dur 
a terme l’equidistribució de beneficis i càrregues urbanístiques derivades de l’ordenació. L’esmentat 
polígon d’actuació abasta tot l’àmbit del Pla Parcial amb el qual és coincident. 

3. Aquest Pla concreta, dins de l’àmbit del Polígon d’ Actuació, els sòls amb destí a sistemes de 
cessió obligatòria i gratuïta, que hauran de formalitzar-se en el seu procés d’execució. Malgrat això, 
podrà anticipar-se la cessió d’aquests terrenys, així com procedir a la seva ocupació directa, a fi i 
efecte de possibilitar la realització anticipada de les obres d’urbanització i d'edificació pertinents, 
d’acord amb el que preveu l’article 150 del TRLU i els articles 215 a 219 del RLUC, cas que això fos 
necessari. 

article 8. Polígon d’Actuació Urbanística 

1. Definició i àmbit: 

Es delimita un únic Polígon d'Actuació Urbanística, coincident amb l’àmbit del Sector del Pla Parcial. 
La superfície total del Polígon d'Actuació Urbanística és de 394.488 m2. 

Aquest àmbit de gestió ve definit gràficament en els plànols d’ordenació. 

2. Objectius:   

Definir el marc de referència en el que fer efectiva l’equidistribució dels beneficis i de les càrregues 
derivats de l’execució d’aquest Pla Parcial, garantint la distribució dels aprofitaments establerts en el 
mateix i la cessió a l’Administració Actuant del sòl qualificat de sistema viari, espais lliures i 
equipamenti i del 10% d’aprofitament urbanístic d’acord amb l’article 10 d’aquestes Normes. 

3. Condicions d'ordenació, edificació i ús: 

- L'edificació es desenvoluparà segons les condicions definides per aquestes Normes i  en els plànols 

d’ordenació. 

4. Sistema d’actuació i condicions de gestió: 

a) El Polígon d'Actuació Urbanística s'executarà pel sistema de Reparcel·lació en la modalitat 
de compensació bàsica, amb la conseqüent formulació del Projecte de Reparcel·lació el qual 
contindrà les determinacions establertes en el TRLU 1/2005, DL 305/2006, i demés preceptes 
concordants. 
b) El Projecte de reparcel·lació ponderarà els valors d’adjudicació establint coeficients 
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correctors, segons els diferents usos i el règim de protecció dels habitatges, d’acord amb el que 
estableix l’article 37 del TRLU 1/2005. 
c) Els propietaris de terrenys inclosos en el Polígon d’actuació es constituiran mitjançant 
document públic en Junta de Compensació d’acord amb el procediment i requisits legalment 
establerts, excepció feta de que es doni algun dels supòsits previstos a l’apartat 2 de l’article 
124 del TRLU 1/2005, en quin cas no es requerirà la constitució de la Junta de Compensació. 
d) A més de les obligacions pròpies de l’àmbit estricte del Sector, tots els propietaris del polígon 
d’actuació hauran d’assumir els costos derivats del soterrament de la riera de Palau i la 
urbanització del passeig de Ponent, segons s’estableix a l’art 24.6 del POUM de Terrassa. 

 
 
article 9. Projectes de Reparcel·lació 
 
1. Es redactarà un Projecte de Reparcel·lació per tot l’àmbit del Polígon d’Actuació delimitat en 
l’article 8 d’aquestes Normes, i d’acord amb les determinacions establertes en aquest mateix 
precepte. 
 
2. L’aprovació definitiva del Pla Parcial, amb la delimitació del Polígon d’Actuació, i del corresponent 
Projecte de Reparcel·lació així com del Projecte d’Urbanització, significarà, per a totes les parcel·les, 
el reconeixement de la seva aptitud per a poder ser edificades previ a l’atorgament de la pertinent 
llicència d’obres d’edificació, i l’execució de totes les obres d’urbanització establertes a l’article 9 
d’aquestes Normes. 
 
 
article 10. Cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic. 

1. En aplicació de l’article 45.1 a) i 46 del TRLUC , aquest últim segons redacció donada pel Decret-
Llei 1/2007, els propietaris inclosos dins del sector de planejament delimitat tenen el deure de cedir a 
l’Administració Actuant, gratuïtament i lliure de càrregues d’urbanització, el sòl necessari per a 
edificar el sostre corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. 

2. El càlcul del valor de l’aprofitament urbanístic i la seva ponderació es realitzarà en el corresponent 
projecte de reparcel·lació. 

 

article 11. Projectes d'urbanització 

1. En desenvolupament del Pla Parcial Urbanístic es redactaran els Projectes d’Urbanització 
corresponents, que no podran modificar les determinacions de planejament contingudes en aquest 
Pla. 

2. Aquest Pla incorpora l’Avantprojecte de les obres d’urbanització, amb indicació precisa 
d’alineacions i rasants i traçat de les xarxes de serveis. El Projecte d’Urbanització es presentarà a 
tràmit a l’Ajuntament de Terrassa en el termini màxim de dotze mesos a comptar des de la publicació 
al DOGC de l’aprovació definitiva del Pla Parcial Urbanístic, i s’haurà d’aprovar en el termini establert 
a l’art. 87.8 del TRLU 1/2005. 
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3. El Projecte d’Urbanització que es redacti abastarà la totalitat del polígon d’actuació i s’ajustarà, pel 
que fa a criteris i elements d’urbanització, a aquells estandarditzats per l’Ajuntament de Terrassa, i 
d’acord amb les determinacions establertes al Capítol Segon d’aquestes Normes.  

4. L’estudi de viabilitat econòmica contemplarà, a més de les despeses pròpies del polígon 
d’actuació, les següents: 

a) la part corresponent al projecte de soterrament de la riera de Palau i construcció del Passeig 
de Ponent, segons el previst als articles 24.6 i 186.2 del POUM de Terrassa. 
b) la connexió del Sector Les Aymerigues amb les obres del IV Cinturó o Via Orbital.  
c) el viaducte previst per al ferrocarril al pas per Les Aymerigues.  

 
5. Les obres d’urbanització corresponents als projectes esmentats al punt anterior es podran formular 
a través de Projectes d’Urbanització o d’obra civil individualitzats, que es podran tramitar 
independentment del Projecte d’Urbanització del Sector, sempre que es justifiqui la compatibilitat de 
les determinacions contingudes en cada un d’ells. Cas que qualsevol dels projectes afectin terrenys 
situats fora el polígon d’actuació, els documents que es tramitin hauran d’incloure la corresponent 
relació de bens i drets afectats, als efectes de l’expropiació dels terrenys necessaris per a la seva 
urbanització, d’acord amb el que preveu l’article 103.1 del TRLU 1/2005. 
 
Així mateix, i cas que se’n justifiqui la seva necessitat es podrà procedir a l’ocupació dels terrenys 
afectats a les obres d’urbanització relacionades al punt 4 d’aquest article d’acord amb el procediment 
establert als articles 150 del Decret Legislatiu 1/2005 i 215 del Decret 305/2006. 
 

article 12. Llicències 

1. Estan subjectes a prèvia llicència municipal tots els actes referits a l’article 179 del TRLU 1/2005 i a 
l’article 234 del RLUC. Tanmateix, és precís obtenir llicència municipal per a totes aquelles 
actuacions que hi estiguin subjectes segons la Normativa del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Terrassa. 

2. Pel que fa a les llicències d'obres i activitats s'estarà al que es disposa en el Capítol Cinquè del 
Títol I del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa i a les Ordenances Municipals que el 
complementen. 

3. En la memòria dels projectes pels quals es sol·liciti llicència, es justificarà l'acompliment de les 
Normes del Pla Parcial Urbanístic i de totes les disposicions específiques que els siguin d’aplicació 
per raó de la matèria. 

 

CAPÍTOL TERCER. REGULACIÓ DELS SISTEMES 
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SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS 

article 13. Definició 

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

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

3. Per allò no previst en aquest Pla parcial urbanístic pel que fa a la regulació dels sistemes, s’estarà 
a allò que preveu el Capítol V del POUM de Terrassa. 

article 14. Identificació dels sistemes 

1. Els sistemes previstos per aquest Pla i les claus identificatives dels mateixos són els següents: 

Sistema viari clau V 
Sistema ferroviari clau F 
Sistema d’equipaments comunitaris  clau E 
Sistema d’espais lliures clau P 
Sistema hidrològic clau H 

2. Aquests sistemes es delimiten i s’identifiquen en els plànols d’ordenació del Pla amb la seva clau i 
subclau corresponent. 

3. En aquells casos en què es preveu la compatibilitat de qualificació de dos tipus de sistemes 
diferents, una pel sòl i una altra pel subsòl, s’identifica en els plànols d’ordenació amb les claus 
corresponents a cada sistema separades per una barra (/), identificant amb la primera clau, el 
sistema corresponent al sòl, i amb la segona clau, la corresponent al subsòl. 

article 15. Titularitat i afectació del sòl destinat a sistemes 

1. El sòl qualificat de sistema queda vinculat a aquesta destinació. 

2. Els sòls destinats a sistemes seran, amb caràcter general, de titularitat pública.  

3. La titularitat pública no exclou la possibilitat de la gestió privada del domini i ús públic en règim de 
concessió administrativa o altre règim equivalent, d’acord amb el que preveu l’art. 232 del POUM de 
Terrassa, sempre que aquesta forma de gestió sigui compatible amb la naturalesa del bé i amb els 
objectius urbanístics del Pla parcial urbanístic. 
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SECCIÓ SEGONA. REGULACIÓ DEL SISTEMA VIARI 

article 16. Definició i identificació 

1. Comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària destinats a la vialitat i 
l’aparcament, que han de permetre la connexió entre els diferents sectors del territori i garantir un 
nivell d’accessibilitat i de mobilitat adequat dins de l’àmbit del Pla parcial urbanístic. 

2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau V. 

article 17. Tipus de vies 

De conformitat amb la classificació que estableix el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Terrassa sobre el sistema viari, en aquest Pla parcial urbanístic tot el viari respon la categoria de 
carrer, clau V.2. Això no obstant, es proposen tractaments diversos, en funció del trànsit rodat o de 
vianants i de bicicletes que es preveu que haurà de suportar, d’acord amb el que es desprèn de 
l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada que conté aquest Pla parcial urbanístic 

article 18. Titularitat 

El sòl qualificat de sistema viari, serà de titularitat pública. 

article 19. Règim general 

1. En l’obtenció, projectació, finançament, construcció, ús, explotació i conservació de la xarxa viària 
s’observarà allò que disposen aquestes Normes, les del POUM de Terrassa, l’Estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada i la legislació sectorial vigent. 

2. Els Projectes d'Urbanització que s’elaborin per a l’execució o condicionament i millora de la xarxa 
viaria podran precisar i adequar les alineacions i rasants d’aquesta xarxa viària a la topografia i altres 
característiques geogràfiques del terreny o altres condicionants físics, sense disminuir-ne, però, la 
superfície establerta pel Pla. 

article 20. Règim particular i condicions d’urbanització del sistema viari 

1. Aquest Pla parcial urbanístic estableix un règim particular de les diferents vies definides en els 
plànols d’ordenació, en funció de la posició i el paper que les mateixes han d’exercir en el conjunt de 
l’àmbit delimitat. En concret aquest règim particular afecta a les condicions bàsiques d’urbanització i a 
les condicions d’accés a les parcel·les des de cada via. 

2. Sobre les condicions de mobilitat sostenible de tot el sector: 

Amb l’objectiu d’incorporar criteris de mobilitat sostenible, en el plànol U4. Xarxa viària. Seccions 
transversals, es defineixen les seccions dels carrers del sector, amb atenció prioritària a la vorera i 
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espai del vianant, integració del carril bici, paviments amb material sonoreductor, accions de 
pacificació de trànsit, etc. 

3. Sobre les condicions bàsiques d’urbanització de les diferents vies del Pla parcial urbanístic. 

Amb l’objectiu de garantir una imatge unitària del conjunt per tal d’ajustar l’ordenació de les diferents 
vies a aquesta imatge general, el Projecte d’Urbanització que desenvolupi aquest Pla, ha d’ajustar-se 
als criteris que determini el document de mobilitat generada que forma part d’aquest Pla parcial 
urbanístic: 

 

4. La urbanització de la vialitat garantirà el pas, lliure de qualsevol obstacle, per a vehicles 
d’emergència i/o autoescales de bombers que compleixi el que disposa el Codi Tècnic de l’Edificació , 
de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. 

article 21. Condicions d’ús 

Les condicions d’ús de la xarxa viària previstes en aquest pla són les següents: 

a). Ús dominant: trànsit rodat, per a bicicletes, transport públic, vianants i aparcament en superfície. 
 
b). Usos compatibles: serveis tècnics vinculats al viari, xarxes de serveis i aparcament en subsòl. 
Les condicions tècniques d’aquest tipus d’instal·lacions es regularan d’acord amb allò que estableixi 
la legislació sectorial vigent. Podran situar-se centres de transformació d’energia elèctrica soterrats, si 
així ho determina el Projecte d’obres d’urbanització corresponent. 
Els aparcaments situats en el subsòl seran de titularitat pública i la seva explotació podrà ser pública 
o privada, mitjançant concessió administrativa. 
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SECCIÓ TERCERA. REGULACIÓ DEL SISTEMA FERROVIARI 

article 22. Definició i identificació 

1. Comprèn les instal·lacions i els espais reservats per a les línies de ferrocarril i les activitats 
directament o indirectament relacionades amb aquesta activitat. 

2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau F. 

article 23. Titularitat 

El sòl qualificat de sistema ferroviari, serà de titularitat pública. 

article 24. Règim general 

1. En l’obtenció, projectació, finançament, construcció, ús, explotació i conservació de la xarxa 
ferroviària s’observarà allò que disposen aquestes Normes, les del POUM de Terrassa i la legislació 
sectorial vigent. 

2. Els Projectes d'Urbanització que s’elaborin per a l’execució o condicionament i millora de la xarxa 
ferroviària podran precisar i adequar les alineacions i rasants d’aquesta xarxa a la topografia i altres 
característiques geogràfiques del terreny o altres condicionants físics, sense disminuir-ne, però, la 
superfície establerta pel Pla. 

article 25. Condicions d’ordenació, ús i protecció 

1. Dins l’àmbit del present Pla parcial urbanístic, l’ús exclusiu serà el de comunicacions ferroviàries. 

2. En la franja on la via fèrria es situï damunt viaducte elevat més de 7 metres per damunt del terreny, 
aquesta franja de sòl es qualificarà en coherència amb les qualificacions que s’estableixin al seu 
voltant, sempre que es qualifiquin de sistema viari, d’espais lliures o de sistema d’equipaments 
comunitaris, d’acord amb allò previst a l’article 14.3 d’aquestes Normes. 

3. Les construccions situades a l’entorn de la plataforma que suporta les vies o el viaducte, en el seu 
cas, s’ajustaran al que la legislació ferroviària preveu al Real Decreto 1211/1990, de 28 de setembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’ Ordenació dels Transports Terrestres, és a dir, respectant 
les distàncies de 5, 8 i 25m. per a les zones de domini públic, servitud i afectació respectivament, per 
a sòl urbà. En l’àmbit d’aquest Pla Parcial, a la distància mínima de 25 metres de l’aresta de la 
plataforma es podran situar edificacions per a qualsevol ús, excepte el d’habitatge, que caldrà situar-
lo a 50 metres com a mínim. Podran situar-se edificacions a una distància no inferior a 8 metres quan 
es tracti de construccions o elements per a serveis tècnics o d’infraestructura. 

 



7. NORMES REGULADORES 

PLA PARCIAL URBANÍSTIC “LES AYMERIGUES”. TERRASSA. Juny 2009 102 

SECCIÓ QUARTA. REGULACIÓ DEL SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS 

article 26. Els sistema d’equipaments. Definició 

1. El sistema d’equipaments comunitaris inclou els sòls que es destinen a usos públics col·lectius o 
comunitaris i a dotacions d’interès públic o social necessaris en funció de les característiques 
socioeconòmiques de la població. 

2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau E. 

2. La classificació segons llur destinació es regirà per l’establert a l’art 240.3 de les NNUU del POUM 
de Terrassa. 

article 27. Titularitat 

1. Els sòls que el present Pla parcial urbanístic qualifica com a sistema d’equipaments comunitaris, 
seran de titularitat pública. 

2. La titularitat pública dels equipaments no exclou la possibilitat de la seva gestió privada mitjançant 
concessió administrativa o altra fórmula equivalent prevista en dret, quan aquesta forma de gestió 
sigui compatible amb la naturalesa de l’equipament, i dels objectius d’aquest Pla. 

article 28. Règim general 

En l’obtenció, el finançament, la construcció, l’ús, l’explotació i la conservació dels equipaments 
s’observarà allò que disposen aquestes Normes, els preceptes generals establerts en POUM de 
Terrassa i la legislació sectorial vigent. 

article 29. Condicions d’ús, d’ordenació i edificació 

1. S’admeten com a usos dominants tots els usos previstos a l’article l’art 240.3 de les NNUU del 
POUM de Terrassa, i com a usos  compatibles aquells directament vinculats amb l’ús dominant i amb 
la funció concreta de l’equipament. El present Pla parcial urbanístic assigna usos característics 
concrets a determinats equipaments. Per a la resta -o si es considera convenient el canvi d’ús 
característic assignat en aquest Pla parcial urbanístic- s’elaborarà un Pla Especial que assigni l’ús i 
les condicions d’edificació. 

2. El present Pla Parcial assigna condicions d’edificació per a alguns dels equipaments previstos. Per 
a la resta s’estarà a allò que estableix l’article 244 de les NNUU del POUM de Terrassa. 

 
EQUIPAMENT ÚS % OCUPACIÓ PB SOSTRE  MÀXIM ALÇADA MÀXIMA 
E1 Educatiu  40% 1 m2 st/m2 sòl PB+2 
E2 Esportiu 10% 0,1 m2 st/m2 sòl PB 
E3 Serveis socials 60% 1 m2 st/m2 sòl PB+2 



7. NORMES REGULADORES 

PLA PARCIAL URBANÍSTIC “LES AYMERIGUES”. TERRASSA. Juny 2009 103 

E4a Educatiu 60% 1,5 m2 st/m2 sòl PB+3 
E4b Supramunicipal 60% 3 m2 st/m2 sòl PB+8 
E5 A determinar 40% 1 m2 st/m2 sòl PB+2 
E6 Ambiental 30% 0,3 m2 st/m2 sòl PB+1 
E7 A determinar 40% 1 m2 st/m2 sòl PB+2 
E8 A determinar 40% 1 m2 st/m2 sòl PB+2 
E9 Assistencial 100% 6 m2 st/m2 sòl PB+5 
E10 Cívic / Cultural 40% 1 m2 st/m2 sòl PB+2 
E11 Educatiu  40% 1 m2 st/m2 sòl PB+2 

3. Les condicions per a la ubicació d’aparcaments en el subsòl dels sòls destinats a equipament 
seran les que determina l’article 244 de les NNUU del POUM de Terrassa. 

SECCIÓ CINQUENA. REGULACIÓ DEL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 

article 30. Definició i identificació 

1. Formen el sistema d’espais lliures tots els parcs, jardins, places i tot l’espai verd públic situats dins 
de l’àmbit d’aquest Pla parcial, la funció principal dels quals és el descans i l’esbarjo de la població. 

2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau P. 

3. El present Pla parcial urbanístic segueix la classificació en categories d’espais públics que 
estableix el POUM de Terrassa i contempla les següents categories dins el seu àmbit: 

- Parcs urbans clau P.1 
- Verds urbans clau P.3 
- Verds de protecció clau P.5 

article 31. Titularitat 

El sòl qualificat com a espai lliure, clau P, en qualsevol de les seves categories, serà de titularitat i ús 
públics. 

article 32. Règim general  

En l’obtenció, finançament, ús i conservació dels parcs urbans, s’observaran els preceptes generals 
establerts en el POUM de Terrassa,  en aquestes Normes i en la legislació urbanística vigent. 

article 33. Condicions d’ordenació, ús i protecció 

Les condicions d’ordenació, ús i protecció dels espais lliures previstos al present Pla Parcial seran les 
que determina l’art. 250 del POUM de Terrassa per a cada una de les categories que el mateix pla 
estableix. 
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SECCIÓ SISENA. REGULACIÓ DEL SISTEMA HIDROLÒGIC 

article 34. Definició i identificació 

1. Constitueix el sistema hidrològic el conjunt composat per les rieres, torrents i fonts naturals i el 
subsòl de les diverses capes freàtiques 

2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau H. 

article 35. Titularitat 

El sòl qualificat com a sistema hidrològic, clau H, serà de titularitat pública. 

article 36. Règim general  

En l’obtenció, finançament, ús i conservació dels sistemes hidrològics, s’observaran els preceptes 
generals establerts en el POUM de Terrassa, en aquestes Normes, en la legislació urbanística vigent, 
i en la legislació sectorial que li és d’aplicació. 

article 37. Condicions d’ordenació, ús i protecció 

Les condicions d’ordenació, ús i protecció del sistema hidrològic previst al present Pla Parcial seran 
les que determina l’art. 254 del POUM de Terrassa. 

article 38. Criteris tècnics en la regulació del sistema hidrològic 

Els criteris tècnics per a la regulació del sistema hidrològic previst al present Pla Parcial seran les que 
determina l’art. 255 del POUM de Terrassa, i la legislació sectorial vigent. 
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CAPÍTOL QUART. REGULACIÓ DE LES ZONES 

SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS 

article 39. Definició i zonificació 

1. El sector amb aprofitament d’aquest Pla parcial urbanístic es qualifica en subzones, la regulació 
detallada de les quals, així com les condicions de parcel.lació, edificació i ús, venen definides als 
articles 41 i següents d’aquestes Normes. 

2. Aquest Pla parcial urbanístic estableix les següents subzones: 

Subzona d’edificació plurifamiliar residencial clau A4.6 
Subzona d’edificació plurifamiliar residencial per habitatges de protecció oficial clau A4.6Hpo 
Subzona d’edificació plurifamiliar residencial per habitatges de preu concertat clau A4.6Hpc 
Subzona d’edificació terciària clau A11.6 

article 40. Condicions generals de parcel·lació, edificació i ús 

1. La definició de la major part dels paràmetres i condicions de parcel·lació, edificació i ús es remeten 
a les definicions establertes en el Títol Tercer de les Normes Urbanístiques del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Terrassa. 

2. Per a la regulació de les condicions de l’edificació, aquest Pla parcial es remet al tipus d’ordenació 
segons volumetria específica, combinant paràmetres propis de la configuració precisa i de la 
configuració flexible, segons definicions contingudes a la Secció Quarta del Títol III de les NNUU del 
POUM de Terrassa. 

3. Per tal de complementar aquestes definicions, paràmetres i condicions del POUM de Terrassa, 
aquest Pla parcial introdueix algunes precisions en els paràmetres següents: 

 
a) Unitat Mínima d’Adjudicació d’Aprofitament (UMAA). Es defineix com la porció mínima de sòl 
sobre la que es poden adjudicar els aprofitaments o drets resultants del Projecte de Reparcel·lació 
establert en aquest Pla Parcial. La UMAA es podrà subdividir en parcel·les de dimensió inferior 
segons les condicions establertes a l’art 8  d’aquest Pla Parcial. 
Quan, per raons de l’estructura de la propietat, calgui adjudicar una mateixa UMAA a diversos 
propietaris, aquesta podrà dividir-se a través del Projecte de Reparcel·lació fins a un màxim de tres 
unitats, respectant els límits de zona i la dimensió mínima de parcel·la per zona, i assignant el sostre, 
nombre d’habitatges i usos a cada nova UMAA de manera que no es superin els valors totals 
establerts al quadre Q.3 Característiques del sòl privat.  
 
b) Edificabilitat màxima neta. Aquest Pla parcial fixa, en els quadres de dades Q.3. Característiques 
del sòl privat, per a cada unitat de zona i per a cada UMAA, el sostre màxim destinat a usos 
residencials i el sostre màxim destinat a usos no residencials. En l’ús residencial no subjecte a règim 
de protecció, en les plantes baixes es permet la transformació de sostre destinat a habitatge a sostre 
comercial o terciari, però mai a l’inrevés. 
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c) Densitat màxima d’habitatges neta: aquest Pla parcial fixa, en els quadres de dades Q.3 
Característiques del sòl privat, per a cada unitat de zona i per a cada UMAA, el nombre d’habitatges 
màxim, en funció de l’article 189.2 d) del POUM de Terrassa que estableix una relació de 80 m2 per 
habitatge per calcular el nombre màxim d’habitatges assignat a cada UMAA. 
 
d) Alineació de l’edificació. Aquest Pla parcial defineix els condicionants sobre l’alineació de 
l’edificació respecte l’alineació de carrer, del pati d’illa o de la parcel·la, de manera gràfica en els 
plànols de condicions de l’edificació. Les alineacions fixades podran ser:  
 

- Obligatòria: que suposa que l’edificació s’ha de situar sobre aquella línia, i ocupar-la en la 
seva totalitat. Pot ser obligatòria per a la planta baixa i/o les plantes pis independentment, 
segons s’estableix gràficament en els plànols d’ordenació i serà vinculant per la posició de 
l’edificació. En les plantes pis es permetran interrupcions en l’alineació, sempre que no superin 
més d’un 20% del total obligatori. 
- Lliure: si no s’estableix cap condició sobre aquesta posició. En aquest cas no es grafia en els 
plànols d’ordenació i s’entén lliure dins els límits del perímetre regulador de planta. En les 
alineacions lliures es permetran les avançades i reculades de l’edificació, sempre que no 
ultrapassin el perímetre regulador de planta.  

 
e) Perímetre regulador de planta: Les alineacions obligatòries i/o lliures gràficament fixades als 
plànols de condicions de l’edificació defineixen un perímetre regulador de planta que l’edificació 
damunt rasant no podrà ultrapassar en cap cas, excepte els elements i cossos sortints. En tots els 
cassos, el perímetre regulador de planta podrà ser ocupat al 100% per la planta soterrani 
 
f) Espai lliure de parcel·la: L’espai de parcel·la no ocupat per l’edificació en planta baixa podrà 
utilitzar-se amb les finalitats següents: 
 

1. Per a la ubicació dels accessos generals de l’edifici, ja siguin de vianants al vestíbul general, 
o de vehicles a l’aparcament comunitari. 
2. A espai lliure privatiu dels habitatges situats a la planta baixa, o a pati d’illa mancomunat. 

 
Per a l’espai lliure de parcel·la s’estableixen gràficament als plànols O3. Condicions generals 
d’ordenació de l’edificació condicions específiques, segons la seva posició: 
 

1. Serà obligatòriament enjardinat al 100% quan així s’estableixi gràficament, excloent-se 
d’aquesta condició l’espai necessari per a la ubicació d’accessos comunitaris, i no podrà ser 
ocupat per la planta soterrani. 
2. Serà obligatòriament enjardinat al menys en un 50% de la seva superfície, que no podrà ser 
ocupada per la planta soterrani. L’altre 50% restant s’exclou d’ambdues condicions. 
3. Quan s’indiqui la obligatorietat de servitud de pas de l‘espai lliure de parcel·la, podrà ocupar-
se en planta soterrani, però la seva coberta s’haurà de destinar a ús públic, urbanitzant-lo en 
continuïtat i amb els mateixos criteris que el vial que l’envolta. Tindrà el mateix tractament 
encara que no estigui ocupat en planta soterrani.  

 
g) Planta baixa. Aquest Pla parcial defineix la planta baixa referida a la rasant del carrer de manera 
gràfica per a cada una de les edificacions previstes als plànols O3. Condicions generals d’ordenació 
de l’edificació. Per a ús d’habitatge de la planta baixa, aquesta rasant s’estableix en un pla comprés 
per dues línies paral·leles 1,5m per sobre i 1m. per sota de la rasant del vial, respectivament. Per a 
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l’ús comercial o terciari sols s’estableix el límit màxim de 1,5 m. per damunt la rasant del vial. 
En algunes de les edificacions previstes, es permet el desdoblament de la planta baixa en planta 
baixa i altell, sempre enretirat 3 metres de la façana principal i d’ús exclusivament comercial o terciari, 
i vinculat al de la planta baixa que té a sota. En tots els cassos, computarà a efectes de la 
edificabilitat màxima permesa. 
 
g) Planta àtic: aquest Pla parcial defineix de manera gràfica als plànols O3. Condicions generals 
d’ordenació de l’edificació, per a algunes de les edificacions previstes, una planta àtic situada per 
damunt de la darrera planta de l’edificació, amb una ocupació màxima relativa del 50% respecte a la 
planta inferior, i col·locada lliurement dins el perímetre regulador de planta. 
 
g) Alçades lliures mínimes. Aquest Pla parcial fixa les següents alçades lliures mínimes per als 
diferents tipus d’ús i planta: 
 

- 2,7 metres per a l’ús d’habitatge, tant en planta baixa com en plantes pis i àtic. 
- 3,3 metres per a ús comercial o terciari en planta baixa. 
- 3,0 metres per a ús terciari en plantes pis. 

 
j) Cossos i elements sortints. Aquest Pla parcial es remet a les definicions i condicions establertes 
als articles 261,  262  i 263 del POUM de Terrassa, però augmentant el límit de vol màxim permès a 
1,8 metres per a qualsevol tipus de cos sortint, sempre que la projecció del vol recaigui sobre sòl 
privat. 
 
k) Reculades de l’edificació. Aquest Pla parcial permet les reculades de l’edificació sempre que no 
es produeixin en fronts d’alineació obligatòria. Aquestes reculades no computaran a efectes de 
l’edificabilitat màxima permesa sempre que tinguin una amplada mínima de 6 metres i abastin al 
menys a tres plantes consecutives. 
 
l) Porxades. Aquest Pla parcial defineix, per algunes de les illes previstes, la obligatorietat de formar 
porxades en planta baixa (o planta baixa i altell en alguns cassos), no computables a efecte de la 
edificabilitat màxima prevista. Això no obstant, el projecte d’edificació podrà proposar-ne de nous -
sempre que es respectin les alineacions obligatòries de la planta baixa-. En aquest cas, no 
computaran a efectes de l’edificabilitat màxima prevista sempre que tinguin una alçada lliure mínima 
de 7 metres i una amplada mínima de 9 metres. 
 
m) Perfil regulador. És el perímetre (secció) resultant de les condicions de planta fixades pel 
perímetre regulador i de l’aplicació de les alçades reguladores màximes permeses per a cada una de 
les edificacions previstes. S’entén sempre com a màxim, però no obligatori. 
 
n) Cobertes. Aquest Pla Parcial remet a l’art 270.3 de les NNUU del POUM de Terrassa, per a la 
regulació dels elements de coberta dels edificis contemplats. Complementàriament s’estableixen 
altres condicions: 
 

1. Es destinarà una part de la coberta a terrat comunitari -amb accés des de la caixa d’escala 
de l’edifici- que permeti la ubicació de captadors solars, amb la superfície mínima que resulti 
necessària en aplicació de la legislació vigent en matèria. Així mateix, es destinarà una part 
d’aquest terrat comunitari a la ubicació d’aparells d’aire condicionat, tot i que els habitatges no 
prevegin aquest tipus d’instal·lació, i altres elements de les instal·lacions (antenes de televisió, 
habitacles per a comptadors, maquinària d’ascensors...) 
2. Cas d’existir planta àtic, la coberta d’aquesta serà necessàriament plana i no transitable, amb 
una alçada de barana perimetral de 1m com a màxim per damunt de la cara superior del forjat. 
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3. En aquest cas, la superfície de coberta necessària per a la instal·lació dels elements 
considerats als punts 1 i 2, es contemplarà en la part del 50% de la coberta de la planta situada 
per sota la planta àtic no ocupada per aquesta, o bé damunt la coberta de la planta àtic, sempre 
i quan aquests elements no sobresurtin del pla horitzontal definit per la barana d’1 metre. 
4. Així mateix, en el cas d’existir planta àtic, el badalot de sortida al(s) terrats d’ús comunitari o 
d’accés a dependències d’instal·lacions, ascensors o d’altres, quedarà inclòs dins el volum 
definit per la planta àtic i la seva barana, i es considerarà computable als efectes del càlcul de 
l’edificabilitat neta de parcel·la. 
5. Els elements propis dels sistemes de ventilació -xunts i xemeneies- assoliran l’alçada 
necessària per al seu bon funcionament. 

 
4. La regulació dels usos previstos al present Pla parcial urbanístic es realitza en base al Capítol II. 
Paràmetres reguladors d’usos i activitats del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa. Els 
usos comercials en format de mitjà i gran establiment que poguessin donar-se per raó de la superfície 
comercial prevista en alguna de les subzones d’aquest Pla Parcial, estaran subjectes -incloses les 
excepcions previstes a l’art. 8.2- a allò que determina la normativa del Pla territorial sectorial 
d’equipaments comercials vigent -PTSEC 2006-2009- aplicable a la ciutat de Terrassa, i a la Llei 
18/2005, d’equipaments comercials. 
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SECCIÓ SEGONA. REGULACIONS PARTICULARS 

article 41. Subzona d’edificació plurifamiliar residencial. Clau A4.6 

1. Comprèn aquelles àrees de nou creixement caracteritzades pel seu ús d’habitatge plurifamiliar, 
ordenades en base a blocs aïllats o en mitgera, sempre formant fronts de carrer, al voltant d’espais 
lliures de titularitat privada. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau A4.6. 

2. Tipus d’ordenació: segons volumetria específica de configuració variable. 

3. Condicions de parcel·la de la subzona A4.6: 

 

Paràmetre Condicions particulars 
Unitat Mínima  
d’Adjudicació d’Aprofitament (UMAA) 

Es fixen com a Unitats Mínimes d’Adjudicació d’Aprofitament les 
grafiades en el plànol O2.Unitats Mínimes d’Adjudicació de 
l’Aprofitament. 

Parcel·la mínima 800 m². 
Front mínim de parcel·la a vial 20,00 m. 
Fondària mínima de parcel·la La resultant de les dues condicions anteriors, per a cada una de les  

UMAA. 
Edificabilitat màxima per UMAA La definida al quadre Q3 Característiques del sòl privat, i als plànols 

d’ordenació O.3.Condicions d’ordenació de l’edificació, per a cada un 
dels usos previstos. 

Ocupació màxima de l’edificació  La resultant de l’aplicació del perímetre regulador en planta i de les 
distàncies mínimes entre edificacions. 
La planta soterrani podrà ocupar la totalitat del perímetre regulador de 
planta, i el 50% de l’espai lliure de parcel·la assenyalat gràficament als 
plànols d’ordenació O.3.Condicions d’ordenació de l’edificació 
Els cossos volats –oberts o tancats- podran situar-se fora el perímetre 
regulador fixat, amb les condicions màximes establertes per a ells. 

Espai lliure de parcel·la Es podrà destinar a la ubicació d’accessos comunitaris, a espai lliure 
privatiu dels habitatges situats a la planta baixa, o a pati d’illa 
mancomunat segons condicions del punt 5.  
En aquells cassos establerts gràficament com a servituds de pas, 
s’hauran d’incorporar a l’espai lliure del vial, urbanitzant-los amb els 
mateixos criteris i materials 

Tanca a carrer Massissa fins a 1m. i calada 1m. més fins a una alçada total màxima de 
2,00 m. amb elements vegetals, de gelosies o reixes, o translúcids.  
En els cassos establerts gràficament com a servituds de pas, no es 
podran delimitar amb cap mena de tanca 

Tanca a veïns o espais comunitaris Massissa o calada  fins a 2,0 m. com a màxim. 
Moviments de terres Les plataformes d’anivellació de la parcel·la que llinden amb el vial 

hauran de disposar-se de tal manera que els murs de contenció que 
suporten les plataformes no superin una alçada de 1,5 m. per sobre o 1 
m. per sota la rasant del vial. 
Els murs de contenció necessaris per a la construcció de les plataformes 
d’anivellació de l’interior del pati d’illa no podran superar, en la part vista, 
una alçada de 2,5 m. 
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4. Condicions de l’edificació de la subzona A4.6: 

Paràmetre Condicions particulars 
Perímetre regulador de l’edificació Segons s’estableix gràficament als plànols O3. Condicions d’ordenació 

de l’edificació. Es respectaran les alineacions obligatòries establertes 
gràficament per alguna de les edificacions previstes. 

Ocupació màxima de la planta baixa La resultant de les condicions del perímetre regulador, de les 
alineacions obligatòries i de les distàncies mínimes entre edificacions. 
Es permeten les porxades no computables a efectes de l’edificabilitat 
màxima permesa sempre que tinguin una alçada mínima de 6 metres i 
una amplada mínima de 9 metres. 

Ocupació màxima de la planta 
soterrani  

La resultant de les condicions del perímetre regulador, amb una 
ocupació addicional del 50% del sòl lliure privat susceptible de ser-ho, 
que es defineix gràficament als plànols O3. Condicions d’ordenació de 
l’edificació. 
La planta soterrani no podrà situar-se dins l’espai lliure de parcel·la 
definit com a no ocupable de manera gràfica als plànols O3. Condicions 
d’ordenació de l’edificació. 

Ocupació màxima de les plantes pis La resultant de les condicions del perímetre regulador 
Ocupació màxima de la planta àtic. La planta àtic –en aquells casos que estigui prevista- ocuparà un màxim 

d’un 50% de la planta situada al nivell immediatament inferior. Es situarà 
lliurement dins el perímetre regulador màxim establert. 

Patis de ventilació Es regulen segons l’art.266 del POUM de Terrassa. Computen a tots els 
efectes en el còmput de l’edificabilitat  màxima neta de parcel·la 

Celoberts Es regulen segons l’art.265 del POUM de Terrassa. No computaran a 
efectes del còmput de l’edificabilitat màxima de parcel·la aquells que 
tinguin una superfície lliure mínima de 48 m2, i la distància entre 
qualsevol de les seves cares sigui superior a 6 metres. 

Cossos sortints Quan la seva projecció en planta recaigui sobre l’espai públic, es regiran 
per l’establer als articles 261,  262  i 263 del POUM de Terrassa. Quan 
la seva projecció en planta recaigui sobre el sòl privat, es limita el vol a 
un màxim de 1,80 metres. 

Cota de Planta Baixa S’estableix en funció de la rasant del vial, segons plànols O3. 
Condicions d’ordenació de l’edificació. 

Alçada reguladora màxima S’amidarà a partir de la cara superior del forjat de planta baixa, i es fixa 
gràficament als plànols O3. Condicions d’ordenació de l’edificació. 

Perfil regulador El resultant de les condicions anteriors i segons plànols O3. Condicions 
d’ordenació de l’edificació. 

Coberta Per a les edificacions sense planta àtic, podrà ser plana o inclinada amb 
un sòl pendent. Per a les plantes àtic serà obligatòriament plana, amb 
una barana perimetral d’un metre d’alçada com a màxim. 
En qualsevol dels casos es destinarà una part de la coberta de la 
darrera planta a terrat comunitari accessible des de la caixa d’escala per 
a la ubicació de captadors solars, d’aparells d’aire condicionat i altres 
elements de les instal·lacions. En la coberta de la planta àtic aquests 
elements i l’accés als mateixos no sobresortiran de la barana perimetral 
d’1 metre d’alçada. 
Per a la resta de paràmetres relacionats amb la coberta, s’estarà a allò 
que determina l’art . 270.3 de les NNUU del POUM de Terrassa. 

Sota coberta. L’espai resultant de la inclinació de la coberta serà habitable, però 
sempre vinculat a l’habitatge inferior, i mai com a habitatge independent. 
Computarà a efectes d’edificabilitat a partir de 1,8 metres d’alçada lliure 
interior. 
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Elements tècnics de les instal·lacions En els edificis on es prevegi la planta àtic, els elements tècnics de les 
instal·lacions a situar en la coberta de l’edifici –excepte shunts, 
xemeneies i antenes- s’ubicaran inscrits dins el volum definit per a la 
planta àtic i la seva barana perimetral d’1 metre. La col·locació de 
captadors solars i aparells d’aire condicionat en el terrat comunitari es 
realitzarà de manera que no resultin visibles del de l’exterior. 

 
 
5. Espai lliure de parcel·la: 

Es preveuen tres tractaments diferents per a l’espai lliure de parcel·la en funció de la seva posició 
relativa dins la parcel·la, i es defineixen gràficament per a cada una de les illes previstes: 

1. Enjardinat al menys en un 50% del sòl lliure: es destinarà a plantacions vegetals i no podrà 
ser pavimentat ni impermeabilitzat en aquest 50%. La resta -que pot ser ocupat per la planta 
soterrani- podrà igualment enjardinar-se, o tractar-se amb pavimentació, o altre tractament 
d’urbanització destinada al lleure comunitari. Dins aquest àmbit es permet la construcció de 
piscines de 200 m2 com a màxim de làmina d’aigua. No es permetran altres construccions que 
les derivades de les instal·lacions tècniques de la piscina, i s’integraran a les tanques –segons 
condicions del punt 1 d’aquest article- amb una superfície inferior als 10 m2 i una alçada total 
màxima de 2,5 metres 
2. No ocupable per la planta soterrani: s’haurà d’enjardinar sense impermeabilitzar ni 
pavimentar, excepte en aquells àmbits on resulti necessari ubicar els accessos comunitaris o a 
l’aparcament. 
3. Amb servitud de pas: aquest espai lliure de parcel·la pot ser ocupat per la planta soterrani, 
però haurà d’afegir-se funcionalment a l’espai lliure de la vialitat que l’envolta. S’haurà 
d’urbanitzar amb els mateixos criteris i materials que la vorera que l’envolta. 

6. Condicions d’ús de la subzona A4.6: 

- S’estableix com a ús dominant el de residencial d’habitatge, remetent-se al capítol II Paràmetres 
reguladors d’usos i activitats del POUM de Terrassa, pel que fa a definicions, establint-se els 
següents usos compatibles, condicionats i incompatibles: 

Habitatge Habitatge plurifamiliar Dominant
 Habitatge bifamiliar Compatible
 Habitatge unifamiliar Compatible
Residencial  Compatible
Hoteler  Compatible
Comercial Comerç petit Compatible
 Comerç mitjà Compatible
 Comerç gran Incompatible
Oficines  Compatible
Industrial (en totes les categories) Incompatible
Magatzems  Incompatible
Sanitari /assistencial  Condicionat
Hospitalari  Incompatible
Educatiu  Compatible
Recreatiu Recreatiu cultural i social Compatible
 Recreatiu de restauració Condicionat
 Recreatiu musical Incompatible
 Recreatiu del joc Incompatible
 Recreatiu esportiu Compatible
Religiós  Compatible
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Aparcament  Condicionat
Extractiu  Incompatible
Agrícola  Incompatible
Ramader  Incompatible
Forestal  Incompatible
Estacions de Servei  Incompatible

 

- En les plantes baixes de les edificacions previstes d’habitatge lliure es podrà transformar el sostre 
d’ús residencial d’habitatge en sostre d’ús comercial o terciari, però mai al contrari.  

- En el cas de l’ús comercial, s’estarà a allò que determini el Pla Territorial Sectorial d’Equipaments 
Comercials PTSEC 2006-2009 i a la llei 18/2005, d’equipaments comercials. 

7. Condicions de l’ús d’aparcament de la subzona A4.6: 

El nombre de places per unitat d’edificació es determinarà segons la previsió feta per al sòl urbà a 
l’article 311 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa. 

 

article 42. Subzona d’edificació plurifamiliar residencial per Habitatges en règim de Protecció 
Oficial. clau A4.6 Hpo 

1. Comprèn aquelles àrees de nou creixement caracteritzades pel seu ús d’habitatge plurifamiliar en 
règim d’Habitatges de Protecció Oficial, ordenades en base a blocs aïllats o formant fronts de carrer, 
amb espais lliures de titularitat privada entre ells. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau 
A4.6 Hpo 

2. El tipus d’ordenació, condicions de la parcel·la, condicions de l’edificació, de l’espai lliure de 
parcel·la, d’us i d’aparcament seran exactament els mateixos que els previstos per a la subzona 
d’edificació plurifamiliar residencial clau A4.6, amb la limitació del règim obligatori de Protecció Oficial 
per a tots els habitatges de la subzona. En aquesta zona no es permet la transformació de sostre 
residencial en sostre comercial, ni tan sols en les plantes baixes dels edificis. 

article 43. Subzona d’edificació plurifamiliar residencial per Habitatges en règim de Preu 
Concertat. clau A4.6 Hpc 

1. Comprèn aquelles àrees de nou creixement caracteritzades pel seu ús d’habitatge plurifamiliar en 
règim d’Habitatges de Preu Concertat, ordenades en base a blocs aïllats o en mitgera, sempre 
formant fronts de carrer, amb espais lliures de titularitat privada entre ells. S’identifica en els plànols 
d’ordenació amb la clau A4.6 Hpc 

2. El tipus d’ordenació, condicions de la parcel·la, condicions de l’edificació, de l’espai lliure de 
parcel·la, d’us i d’aparcament seran exactament els mateixos que els previstos per a la subzona 
d’edificació plurifamiliar residencial clau A4.6, amb la limitació del règim obligatori de Preu Concertat 
per a tots els habitatges de la subzona. En aquesta zona no es permet la transformació de sostre 
residencial en sostre comercial, ni tan sols en les plantes baixes dels edificis. 
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article 44. Subzona d’edificació terciària clau AYM A11.6 

1. Comprèn aquelles àrees de nou creixement destinades majoritàriament al desenvolupament d’usos 
i activitats de caràcter terciari i comercial, referits principalment a: oficines, edificis corporatius, locals 
d’activitats de serveis i de negoci, hotels, centres de convencions, establiments de restauració i 
activitats comercials que es desenvolupin en una part de l’edificació, preferentment les plantes 
baixes. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau A11.6. 

2. Tipus d’ordenació: segons volumetria específica de configuració variable. 

3. Condicions de parcel·la de la subzona A11.6: 

 

Paràmetre Condicions particulars 
Unitat Mínima  
d’Adjudicació d’Aprofitament (UMAA) 

Es fixen com a Unitats Mínimes d’Adjudicació d’Aprofitament les 
grafiades en el plànol O2.Unitats Mínimes d’Adjudicació de 
l’Aprofitament. 

Parcel·la mínima 800 m². 
Front mínim de parcel·la a vial 15,00 m. 
Fondària mínima de parcel·la La resultant de les dues condicions anteriors, per a cada una de les  

UMAA. 
Edificabilitat màxima per UMAA La definida al quadre Q3 Característiques del sòl privat, i als plànols 

d’ordenació O.3.Condicions d’ordenació de l’edificació, per a cada un 
dels usos previstos 

Ocupació màxima de l’edificació  La resultant de l’aplicació del perímetre regulador en planta, i de les 
distàncies mínimes entre edificacions. 

Espai lliure de parcel·la L’espai lliure en contacte directe amb la vialitat haurà d’afegir-se 
obligatòriament a l’espai públic, havent-se d’urbanitzar amb els mateixos 
criteris que la vialitat que l’envolta.  
L’espai lliure que no tingui contacte amb la vialitat podrà ordenar-se com 
a espai d’esbarjo i lleure al servei de l’edificació. 

Tanca a carrer No es podrà tancar l’espai lliure  privatiu que doni directament a vial. 
Tanca a veïns o espais comunitaris Massissa o calada  fins a 2,0 m. com a màxim. 
Moviments de terres Les plataformes d’anivellació de la parcel·la que llinden amb el vial 

hauran de disposar-se de tal manera que siguin concordants i 
compatibles amb la rasant del vial a que donen front 
Els murs de contenció necessaris per a la construcció de les plataformes 
d’anivellació de l’interior del pati d’illa no podran superar, en la part vista, 
una alçada de 2,5 m. 

4. Condicions de l’edificació de la subzona A11.6: 

Paràmetre Condicions particulars 
Perímetre regulador de l’edificació Segons plànols O3. Condicions d’ordenació de l’edificació. Es 

respectaran les alineacions obligatòries establertes gràficament per 
alguna de les edificacions previstes. 

Ocupació màxima de la planta 
soterrani  

Podrà ocupar la totalitat de la parcel·la.  El sostre de la planta soterrani 
no ocupat  per la planta baixa haurà  d’afegir-se a l’espai de la vialitat, i 
tindrà la servitud d’ús públic 
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Ocupació màxima de la planta baixa La resultant de les condicions del perímetre regulador, de les alineacions 
obligatòries i de les distàncies mínimes entre edificacions. La ocupació 
màxima s’entendrà restringida per la obligatorietat de construir porxades 
en els casos en que estigui expressament assenyalat. També podran 
construir-se porxades sempre que tinguin una alçada mínima de 6 
metres i una amplada mínima de 9 metres i sempre que es destinin a 
l’accés als vestíbuls d’escala o comunicar diferents espais públics per 
l’interior de les plantes baixes. Tant si són obligatoris com opcionals les 
porxades així definits no computaran a efectes del càlcul de 
l’edificabilitat neta màxima de la parcel·la. 

Ocupació màxima de les plantes pis La resultant de les condicions del perímetre regulador i de les distàncies 
entre edificacions. 

Patis de ventilació Es regulen segons l’art.266 del POUM de Terrassa. Computen a tots els 
efectes en el còmput de l’edificabilitat  màxima neta de parcel·la 

Celoberts Es regulen segons l’art.265 del POUM de Terrassa. No computaran a 
efectes del còmput de l’edificabilitat màxima de parcel·la aquells que 
tinguin una superfície lliure mínima de 45 m2, i la distància entre 
qualsevol de les seves cares sigui superior a 5 metres. 

Cossos sortints Es limita el vol màxim a 1/10 part de la separació entre alineacions de 
l’edificació, amb un màxim de 1,80 metres. 

Cossos sortints Es limita el vol màxim a 1/10 part de la separació entre alineacions de 
l’edificació, amb un màxim de 1,80 metres. 

Cota de Planta Baixa S’estableix en funció de la rasant del vial, segons plànols O3. 
Condicions d’ordenació de l’edificació. 

Alçada reguladora màxima S’amidarà a partir de la cara superior del forjat de planta baixa, i es fixa 
gràficament als plànols O3. Condicions d’ordenació de l’edificació. 

Perfil regulador El resultant de les condicions anteriors i segons plànols O3. Condicions 
d’ordenació de l’edificació. 

Coberta Serà obligatòriament plana, i es destinarà una part de la coberta a terrat 
comunitari accessible des de la caixa d’escala per a la ubicació de 
captadors solars, d’aparells d’aire condicionat i altres elements tècnics, 
de tal manera que no resultin visibles des de l’exterior. 
Per a la resta de paràmetres relacionats amb la coberta, s’estarà a allò 
que determina l’art . 270.3 de les NNUU del POUM de Terrassa. 

 

5. Espai lliure de parcel·la: 

- L’espai lliure de parcel·la resultant de la ocupació de la planta baixa que estigui en contacte amb la 
vialitat, haurà afegir-se obligatòriament a l’espai de la vialitat que l’envolta, respectant les rasants dels 
vials circumdants. El subsòl d’aquest espai podrà utilitzar-se com a soterrani d’ús privat, amb servitud 
de pas públic a la coberta. 

- L’espai lliure de parcel·la resultant de la ocupació de la planta baixa que doni a l’interior de l’illa 
podrà ordenar-se i urbanitzar-se com a espai de lleure privat de les activitats previstes. Aquest espai 
lliure privatiu resultant complirà amb les condicions de tanques i de moviments de terres establertes 
al punt 3 d’aquest article.  

6. Condicions d’ús de la subzona A11.6: 

- S’estableix com a ús dominant el de residencial d’oficines, remetent-se al capítol II Paràmetres 
reguladors d’usos i activitats del POUM de Terrassa, pel que fa a definicions, establint-se els 
següents usos compatibles, condicionats i incompatibles: 
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Habitatge Habitatge plurifamiliar Incompatible
 Habitatge bifamiliar Incompatible
 Habitatge unifamiliar Incompatible
Residencial  Compatible
Hoteler  Compatible
Comercial Comerç petit Compatible
 Comerç mitjà Compatible
 Comerç gran Incompatible
Oficines  Dominant
Industrial (en totes les categories) Incompatible
Magatzems  Incompatible
Sanitari /assistencial  Condicionat
Hospitalari  Condicionat
Educatiu  Condicionat
Recreatiu Recreatiu cultural i social Condicionat
 Recreatiu de restauració Compatible
 Recreatiu musical Incompatible
 Recreatiu del joc Condicionat
 Recreatiu esportiu Compatible
Religiós  Condicionat
Aparcament  Compatible
Extractiu  Incompatible
Agrícola  Incompatible
Ramader  Incompatible
Forestal  Incompatible
Estacions de Servei  Condicionat

 

- En el cas de l’ús comercial, s’estarà a allò que determini el Pla Territorial Sectorial d’Equipaments 
Comercials PTSEC 2006-2009 i a la llei 18/2005, d’equipaments comercials. 

7. Condicions de l’ús d’aparcament de la subzona A11.6: 

El nombre de places per unitat d’edificació es determinarà segons la previsió feta per al sòl urbà a 
l’article 311 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornet-Llop-Pastor, arquitectes 
Barcelona, juny 2009
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D’acord amb l’article 66.1 d) del TRLUC, en la seva redacció donada pel Decret-Llei 1/2007, 

“L’avaluació econòmica i financera, que ha de contenir l’estudi i justificació de la seva viabilitat i un 

informe de sostenibilitat econòmica que ponderi l’impacte de les actuacions previstes en les finances 

públiques de les Administracions Responsables de la implantació i el manteniment de les 

infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.” 

Tot procés de planejament ha de verificar la viabilitat econòmica de les determinacions del Pla, en el 

sentit d’ajustar i fer coherents la inversió econòmica necessària per assolir els objectius proposats i 

els recursos disponibles. Aquest requisit és indispensable en els documents de planejament derivat, 

en el que la legislació sectorial vigent, determina que s’haurà de realitzar una avaluació econòmica 

dels costos derivats de la implantació dels serveis i de l’execució de les obres d’urbanització i en la 

que s’inclourà també una aproximació a les indemnitzacions procedents de l’enderroc, destrucció de 

plantacions i altres obres i instal·lacions que exigeixi l’execució del Pla. 

Així mateix i tractant-se d’un Pla Parcial d’iniciativa particular, es requereix també, d’acord amb el que 

determini l’article 97 del D.L. 1/2005 explicitar la viabilitat econòmica de la promoció prevista 

 

8.1 AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LA PROMOCIÓ 

Els costos previstos com a despeses d’urbanització –en sentit ampli- en el present Pla Parcial 

Urbanístic són els que contemplen els articles 44 i 45 del TRLU 1/2005, segons el que es resumeix 

en el quadre següent: 

  SECTOR LES AYMERIGUES. TERRASSA   

 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA DE LES OBRES ORDINÀRIES D’URBANITZACIÓ  31.268.301,69 €

 PRESSUPOST PER A LA IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA 1.832.600,00 €

 PRESSUPOST PER A L’ADJUDICACIÓ D’ENDERROCS I  MOVIMENT DE TERRES PREVI A LA URBANITZACIÓ  18.615.175,23 €

 PRESSUPOST PER A L’ENDAGAMENT DEL TORRENT DE LA MAURINA 1.398.488,00 €

 PRESSUPOST PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL VIADUCTE DEL  FERROCARRIL 6.452.775,00 €

 ABONAMENT A LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA D’AIGUA POTABLE (ESTIMACIÓ) 810.000 ,00€

 ABONAMENT A LA COMPANYIA FECSA-ENDESA (ESTIMACIÓ) 381.040,38 €

 REPERCUSSIÓ EN SUB-ESTACIÓ ELÈCTRICA DE COMPANYIA FECSA-ENDESA 1.000.000,00 €

 CANON SANEJAMENT (ACA) 4.796.000,00 €

 CONTRIBUCIÓ A L’ENDAGAMENT DE LA RIERA DE PALAU 12.000.000,00 €

 COSTOS GENERATS PER L’INCREMENT DE MOBILITAT ASSOCIADA AL SECTOR 310.810,00 €

 HONORARIS DE REDACCIÓ DE PLANEJAMENT, PROJECTES D’URBANITZACIÓ I DE REPARCEL·LACIÓ i D.O. 1.017.287,00 €

  PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 79.882.477,30€
(preus sense iva, amb GG i BI inclòs) 

Cas de realitzar-se la construcció del nus del IV Cinturó amb el sector, caldria considerar el següent 
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cost a afegir a les despeses considerades anteriorment: 

  SECTOR LES AYMERIGUES. TERRASSA   

 PRESSUPOST  DE LES OBRES DE CONSTRUCCIO DEL NUS DEL SECTOR AMB EL IV CINTURÓ  4.145.029,65 €

  PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 4.145.029,65 €
(preus sense iva, amb GG i BI inclòs) 

Els costos expressats als quadre anterior s’hauran de verificar a mesura que es vagin produint les 

corresponents despeses, i no suposen un preu fix i tancat. Els preus anteriors no inclouen pagament 

de llicències d’obres, taxes i arbitris  

8.2 REPERCUSSIÓ DELS COSTOS D’URBANITZACIÓ I LES INDEMNITZACIONS PREVISTES 

Segons els costos calculats al quadre anterior (exclosa la connexió amb el IV Cinturó), la repercussió 

per hectàrea de sòl urbanitzada total és de: 

79.882.477,30 € 2.025.417,78 €/Ha
39,44 Ha =

 

La repercussió mitjana dels costos d’urbanització per metre quadrat de sostre edificable sobre rasant 

és la següent: 

79.882.477,30 € 268,19 €/m2
297.856 m2 =

 

Així doncs, els costos d’urbanització directament repercutibles sobre els aprofitaments privats de 

nova edificació resulten d’un 7,05% respecte el preu de venda d’habitatge de nova construcció a 

Terrassa -de 3.801€/m2 per a l’any 2006, segons dades facilitades per la Direcció General 

d’Habitatge en base als estudis de Tecnigrama-, pel que es consideren assumibles des del punt de 

vista de la promoció. 

8.3 FONS DISPONIBLES 

Els fons disponibles per dur a terme les obres d’urbanització es forniran de les aportacions dels 

propietaris, d’acord amb els percentatges de participació que fixi el projecte de reparcel·lació 

corresponent. 

Tractant-se els propietaris majoritaris d’entitats de solvència reconeguda, els fons necessaris per a la 

urbanització queden garantits, independentment de les aportacions de la resta de propietaris que 

integrin la junta de compensació que ha de constituir-se. 

 

Jornet-Llop-Pastor, arquitectes 
Barcelona, juny 2009 
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DEFINICIÓ D’ETAPES DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ 

 

1. Ateses les característiques i el caràcter de l’actuació, es preveu desenvolupar el Pla Parcial en un 
únic polígon d’actuació i en una sola etapa, que inclogui el conjunt de les obres d’urbanització del 
sistema viari i dels espais lliures de cessió obligatòria i gratuïta. De tota manera, i en cas que es 
donessin circumstàncies posteriors que aconsellessin el desenvolupament en dues o més etapes, 
haurà de quedar garantida, a cada etapa, la connexió de totes les xarxes de serveis i la cessió dels 
terrenys d’ús públic que corresponguin a cada etapa, una vegada urbanitzats. 

2.. Els Projectes Executius de les obres bàsiques i de les obres complementàries de la urbanització, 
es presentaran a tràmit a l’Ajuntament de Terrassa en un termini màxim de dotze mesos, a comptar 
des de la publicació al DOGC de l’acord d’aprovació definitiva del Pla Parcial Urbanístic “Les 
Aymerigues” per part de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.  

3. A més d’aquests dos projectes, es contemplaran de manera independent els projectes de 
construcció del viaducte per al ferrocarril previst al present Pla parcial, del projecte de canalització de 
la riera de Palau, i -si s’escau- de la construcció del nus amb el IV Cinturó a l’alçada del torrent de la 
Maurina. La urbanització i construcció d’aquests elements es podrà considerar de manera 
independent del projecte d’urbanització ordinària, havent-se de coordinar les fases d’urbanització 
amb aquests treballs específics, així com la corresponent aportació econòmica considerada en 
aquest Pla parcial . 

4. Els dos projectes d’urbanització previstos seran únics per a tot l’àmbit del polígon d’actuació, però 
les obres d’urbanització es podran dur a terme en les fases d’execució que s’estableixin en el propis 
Projectes d’Urbanització.  

5. El Projecte d’Urbanització que calgués redactar –si resultés necessari- de les obres de connexió 
del Sector Les Aymerigues amb les xarxes de serveis i pavimentació amb les existents a l’entorn  es 
podran tramitar com a documents separats, i independentment dels altres Projectes d’Urbanització. 

6. Les obres d’urbanització s’iniciaran abans dels dotze mesos següents a la publicació de l’aprovació 
definitiva del projecte d’urbanització a què facin referència. 

7. Les cessions dels terrenys d’ús i domini públic, qualificades de sistemes de cessió obligatòria i 
gratuïta en el present Pla Parcial, es produiran a favor de l'Ajuntament de Terrassa en virtut dels 
efectes jurídico-reals de l’Aprovació Definitiva del Projecte de Reparcel·lació. 

 
 
 

Jornet-Llop-Pastor, arquitectes 
Barcelona, juny 2009 
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El present avantprojecte de la urbanització bàsica té per objectiu realitzar un pre-dimensionat, de les 
xarxes de serveis comprovant que les connexions amb les xarxes existents són factibles, i les obres 
necessàries externes al sector per a la connexió de totes elles. També s’inclou un pressupost de les 
obres contemplades, tant les pròpies de la urbanització com els canons i despeses derivades de 
l’obra urbanitzadora, que caldrà corroborar al moment de la redacció del Projecte d’Urbanització 
Aquest avantprojecte té caràcter indicatiu i no normatiu. 

1, MOVIMENTS DE TERRES I ORDENACIÓ 
 
La nova ordenació significarà un canvi substancial de l’orografia actual del terreny. A grans trets , la 
nova topografia del sector es concep com una vall centrada en l’eix del torrent de la  Maurina, eix que 
també quedarà modificat respecte de l’actual.  Aquest darrer delimitarà les dues vessants de la vall  
sobre les quals s’extendrà la xarxa viària projectada.  Paral·lelament, aquests canvis orogràfics 
preveuen també el soterrament de la riera de Palau, riera de la qual és afluent el Torrent de la 
Maurina. 
 
Aquesta modificació de l’orografia actual comportarà, per tant, un moviment de terres notable en què 
la profunditat d’excavació promig  superarà els 5m d’altura per m2 d’obra executada amb zones 
d’excavació màxima que superaran els 20m de fondària. El volum d’excavació estimat és molt 
superior al volum de terraplenat, fet que fa preveure, alhora, una partida de transport de materials 
procedents de l’excavació important. 

2. SERVEIS URBANS 

Donat que el Sector és de nova creació, s’implantaran xarxes de serveis de nova planta. 
 
Les xarxes que s’hauran de construir  son les següents: 
 

• Xarxa de clavegueram separativa: xarxa de sanejament i xarxa de drenatge 
• Xarxa d’aigua potable 
• Xarxa d’electrificació: mitja tensió i baixa tensió 
• Xarxa de d’infraestructures per a comunicacions 
• Xarxa de recollida pneumàtica d’escombraries 
• Xarxa de gas 

3. CLAVEGUERAM 

Es preveu implantar una xarxa de clavegueram de tipus separatiu: xarxa de drenatge (aigües 
pluvials) connectades a l’endegament del torrent de la Maurina i una xarxa de sanejament (aigües 
residuals) que es connectaran a la xarxa de clavegueram del sector adjacent. 

Drenatge 
 
La nova orografia prevista a l’àmbit del sector, concebuda com una vall del Torrent de la Maurina, 
implica directament que aquest darrer actuï com a drenatge principal de la mateixa. Així, la xarxa de 
drenatge confluirà tota ella en diferents punts ubicats al llarg del torrent. 
 
D’aquesta manera, s’haurà de tenir en compte un endegament del torrent que permeti assumir les 
sol·licitacions hidràuliques previstes. D’una banda,  es preveu la disposició d’unes bancades al llarg 
del nou curs de la Maurina amb la capacitat suficient per assumir cabals de 500 anys de període de 
retorn. El darrer  tram de la Maurina és el tram de confluència amb la Riera de Palau. La previsió de 
soterrament de la mateixa i la disposició del nou viari obligaran a soterrar també aquest darrer tram 
de connexió mitjançant una obra de drenatge del tipus col·lector en caixó. 
 
Les clavegueres es dimensionaran per a un període de retorn de 10 anys i la xarxa es farà confluir en 
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diferents punts de connexió a la Maurina per tal optimitzar les dimensions de les clavegueres. 
 
En general el desguàs es preveu mitjançant embornals i els pous de registre cada 30m o 50m i, 
alhora, en les interseccions de les canalitzacions. 

La Xarxa de Sanejament 
 
La implantació del nou sector preveu la creació d’uns de 3282 habitatges, els quals comporten un 
increment de població de l’ordre d’uns 12210 habitants. Per tal de dimensionar la xarxa de 
sanejament del sector es considerarà un cabal d’aigües residuals per habitant i dia igual a la dotació 
d’aigua potable (200l/hab/dia) així com uns factors de simultaneïtat que oscil·len entre 2,4 i 5 en 
funció del nombre d’habitants associat a cada tram de clavegueram. 
 
La xarxa de sanejament, es preveu de tal manera que conflueixi tota ella a la xarxa de clavegueram 
existent preveient, si fos necessària, l’ampliació i adequació d’aquesta a les noves demandes de 
cabals. 
 
Finalment es preveu dotar al sector  de les escomeses de sanejament corresponents així com també 
l’execució de pous de registre cada 30m o 50m i en les interseccions de  canalitzacions. 

4. AIGUA POTABLE 

El projecte d’urbanització preveu una xarxa de distribució d’aigua potable que donarà escomesa a 
totes les noves edificacions del Sector.  
 
Donat el notable increment de població que comportarà la implantació del nou sector, la companyia 
d’aigua haurà de preveure la implantació de nous dipòsits per donar subministrament al nou sector. 
Així, el Sector haurà de tenir en compte dins els seus costos d’urbanització una contribució 
econòmica per a l’execució d’infraestructures d’aigua potable fora de l’àmbit d’acord amb les 
prescripcions de la companyia.   
 
Paral·lelament, caldrà contemplar la desviació de la canonada d’impulsió Ø700mm, propietat de la 
Mina d’Aigües de Terrassa, una canonada destinada al transport d’aigua des del riu al sistema de 
subministrament.  
 

El disseny i dimensionament de la canalització i subministres de la xarxa d’aigua haurà de complir el 
decret 241/1994, de 26 de Juliol sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis. 

En aquest sentit, el disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la 
hipòtesi del consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats durant dues 
hores, essent el cabal a cadascun d’ells de 1000 l/min. La pressió de sortida per cada boca d’hidrant 
ha de ser superior a 102 kPa. A més, els hidrants seran de fàcil accés per als vehicles de bombers i 
la seva col·locació, a menys de 200 m seguint la xarxa viària, serà senyalitzada d’acord amb la 
Norma UNE 23-033. 
 

5. ELECTRIFICACIÓ 

Es preveu el soterrament de les línies de baixa tensió i de mitja tensió que queden afectades per la 
vialitat en projecte, així com també, la implantació de noves ET. En aquest darrer cas aquestes 
s’implantarien o bé dins dels futurs edificis, o bé soterrades a la via pública, o semisoterrades dins de 
les bancades i terrasses que caldrà deixar per ordenar els pendents i els desnivells existents, i 
sempre amb accés directe des dels vials públics. 
 
Es preveu l’execució de rases per vorera i per calçada, l’estesa de cables fins a la caixa d’escomesa i 
l’execució completa de la caixa de companyia encastada en el mur de la parcel·la o en armari 
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normalitzat per als casos en que la tanca de la parcel·la no sigui d’obra. 
 
En qualsevol cas. les obres d’electrificació s’executaran segons normes dels reglaments 
electrotècnics corresponents i normatives vigents. 

6. XARXA DE COMUNICACIONS 

Es preveurà l’execució d’una xarxa de canalitzacions per a un o més operadors de comunicacions. 

7. RECOLLIDA PNEUMÀTICA D’ESCOMBRARIES. 

En base al pla director de recollida pneumàtica de residus municipals de Terrassa, es preveu la 
implantació d’una xarxa de recollida pneumàtica de residus així com també de la seva central 
corresponent. Aquesta s’ubicaria al mateix sector. Les canonades previstes tindran un diàmetre de 
Ø500 mm. 

8. GAS 

Al projecte d’urbanització es  preveurà la possibilitat d’ implantació de xarxa de gas al Sector 
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ESTIMACIÓ DE COSTOS DE LA URBANITZACIÓ 

                     

           

           

OBRES D'URBANIZACIÓ          

           
1) XARXA VIÀRIA. ESBROSSADA 136.838m² vial x 1,50 €/m² vial = 205.257,00 € 
2) XARXA VIÀRIA. MOVIMENTS DE TERRES DE VIALS 59.300m3 x 5,00 €/m3 = 296.500,00 € 
 SUBTOTAL MOVIMENT DE TERRES 136.838m² vial x 3,67 €/m² vial = 501.757,00 € 
         
3) XARXA VIÀRIA. PAVIMENTACIÓ CALÇADA 60.595m² vial x 47,00 €/m² vial = 2.847.965,00 € 
4) XARXA VIÀRIA. PAVIMENTACIÓ VORERA 76.243m² vial x 59,00 €/m² vial = 4.498.337,00 € 
5) XARXA VIÀRIA. MOBILIARI URBÀ 136.838m² vial x 6,00 €/m² vial = 821.028,00 € 
6) XARXA VIÀRIA. SENYALITZACIÓ 136.838m² vial x 0,11 €/m² vial = 15.052,18 € 
7) XARXA VIÀRIA. ENJARDINAMENT 37.722m² jardí x 12,00 €/m² jardí = 452.664,00 € 
 SUBTOTAL XARXA VIÀRIA 37.722m² vial x 228,91 €/m² vial = 8.635.046,18 € 
         
8) ESPAIS LLIURES. BOSC SUPERIOR 54.621m²  x 9,00 €/m²  = 491.589,00 € 
9) ESPAIS LLIURES. PARC DE LA MAURINA 21.387m²  x 16,00 €/m²  = 342.192,00 € 
10) ESPAIS LLIURES. ALTRES 16.335m²  x 20,00 €/m²  = 326.700,00 € 
 SUBTOTAL ESPAIS LLIURES              1.160.481,00 € 
         
11) CLAVEGUERAM. XARXA DE PLUVIALS 6.750m tub x 200,00 €/m tub = 1.350.000,00 € 
12) CLAVEGUERAM. XARXA DE SANEJAMENT 6.360m tub x 110,00 €/m tub = 699.600,00 € 
13) CLAVEGUERAM. ESCOMESES A HABITATGES 8.780m tub x 30,00 €/m tub = 263.400,00 € 
14) CLAVEGUERAM. COL·LECTOR RESIDUALS EXTERIORS 300m tub x 500,00 €/m tub = 150.000,00 € 
 SUBTOTAL CLAVEGUERAM 136.838m² vial x 18,00 €/m² vial   2.463.000,00 € 
         
15) AIGUA POTABLE. DESVIAMENT DE MINA 1.500m tub x 300,00 €/m tub = 450.000,00 € 
16) AIGUA POTABLE. XARXA DE DISTRIBUCIÓ 12.056m tub x 90,00 €/m tub = 1.085.040,00 € 
 SUBTOTAL AIGUA POTABLE              1.535.040,00 € 
         
17) XARXA DE REG 37.722m² zona jardí x 5,00 €/m² zona jardí = 188.610,00 € 
18) ENLLUMENAT PÚBLIC 693p.llum x 1.600,00 €/p.llum = 1.108.800,00 € 
 SUBTOTAL SERVEIS MUNICIPALS              1.297.410,00 € 
         
19) ELECTRIFICACIÓ. XARXA DE BAIXA TENSIÓ 19.542m cable x 90,00 €/m cable = 1.758.780,00 € 
20) ELECTRIFICACIÓ. SOTERRAMENT LÍNIA AÈRIA EXISTENT 950m rasa x 110,00 €/m rasa = 104.500,00 € 
21) ELECTRIFICACIÓ. XARXA DE MITJA TENSIÓ 6.122m rasa x 110,00 €/m rasa = 673.420,00 € 
22) ELECTRIFICACIÓ. ESTACIONS TRANSFORMADORES 50ut ET x 56.000,00 €/ut ET = 2.800.000,00 € 
 SUBTOTAL ELECTRIFICACIÓ              5.336.700,00 € 
         
23) SERVEIS URBANS. XARXA DE COMUNICACIONS 7.914m prisma x 60,00 €/m prisma = 474.818,40 € 
24) SERVEIS URBANS. XARXA DE GAS 8.884m tub x 45,00 €/m tub = 399.780,00 € 
25) SERVEIS URBANS. XARXA DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA 7.539m tub x 350,00 €/m tub = 2.638.650,00 € 
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 SUBTOTAL ALTRES SERVEIS URBANS              3.513.248,40 € 

          
26) VARIS. SEGURETAT I SALUT 1,50%PEM x 24.442.682,58 €/PEM  366.640,24 € 
27) VARIS. PARTIDES ALÇADES 6,00%PEM x 24.442.682,58 €/PEM  1.466.560,95 € 
 SUBTOTAL VARIS              1.833.201,19 € 
                 
 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 136.838m² vial x 192,02 €/m² vial = 26.275.883,77 € 
 Despeses generals ( 13,00%)       3.415.864,89 € 

 Benefici industrial ( 6,00%)       1.576.553,03 € 

 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA S/IVA              31.268.301,69 € 

 IVA( 16,00%)              5.002.928,27 € 

  PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 136.838m² vial x 265,07 €/m² vial = 36.271.229,96 € 
         
         

OBRES COMPLEMENTÀRIES          

           
1) TERRES. ESBROSSADA GENERAL 438.962m²  x 1,50 €/m²  = 658.443,00 € 
2) TERRES. MOVIMENT DE TERRES GENERAL 2.882.455m3 x 5,00 €/m3 = 14.412.275,00 € 
 SUBTOTAL MOVIMENT DE TERRES PREVI              15.070.718,00 € 
         
3) ENDERROCS. EDIFICIS 68.544m3 x 8,30 €/m3 = 568.915,20 € 
4) ENDERROCS. CLAVEGUERAM  245ml x 2,20 €/ml = 539,00 € 
5) ENDERROCS. CANONADA MINA  736ml x 2,50 €/ml = 1.840,00 € 
6) ENDERROCS. AIGUA POTABLE EN ALTA 451m3 x 2,20 €/m3 = 992,20 € 
 SUBTOTAL ENDERROCS              572.286,40 € 
         
7) RIERA DE LA MAURINA. ENDEGAMENT 485ml x 200,00 €/ml = 97.000,00 € 
8) RIERA DE LA MAURINA. OBRES DE PAS 52ml x 3.150,00 €/ml = 163.800,00 € 
9) RIERA DE LA MAURINA. CAIXÓ 390ml x 1.400,00 €/ml = 546.000,00 € 
10) RIERA DE LA MAURINA. PASSAREL·LA VIANANTS 40ml x 9.210,00 €/ml  368.400,00 € 
 SUBTOTAL ENDEGAMENT RIERA DE LA MAURINA 927ml x 1.267,75 €/ml = 1.175.200,00 € 
         
11) SERV. URB. CENTRAL DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA 1ut central x 1.180.000,00 €/ut central = 1.180.000,00 € 
12) SERV. URB. RECOLLIDA PNEUMÀTICA. BÚSTIES AL CARRER 30ut x 12.000,00 €/ut = 360.000,00 € 
 SUBTOTAL INSTAL·LACIONS EXTRAORDINÀRIES              1.540.000,00 € 
         
151
3) FFCC.VIADUCTE DE FERROCARRIL 3.500m² tauler x 1.100,00 €/m² tauler  3.850.000,00 € 

14) FFCC.REPOSICIÓ VIA DOBLE EXCEPTUANT
ENCLAVAMENTS 500ml x 600,00 €/ml  300.000,00 € 

15) FFCC.DEMOLICIÓ PONT VELL 1ut x 100.000,00 €/ut  100.000,00 € 
16) FFCC.DEMOLICIÓ VIA VELLA 1ut x 50.000,00 €/ut  50.000,00 € 
17) FFCC.REPOSICIÓ ENCLAVAMENTS 1ut x 500.000,00 €/ut  500.000,00 € 
18) FFCC.OBRA DE FÀBRICA SOBRE L'ORBITAL 15ml estructura x 41.500,00 €/ml estructura  622.500,00 € 
 SUBTOTAL OBRA FERROVIÀRIA              5.422.500,00 € 
          
 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 136.838m² vial x 204,08 €/m² vial = 23.780.704,4 € 
 Despeses generals ( 13,00%)       3.091.491,5 € 
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 Benefici industrial ( 6,00%)       1.641.499,9 € 

 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA S/IVA              28.513.695,8 € 

 IVA( 16,00%)              4.562.161,3 € 

  PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 136.838m² vial x 241,71 €/m² vial = 33.075.857,1 € 

           

           

ALTRES DESPESES COMPLEMENTÀRIES          

           
1) ABONAMENT A COMPANYIA D'AIGUA (Estimació) 3.000m3 reserva  x 120,00 €/m3 reserva   810.000,00 € 
2) ABONAMENT A COMPANYIA FECSA-ENDESA (estimació) 6,00%Electrificació x 6.350.673,00 €/Electrificació = 381.040,38 € 

3) REPERCUSSIÓ EN SUBESTACIÓ ELÈCTRICA DE
COMPANYIA FECSA-ENDESA (estimació)       1.000.000,00 € 

4) CANON DE SANEJAMENT (Estimació) 4.360habitatge-eq x 1.100,00 €/habitatge-eq = 4.796.000,00 € 
5) CONTRIBUCIÓ PER ENDEGAMENT DE LA RIERA DE PALAU       12.000.000,00 € 
 TOTAL DESPESES COMPLEMENTÀRIES              18.987.040,38 € 
 IVA( 16,00%)              3.037.9626,46 € 

  PRESSUPOST TOTAL ALTRES DESPESES COMPLEMENTÀRIES 136.838m² vial x 160,96 €/m² vial = 22.024.966,84 € 
         
         

           

RESUM PRESSUPOST          
1) OBRES D'URBANIZACIÓ        36.271.229,96 € 
2) OBRES COMPLEMENTÀRIES        33.075.857,10 € 
3) ALTRES DESPESES COMPLEMENTÀRIES               22.024.966,84 € 
 PRESSUPOST TOTAL        91.372.053,90 € 

 
 
 
 
 
 
 

Pere Santos Forrellad, enginyer de camins 
Barcelona, juny 2009 
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