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I.  MEMÒRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.0)  INTRODUCCIÓ  
 
 
El Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Terrassa (en endavant POUM) va ser 
aprovat en 2003. La compacitat de la ciutat existent en relació a un sistema anular 
de grans infraestructures perimetrals va portar a unes previsions de creixement que 
van completant la perifèria de la ciutat des del suport en aquestes infraestructures. 
El Pla ha previst diverses estratègies de transformació, adequades en cada cas a 
operacions de singular rellevància per a la ciutat. 
Una de les iniciatives més ambicioses del POUM és l’assenyalada com l’Actuació 
Estratègica de Ponent, a la qual es vincula el sector de Sòl Urbanitzable de Can 
Marcet. Aquest Pla Parcial suposa el desenvolupament d’una de les grans peces de 
planejament derivat previstes pel POUM de Terrassa per a l’extensió de la ciutat cap 
a ponent, contribuint de manera decisiva a la millora de l’estructura dels barris 
existents en aquesta àrea urbana, tant per la seva consolidació en un espai molt 
singular per la seva topografia, com per la reurbanització de la Ronda de Ponent  
Efectivament, de la importància que el pla general dóna a aquest Eix de Ponent n’és 
un exemple el punt 9.2 la seva Memòria. Extraiem: 
 

“La construcció del nou Passeig de Ponent és, sens dubte, una de les 
accions que amb més intenció i voluntat de formalització d’un nou projecte 
urbà; (…) planteja la conversió de l’actual transvasament de la riera de Palau 
i els seus marges, en un nou carrer/avinguda que recorri i estructuri tot el 
front oest de la ciutat. Aquesta opció, tal i com s’ha esmentat en altres 
apartats d’aquesta memòria; comporta, necessàriament, el tractament de la 
infraestructura hidràulica al llarg de tot el seu traçat - i no només del seu tram 
central - mitjançant una important obra de canalització i, en la major part del 
seu recorregut, cobertura (…). 
Els sectors de planejament i polígons d’actuació directament vinculats i 
relacionats amb aquesta infraestructura (…) hauran de contribuir al 
finançament de la càrrega urbanitzadora que, l’execució d’aquesta actuació, 
comportarà. “ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
És evident que la correcta configuració urbana d’aquest eix és molt important per a 
la ciutat, així com el seu valor estructural pels barris que va relligant. No és menys 
rellevant, però, quan s’analitzen els futurs desenvolupaments previstos pel pla la 
seva relació amb la nova infraestructura, i no només per la necessitat d’una correcta 
articulació amb via d ponent, sinó pel que signifiquen de nova façana pel futur 
passeig. Tenim per tant una simbiosi per la qual els nous barris creixen cap el costat 
de ponent de la via, conformant una nova façana i per la qual transformen aquesta 
via de perifèrica en un important eix de relació urbana. 
En el cas específic de Can Marcet la responsabilitat en la formalització del nou 
creixement urbà és gran: lligar els nous desenvolupaments de Can Aymerigues i 
Can Colomer, crear un front al passeig i un sistema adient de relacions amb ell 
malgrat la difícil topografia, garantir una adequada transició entre la ciutat i l’espai 
rural que es desenvolupa en la part superior, formalitzar una façana coherent que, 
per la seva privilegiada posició orogràfica, ha de ser referent des de diversos punts 
de la ciutat i, de manera recíproca, aprofitar la bona posició de la seva prominent 
localització per dotar-li de les millors condicions mediambientals i paisatgístiques. 
El POUM preveia per a Can Marcet una ordenació bàsica molt directa de continuïtat 
de la vialitat interior i del sistema d’espais lliures, que flueixen a través d’una manera 
natural, permetent la penetració de l’espai natural cap a la ciutat. La proposta 
respecta aquests plantejaments bàsics estructurals posant en valor, però, altres 
aspectes fonamentals com són el reconeixement de l’orografia, la interacció amb la 
ciutat consolidada i la diversitat tipològica, així com la potenciació dels valors 
d’estructuració social, reequipament i solucions amb recursos sostenibles en el seu 
desenvolupament, de l’ordenació i de les edificacions posteriors. 
 
El present document de pla es configura a partir d’uns estudis previs d’anàlisi, 
diagnosi i escenaris generals d’ordenació que, tot i no formar part de la 
documentació exigida reglamentàriament per aquest tipus de document, han permès 
una aproximació acurada a les característiques del lloc i possibles propostes 
alternatives per a desenvolupar l’ordenació i que en bona part s’implementen en la 
part explicativa d’aquest Pla Parcial, ja sigui com a imatges del text o com a plànols 
del propi pla. 
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I.1)  MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ. 
 

 
1.1).- SITUACIÓ I ÀMBIT. 
 
El sector de Sòl Urbanitzable de Can Marcet, objecte d’aquest Pla Parcial, està 
situat geogràficament a ponent del casc urbà. Ocupa l’espai situat per sobre de la 
Ronda de Ponent, entre els sectors de desenvolupament de Can Aymerigues i Can 
Colomer. 
La delimitació gràfica transcrita, facilitada pels serveis tècnics municipals, té una 
superfície de 44,48 hectàrees. De forma molt irregular pel costat de la ciutat 
actualment consolidada, presenta la peculiaritat de una delimitació totalment recta 
pel costat muntanya –ponent-, precisament on l’orografia ofereix una gran 
irregularitat per l’alternança de valls i de carenes. Més amunt, per la carena, 
l’amfiteatre natural és tancat pel traçat del quart cinturó avui en construcció.  
La irregularitat de l’àmbit de la part inferior és més per requeriments urbanístics de 
desenvolupament que per raons físiques del lloc, atès que el límit inferior 
estructuralment més definit és la Ronda de Ponent, que ha de discórrer per sobre 
del cobriment del Transvasament de la riera del Palau, el cost del qual forma 
parcialment part de les obligacions de desenvolupament del propi Pla Parcial. La 
delimitació del pla exclou les peces discontínues i irregulars que s’han anat 
construint per sobre de la ronda, tant d’habitatges com equipaments i serveis. 
El traçat d’aquesta ronda hidrològica, obligat per la necessitat de garantir un pendent 
continu, ha creat una barrera que accentua la posició de l’àmbit majoritàriament en 
una plataforma aixecada per sobre de la cota dels terrats de bona part de la ciutat. 
 
De conformitat amb el POUM, aquest sector de millora en sòl urbà, es descriu com: 

"Sector de sòl urbanitzable delimitat que comprèn els terrenys situats al nord-
oest de la ciutat, delimitats al sud per la carretera de Sant Miquel de 
Gonteres, pel barri de Can Boada del Pi a l’est, i pel barri de Poble Nou-Zona 
Esportiva al nord. La superfície del sector del Pla Parcial és de: 444.784 m2.” 

 
L’àmbit del sector desenvolupat pel pla, presenta uns ajustos que es justifiquen en la 
motivació del propi POUM, atenent a raons de reconeixement de la realitzat existent i 
dins els marges establerts pel planejament general, amb una superfície final de 
466.356 m2. 
 
 
 
1.2).- INICIATIVA DEL PLA. 
 
La iniciativa del pla és privada, per part de la societat CARANOR S.L., amb domicili 
social en Terrassa, c/ Navas de Tolosa, 161, CIF B-62042189. CARANOR té una 
superfície del 41,5% del sector. 
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1.3).- GEOGRAFIA ECONÒMICA. 
 
L’àmbit ordenat, està situat a la comarca del Vallès Occidental, formada per 23 
municipis, entre els quals es troben Terrassa, Sabadell, Rubí, Sant Cugat i 
Cerdanyola. Segons cens de l’any 2006, Terrassa i Sabadell compartien 
pràcticament la major població, amb uns 200.000 habitants, aproximadament. 
La comarca del Vallès Occidental, ocupa una gran part de la plana entre la serra de 
Collserola i el massís de Sant Llorenç, a cavall de les dues conques del Besòs i del 
Llobregat, on els límits queden més definits pels seus termes municipals fronterers 
que no pas pels accidents naturals. Malgrat la forta pressió urbana i industrial de la 
plana, el Vallès Occidental conserva una part de la seva riquesa natural i 
paisatgística i un patrimoni arquitectònic i cultural important. El Vallès Occidental és 
una de les principals comarques de Catalunya. El fet de tenir dues co-capitals, 
Terrassa i Sabadell , dóna a la comarca un caràcter molt peculiar. 
Aquest territori és cruïlla de comunicacions amb les comarques del interior de 
Catalunya i entre el nord i el sud de la conurbació barcelonina, està ben connectat 
amb la resta d’Europa i té una excel·lent xarxa d’autopistes i de carreteres que el 
travessen verticalment i horitzontalment, així com les línies de ferrocarril. L’autopista 
C-16, amb un traçat que va alterar notablement el territori, va suposar, però, un 
considerable apropament, en temps, a la metròpolis barcelonina, i que ha tingut un 
cert reflex en un comportament creixent en la demanda d’habitatges. Històricament, 
Terrassa ha estat una ciutat predominantment industrial, en front al sector terciari, 
que esta poc desenvolupat.  
 
 
1.4).- GEOMORFOLOGIA DEL TERRITORI. TOPOGRAFIA. 
 
El Pla Parcial de Can Marcet se situa en el quadrant nord-occidental de Terrassa, 
entre el barri del Poblenou i el Camí Romeu de Montserrat. Està travessat pel 
Torrent del Batlle (actualment canalitzat en la seva part inferior, tot just en la part 
que travessa l’àmbit del pla), tributari de la Riera del Palau. Aquest torrent era 
recorregut originàriament en paral·lel per l’Antic camí de Rellinars, el qual es pot 
conservar mercès al pas previst sota el quart cinturó. 
La construcció artificial del transvasament d’aquesta riera té una clara funció de 
interceptor de rieres naturals que protegeix d’avingudes torrencials el quadrant 
ponent de la ciutat, però crea una important fractura en la topografia natural que 
encara es fa més evident quan interfereix en els contraforts naturals que separen els 
torrents. La vall del torrent del Batlle forma part de les carenes inferiors que 
configuren els contraforts del Parc Natural de la Serra de l’Obac i Sant Llorenç del 
Munt. El interceptor de transvasament deriva les escorrenties de ponent en forma 
d’arc perimetral cap al sud, en direcció a la riera de Rubí. Aquesta important 
escorrentia dóna lloc amb el seu cobriment a la Ronda de Ponent, gran eix 
7estructurador d’aquest sector de ciutat. 
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La principal conca hidrològica que afecta la delimitació del Pla Parcial correspon a 
l’esmentat Torrent del Batlle, en una situació típica de vall de capçalera de petita 
superfície –serra de les Aymerigües-, aproximadament unes 112 hes en la part 
situada per sobre del transvasament, de les quals dins del pla aquesta conca té 
unes 27 hes.  
Geològicament, l’àmbit del pla se situa entre la depressió al·luvial de les rieres de 
Les Arenes i de la Maurina, mentre que la conca de la riera de Palau es desdibuixa 
en el moment que es desvia amb la construcció del transvasament cap aquesta 
segona, sense altres repercussions geològiques que les resultants del tall físic 
artificial. 
 
La implantació de teixit urbà en aquesta zona és escassa i ha seguit unes pautes 
dubitatives sobre traces més o menys ortogonals a la ronda. Malgrat això, tant de la 
informació topogràfica com de l’observació in situ es pot apreciar que bona part de 
l’àmbit del pla ha vist modificada la seva orografia, principalment pel reompliment de 
terres en la fondalada del torrent del Batlle. Aquesta idea es veu reforçada pel carrer 
parcialment asfaltat del camí de Can Boada totalment recte i amb un cert 
paral·lelisme esbiegat respecte a la ronda, amb una traça si mes no dissonant en el 
context d’una orografia original sensiblement ondulada. En qualsevol cas, aquesta 
traça ha servit de recolzament per alguna de les implantacions actualment existents 
en el sector. 
Si fem abstracció de la ciutat existent, i fins i tot del transvasament, la delimitació del 
Pla Parcial s’assenta, en valors arrodonits, en un 50% en una vall -del Batlle- i en un 
50% en una carena –serra de les Gosses-.Estem davant d’una situació dual en la 
qual la vall forma un amfiteatre natural que en pocs llocs supera la cota 330 i baixa a 
la 310 de la ronda, forma còncava que té continuïtat en la convexitat de la carena 
circular del costat del Poblenou, amb una rasant inferior també de cota 310 però que 
puja ràpidament fins una plataforma per sobre de la 330 i un punt màxim de 360, 
sempre dins l’àmbit.  
Aquesta configuració és la que ha portat a una generació quasi única i espontània 
d’accessos al sector a l’entorn de l’Antic Camí de Rellinars , avui en la part baixa 
avinguda de Can Boada. La seva configuració natural permet una fàcil relació amb 
la ciutat consolidada de l’altre costat de la ronda -en la par meridional de l’àmbit- i 
molt més dificultosa en la part septentrional, tot i que el valor com a mirador sobre la 
ciutat d’aquesta zona pot ser potenciat per la proposta. Pel que fa al traçat del quart 
cinturó per la carena superior, tot i que en algun punt es farà perfectament visible, en 
bona part del seu pas la configuració del terreny afavorirà la seva ocultació natural 
darrera de promontoris més immediats a la delimitació del pla. 
El perfil del Camí interior de Can Boada, transversal a les línies d’escorrentia natural 
mostra aquesta sinuositat vertical: en el camí Romeu de Montserrat parteix d’una 
cota aproximada de 315, baixa a la 309 en la cruïlla de l’avinguda de Can Boada per 
remuntar a la 340 a sobre del dipòsit i tornar a baixar suaument fins la 335 en el límit 
del Poblenou, tot just abans de precipitar-se a la cota 320 d’aquest darrer barri si 
seguim la traça prevista en el planejament vigent. 
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Amb aquestes oscil·lacions topogràfiques, l’àmbit es mou en uns pendents 
transversals mitjos que fluctuen entre poc més de l’1% a l’eix del torrent del Batlle i 
quasi un 10% en la zona de carena del costat del Poblenou, amb unes pendents 
puntuals en algun tram molts més acusats en els barrancs, amb un 25% de pendent 
aproximadament. El Camí longitudinal de Can Boada, element asfaltat més singular 
del sector, supera en la part important el 6% de pendent. Les “parets” més verticals, 
properes al 50%, són molt puntuals i presenten mostres d’haver estat creades 
artificialment, possiblement quan es va construir el transvasament de la Riera de 
Palau. 
 
Per tal d’afavorir la lectura territorial del lloc s’ha fet una abstracció de les 
plataformes naturals de la topografia que permet una fàcil lectura de la descripció 
orogràfica del present apartat: la contraposició de la vall i la carena, la plataforma 
artificial per reompliment en la base de la vall, l’efecte mirador respecte a bona part 
de la ciutat –tot i que molt rasant-, la escassa superfície de captació del torrent i el 
previsible impacte visual del traçat del quart cinturó, que si en el punt més proper 
passa a 100 metres (la cantonada meridional, ràpidament s’allunya fins una mitjana 
de 500 metres en el punt superior. 
 
 
1.5).- VALORS AMBIENTALS I PAISATGÍSTICS 
 
No és voluntat d’aquest apartat substituir el informe mediambiental específic, sinó 
posar de manifest alguns dels aspectes característics de l’emplaçament. De fet, el 
lloc urbanitzable manifesta importants modificacions que han alterat substancialment 
el seu aspecte original, encara que la vegetació pugui contribuir a emmascarar 
aquest fet. Posarem l’accent en les percepcions visuals i sobre valors naturals des 
del punt de vista del paisatge. 
 
 
PAISATGE 
Les característiques especials de l’emplaçament fan que el sector de Can Marcet 
esdevingui de un mirador natural de 360º, tot just al costat de l’actual dipòsit en la 
cota 340, especialment en direcció cap a llevant i parcialment cap sud. Pel costat de 
ponent les característiques orogràfiques apropen molt la línia d’horitzó natural, 
aproximadament per on es construeix l’arc del quart cinturó. Malgrat això, el “petit 
port de muntanya” per on passava l’antic camí de Rellinars permet visualitzar com 
un referent icònic les part altes del massís de Montserrat. 
Continuant en sentit de les agulles del rellotge, en direcció al nord ens trobem amb 
les imponents parets dels massissos del Parc Natural de la Serra de l’Obac i Sant 
Llorenç del Munt, més espectaculars per la seva proximitat a Terrassa.  
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La pròpia explanació del lloc del planejament ens impedeix apreciar en primer terme 
el barri del Poblenou, que queda enfonsat, mentre que la notable presència del 
Sanatori de Terrassa al peu de la serralada redueix en aparença la distància de 
quasi dos quilòmetres i mig a què es troba. Des d’aquesta plataforma, i seguint el gir 
cap al sud, las primeres estivacions del continu urbà que apareixen és el barri llunyà 
del Pla de Bon Aire, amb blocs de gran alçada com a coronació. La façana més 
immediata correspon a la plaça de les Magnòlies i l’avinguda de l’Abat Marcet, que 
apareix amb una presència de vol rasant degut al notable desnivell. Aquesta posició 
planera posa de relleu els edificis d’alçada més singular, però no permet apreciar de 
manera diferenciada el conjunt del casc antic de Terrassa, superat en moltes 
ocasions per construccions recents. 
Per sobre de l’ “skyline” urbà, en direcció nord/nord-oest, es podria apreciar al fons 
de la panoràmica part del massís del Montseny, quan les condicions atmosfèriques 
ho permeten, iniciant així un arc d’horitzó infinit fins que ens trobem la serralada 
prelitoral, més septentrional amb les parts altes del Corredor i més cap a llevant la 
serra de Collserola, aquesta amb els referents del Tibidabo i la veïna torre de 
comunicacions de Norman Foster. La plana interior es va ondulant i de tant en tant 
s’aprecien les creixents àrees urbanitzades pel creixement urbà del Vallès. Cap al 
sud, la proximitat de serralades més properes impedeix la visualització plena del 
Massís del Garraf / Olèrdola, encara que les part superiors emergeixen puntualment.  
D’aquest manera, hem tancat l’arc visual des d’un punt que esta situat en una 
plataforma intermèdia i a nivell de terra, però, que en plantes superiors de les futures 
edificacions encara s’accentuarà millor aquest valor de localització singular. 
 
A la documentació gràfica s’ha buscat expressar aquest doble efecte de l‘amfiteatre 
de la part baixa amb un escenari més proper i la plataforma mirador, que té un 
potencial visual que sobrepassa l’entorn urbà més immediat. Recíprocament a 
aquest efecte mirador, l’emplaçament del Pla Parcial té la responsabilitat de ser 
contemplat des de tots els punts que són visualitzats des del mateix, i aquest 
aspecte formarà part de les consideracions de projecte per la percepció més 
general. Les grans distàncies panoràmiques, però, obliguen a posar especial èmfasi 
en les percepcions més properes, aquelles que serviran de referent per a la ciutat de 
Terrassa. En aquest sentit, s’han estudiat els corredors visuals de la ciutat pels qual 
el sector de Can Marcet és final de perspectiva. 
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Una primera percepció és que no existeixen grans línies de visualització des de 
d’interior de la ciutat, doncs els carrers es van corbant o modificant el seu perfil, de 
manera que no existeixen eixos de gran longitud. Malgrat això, un seguit de carrers 
propers connecten visualment a través de la ronda i, sobre tot, l’avinguda de l’Abad 
Marcet, aquesta de gran dimensió i l’avinguda d’Àngel Sallent, aquesta molt 
prolongada i rectilínia. Seguint el transvasament de la riera, la futura ronda permetrà 
una percepció itinerant de bona part de la nova façana del bari, encara que el primer 
pla estarà formalitzat per les edificacions ja existents, en especial l’església del 
Sagrat Cor, que des de la seva talaia serà un referent immediat pel suau arc que 
forma la Ronda de Ponent. 
Cal parar atenció en un punt que ja singularitza el projecte d’urbanització de la 
ronda, i en el seu moment el POUM, que la plaça de les Magnòlies, consolidada en 
les façanes de llevant i amb un notable barranc per ponent, aquest dins l’àmbit del 
pla. Es tracta d’un lloc singular per la concentració de visuals, com per la pròpia 
forma orogràfica, però que actualment resulta difícil d’apreciar en totes les ves 
possibilitats donada la desarticulació d’aquest lloc. En qualsevol cas, es troba al peu 
de la plataforma mirador des de la qual hem descrit els panorames circulars que 
ofereix l’emplaçament. 
 
 
ESPAIS VEGETALS 
El sector se situa entre el peudemont de la serra de l’Obac i el nucli urbà de 
Terrassa. En aquesta zona intermèdia predominen les terres conreades 
interrompudes puntualment per boscos densos i algunes urbanitzacions. L’entorn 
immediat presenta la fragmentació de la coberta de sòl típica d’una zona de trànsit: 
Abunden els sòls urbanitzats, les zones nues, els prats i els herbassars. En els límits 
del sector i en les zones de topografia més accentuada se situen els boscos densos. 
Entorn dels torrents els matollars i molt ocasionalment es pot trobar alguna peça 
conreada.  
Donada la situació fronterera del sector entre la muntanya i la ciutat trobem 
elements vegetals adaptats segons la seva posició relativa. A la zona de Terrassa 
més immediata al sector, consolidada pel teixit urbà, trobem arbrat d’alineació en 
carrer, a més dels parcs, places i en alguns interiors d’illa. Aquests es concentren en 
les principals vies d’accés i relació de la ciutat  -Rambla d’Egara, pg. del Vint-i-Dos 
de Juliol, av. de l’Abad Marcet, av. de Béjar i ctra. de Rellinars- i al nord, en l’Àrea 
Olímpica i en els eixamples més recents. Els parcs i places són més aviat escassos i 
de dimensions moderades. Se situen preferentment en l’entorn de la Rambla, en les 
principals cruïlles i en alguns espais  intersticials vora el transvasament.  
En general, però, en la resta dels carrers no hi ha arbres donades les seves 
reduïdes dimensions, amb amplades que oscil·len entre 8 i 12 m. Quant l’arbrat de 
carrer en zones properes, és especialment significativa la visual de l’avinguda Abad 
Marcet, amb arbres en ambdues voreres i una filera de palmeres en la mitjana 
central.  
 

L’ESTRUCTURA VERDA EN EL PLANEJAMENT 
A escala de ciutat, el pla general presenta una estructura interna que reconeix  els 
parcs i places existents, entre els qual l’estructura lineal bifurcada de la Riera de 
Vallparadís és molt característica de la ciutat, a més d’una gran centralitat. En 
aquest pla, però, ens interessa el tractament que fa el POUM amb les zones verdes 
situades en espais perifèrics de la ciutat i principalment en les zones de nova 
urbanització, com és el cas de Can Marcet. 
 
 

 
Estructura general d’espais lliures existents i previstos 
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En el sector de ponent de la ciutat, el POUM és molt sensible a la proximitat de la 
serra de l’Obac i el seu descens progressiu cap a la ciutat. Aquest valor tant proper 
al casc urbà no ha passat desapercebut i, tot i la interposició de infraestructures de 
gran dimensió, com ara el quart cinturó, reserva uns corredors verds que travessen 
les zones urbanitzables per tal de permeabilitzar  el continu urbà. 
El sector de Can Marcet es veu travessat per dos corredors cap a l’àmbit rural, un 
seguint aproximadament el torrent del Batlle i un altre en el talús que separa el 
sector del Poblenou. També existeix un altre limítrof en el sector d’ Aymerigües, 
aquest totalment dins la delimitació del seu Pla Parcial. 
Pel que fa a la muntanya podem veure les masses arbrades a les quals ens referíem 
abans, arbres aïllats i matolls. Les principals masses arbrades se situen al sud-oest, 
en el límit del terme municipal de Viladecavalls, en les valls de la riera de Gaià i els 
seus torrents, en la zona compresa entre Can Cardús i Can Colomer i en una 
plantació de pins en el marge sud-oest del camí Romeu de Montserrat. Sobre 
aquesta darrera pineda cal tenir en compta que, segons sembla, la seva gran 
densitat d’arbres obeeix a la necessitat d’estabilitzar els reblerts de terres que es van 
dipositar en aquest lloc, com a conseqüència de les obres del transvasament de la 
riera de Palau.  
La presència visual que aquestes masses tenen des del sector és variable. Degut a 
la configuració còncava de la orografia immediata només són perceptibles les 
situades prop de la carena. Són visibles, en primer terme, la formació  de Can 
Colomer i la pineda del camí Romeu de Montserrat. Més enllà, l’ondulació del 
terreny ofereix successius promontoris arbrats que es densifiqui a mesura que es 
guanya cota en el paisatge. 
 
Fent un zoom a l’entorn del PP de Can Marcet, podem observar tota la diversitat 
d’espais lliures urbans que hem descrit per a la ciutat, així com el tractament arbrat. 
L’estat de concreció del planejament en els plans parcials veïns de Can Aymerigües 
i Can Colomer, sumada a les previsions del POUM i els espais existents permet fer 
una composició de l’estructura d’espais lliures del sector. En aquesta simulació resta 
sumar la configuració final de la Ronda de Ponent, que ha d’aportar un important 
percentatge d’espais lliures i de passejos arbrats. 
Es constaten dues situacions que cal tenir en consideració en l’estructura de 
planejament a desenvolupar. Per un costat, l’opció de Can Aymerigües fa 
desaparèixer la reserva de corredor verd al llarg del camí de Romeu de Montserrat 
prevista en el POUM, precisament en la zona de terres no consolidades que la 
pineda actual sembla ser que havia d’estabilitzar. Per l’altra, la concentració d’espais 
verds al costat del Poblenou, la qual cosa configura una peça de notable entitat per 
aquest barri. 
 
 

 
Massa d’arbres de Can Colomer 
Valors de relació amb l’entorn: amfiteatre (immediats) i mirador (generals) 
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1.6).- TERRASSA I ELS USOS NO RESIDENCIALS 
 
La distribució d’usos de la ciutat es pot sintetitzar en un centre que aglutina totes les 
funcions - representatives, administratives, turístiques i comercials- envoltat per 
extensions de ciutat d’ús predominantment residencial. A mida que ens allunyem del 
centre s’intensifica l’ús residencial. 
 
Aquesta monofuncionalitat s’altera en les proximitats del ferrocarril, on existeixen 
alguns assentaments industrials vinculats al procés que va viure la ciutat, i en les 
afores, on els primers ajuntaments democràtics van construir equipaments escolars 
per pal·liar les mancances en matèria d’educació derivades del fort increment 
demogràfic. També trobem mercats i mercadals, l’estació de ferrocarril, la fira, el 
camp de futbol i les instal·lacions esportives aixecades amb motiu dels Jocs 
Olímpics. 
La distribució per pisos dels usos té molt a veure amb l’estructura parcel·lària i les 
tipologies residencials: en les parcel·les estretes dominen les cases baixes amb ús 
exclusiu de residència, mentre que en les parcel·les de major amplada són possibles 
els usos mixtos, amb locals comercials situats en planta carrer i/o oficines en les 
plantes primeres. 
 
 
ESTRUCTURA COMERCIAL 
D’acord amb el Programa d’orientació dels Equipaments Comercials de Terrassa, el 
model d’estructura comercial previst per a la ciutat es bassa en: 

- un centre amb una important  xarxa comercial, de serveis i institucional que 
potenciï la capitalitat de Terrassa i esdevingui un referent per a tot el Vallès. 

- un comerç de proximitat en els barris que asseguri desplaçaments curts -
200m- per a la realització de les compres quotidianes. 

- i una perifèria amb establiments comercials de gran format. 
Degut a la presència dominant a l’entorn del sector de planejament d’illes amb 
parcel·les estretes i a la incomunicació física que suposa el Transvasament, l’ús 
comercial no és gaire estès. Aquest es concentra en les principals vies de 
comunicació - avingudes de Josep Tarradelles i de l’Abad Marcet, i carretera de 
Rellinars- que es configuren com eixos de barri i centralitats menors. 
El desenvolupament d’activitats i comercial del sector passa per explotar la 
potencialitat que suposa la construcció d’un nou barri amb 4.000 nous habitatges en 
el punt més atractiu i accessible, del sector, la confluència de la Rambla i l’avinguda 
Abad Marcet. 
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D’altra banda, hi ha dues iniciatives que poden influir decisivament en la implantació 
de l’ús comercial: 

- la reordenació de l’espai viari de la Rambla, que en incrementar l’espai dels 
vianants, permetrà eliminar  les “zones fredes” i estendre els usos comercials 
més enllà del centre històric, i 

- el cobriment del Transvasament que acabarà amb la indeterminació del 
sector i possibilitarà la ubicació d’usos complementaris de la residència. 

 
Pols de relació focal urbana 

 
1.7).- INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS EXISTENTS 
 
Donada la condició no urbana del lloc, manquen en general carrers urbanitzats i 
dotats de xarxes de serveis. Únicament existeixen serveis en els límits amb el sòl 
urbà consolidat i alguns altres interiors que són necessaris pel funcionament dels 
equipaments (escolars, esportius) i serveis tècnics actuals. Totes aquestes 
infraestructures es concentren principalment en la Ronda de Ponent. 
Cal esmentar també l’existència de dues infraestructures singulars que travessen el 
sector: 

- en direcció nord-sud, un col·lector que recull les aigües pluvials procedents de 
la conca del Batlle i les aboca en el transvasament de la riera de Palau, i 

- seguint la directriu del camí de Can Boada, una canonada que transporta 
aigua clorada procedent de la planta d’Abrera fins el depòsit de la Mina 
Pública d’aigua. 

 
La implantació de nous usos en el sector requerirà de l’ampliació i/o de la 
construcció gairebé total de les xarxes de serveis imprescindibles per aquest nou 
fragment de ciutat. 
 
Per altra banda, cal recordar l’obligatorietat que tenen els Plans Parcials, d’acord 
amb el POUM, d’implantar un sistema de recollida pneumàtica de residus que doni 
servei al sector i permeti la extensió futura de la xarxa als barris del voltant. Per 
optimitzar el funcionament de la central de recollida, aquesta s’hauria d’ubicar en 
una posició no massa llunyana dels barris als quals haurà de servir. 
 
Pel demés, s’ha plantejat la possibilitat d’ubicar una bassa de laminació per controlar 
les avingudes torrent, però la relativament reduïda superfície de la conca superior al 
sector de planejament, així com el baix grau d’urbanització de la pròpia conca, amb 
un alt coeficient d’absorció del sòl i retenció natural per la capa orgànica superficial, 
és improbable la seva funcionalitat sigui real com a infraestructura a incorporar per 
l’ordenació. En darrer terme, sempre es pot optar per solucions de laminació 
superficial integrades en la solució de l’espai públic, on la anivellació del terreny ho 
permeti. 
 
En la documentació gràfica del pla es recull la informació de les xarxes existents 
procedent de la base cartogràfica municipal i dels estudis específics continguts en 
l’Avanç d’Ordenació de l’Espai Viari del Futur passeig de Ponent. 
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1.8).- MORFOLOGIA URBANA 
 

LA FORMACIÓ DEL NORD-OEST 
La ciutat medieval presenta la forma d’estel característica de ciutats de centre radial, 
originada a partir de creixements suburbans entorn dels principals camins d’accés a 
la ciutat i al mercat. Després d’un període inicial de densificació dels sòls situats 
entre aquests, en que predomina la extensió segons la direcció est-oest, la ciutat 
continguda horitzontalment per la riera del Palau i el torrent de Vallparadís adopta 
una configuració vertical. S’estira a banda i banda del nucli antic, arribant, al nord 
fins a la línea del ferrocarril i al sud, fins a la carretera de Martorell. 
Des de la segona meitat del XIX , com a conseqüència de l’expansió industrial, la 
ciutat prospera creix ràpidament. El primer dels límits en ser superats és la riera del 
Palau. En el plànol de 1902, la riera ja no se sent com una barrera, ja no es grafia, 
mentre que el ferrocarril i el torrent de Vallparadís, que encara són percebuts com 
fortes barreres urbanes, sí que es representen. En el plànol de 1910 continua 
l’extensió cap a l’est i per sota de la carretera i s’inicia tímidament l’expansió cap al 
nord i cap a l’oest. Els següents límits en ser superats són el ferrocarril i el torrent. 
En el plànol de 1923 s’aprecia com es consolida el creixement per damunt del 
ferrocarril i cap a l’est. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectes de Miquel Curet de 1878, de 1902, d’Antonio Pascual de 1911 i de Melcior Vinyals de 1923. 

 
 
 
A partir d’aquest moment, el model global dels creixements és gairebé concèntric, 
en el sentit de que en un territori marcat per una topografia sensiblement plana un 
dels condicionants principals de les noves extensions és la distància relativa al 
centre. En els creixements més recents havien recuperat una certa tendència a 
situar-se, altre cop, segons l’eix nord-sud i cap a l’est, en les zones topogràficament 
més aptes de la plana del Vallès. 
L’origen de l’extensió residencial cap a l’Oest, de topografia més accidentada i 
farcida de infraestructures, es pot buscar tant en la oportunitat de sòls lliures, 
“propers” a la Rambla, com en el risc que, a l’est, suposava pels barris la riera de les 
Arenes, sense canalitzar. En efecte, la llera de la riera és poc fonda i en aquest 
territori tant pla resultava molt perillosa durant les riuades, amb tendència a 
desbordar-se. Aquest problema, encara que en menor mesura, també resultava 
perillosa la riera del Palau. 
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ENCAIX DE LA RIERA DEL PALAU DINS LA CIUTAT 
A principis del segle XX la ciutat, continguda horitzontalment per les infraestructures 
de comunicació i verticalment per les rieres, ha esgotat pràcticament el sòl per 
edificar i inicia l’ocupació dels terrenys a l’altra banda de la riera del Palau. La riera 
s’encaixa forçadament dins la ciutat. 
En 1903 s’inicia la cobertura del primer tram de la riera, des del carrer de la Rasa 
fins el portal de Sant Roc. La cobertura millora les connexions entre les dues bandes 
i dota la ciutat d’un dels espais més emblemàtics, la Rambla, amb un passeig central 
arbrat per a vianants. No és casualitat que el primer tram cobert se situï front l’antiga 
porta d’entrada i el mercat modernista de la Independència (aprovada la construcció 
en 1896) 
Després de la primera fase de construcció, l’any 1926 es va procedir a cobrir el tram 
entre el Portal de Sant Roc i la carretera de Martorell - Montcada. 
A conseqüència de les pluges torrencials de 1962, que van inundar la ciutat interior, 
les aigües que inicialment baixaven del curs superior de la riera van ésser desviades 
per un canal artificial, el Transvasament, cap al llit del Torrent de la Maurina 
 
EL TRANSVASAMENT DE LA RIERA DE PALAU 
El Transvasament esdevé una obra d’infraestructura necessària de gran magnitud 
que provoca el desplaçament de grans volums de terra, per a la construcció de la 
caixa hidràulica de la riera. Com a resultat, el territori queda dividit per un tall de 20 a 
40 m d’amplada i més de 10 m de fondària. La concepció com a interceptor de rieres 
transversal es posa de manifest en la discontinuïtat vertical dels dos marges del 
transvasant. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1913 Aiguat a la Rambla  1926 Segon tram en obres 

 

La canalització a cel obert reprodueix l’efecte de barrera que el pas de la riera de 
Palau per la Rambla havia suposat  pels creixements de la ciutat cap a l’oest i 
dificulta les noves extensions en aquesta direcció. La fractura esdevé especialment 
important en el sector que limita amb el camí Romeu de Montserrat, on la ciutat 
construïda en relació a la cota del ferrocarril queda molt enfonsada respecte del 
transvasament, i “d’esquenes” a aquest. 
 
LES TRAMES DEL SECTOR 
La fractura de la traça del transvasament, la línia del ferrocarril i la Rambla 
defineixen una peça de sòl triangular de 34,7 hes de difícil articulació urbana. En la 
zona estreta del triangle anterior, propera al camí Romeu de Montserrat, el sòl 
s’ordena en illes longitudinals sensiblement paral·leles a aquest. Les illes s’orienten 
obliquament a les corbes de nivell. Les parcel·les es disposen perpendicularment a 
la longitud i giren en arribar a l’extrem en contacte amb el ferrocarril. En el tester 
oposat, front el Transvasament, és manté la orientació original de les parcel·les. El 
ferrocarril es percep com quelcom positiu i per això es disposa façana, mentre que la 
riera és sentida encara com un risc. 
En el costat curt, definit pel final de la Rambla, la ordenació aposta decididament pel 
valor segur d’aquest eix principal. Les illes es projecten perpendiculars a ella, amb 
dimensions més quadrades i patis d’illa comuns, seguint el model dels eixamples 
confrontants i dels situats per sota del ferrocarril. El mòdul parcel·lari és més ample i 
permet la construcció de blocs d’habitatges de major alçada. La porció de sòl 
compresa entre el ferrocarril, el Transvasament i el camí, i part de la zona central 
esdevenen incertes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1965 Transvasament de la riera del Palau 
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En aquest punt resultar interessant l’anàlisi dels plans històrics. En el “Plano de la 
Ciudad y su Ensanche “ de 1949, a diferència del plànol anterior de “Reforma y 
Anteproyecto de Ensanche” de 1931, la ciutat no està delimitada. Sembla que es pot 
estendre indefinidament recolzada en gairebé exclusivament la tècnica de l’eixample 
il·limitat, que va incorporant com a elements singulars les discontinuïtats del territori.  
Pel que fa a la peca de Can Marcet, en el projecte de 1949 es produeix una certa 
tensió en la forma de les illes, com si l’autor busqués reconèixer la topografia 
subjacent, mentre que en 1931 es plantejava directament una peça no edificada en 
illes. És curiós com en aquesta versió més antiga ja es proposava un eix 
d’estructuració que recorda a l’actual ronda de ponent. La traça aproximada del 
carrer de Murillo ja es dibuixa en 1931, i es manté en la proposta de 1949 
L’extensió cap al nord-oest es projecta a partir d’una trama romboïdal allargassada 
que resulta de creuar les dues directrius principals del sector -el camí Romeu i la 
corresponent a la Rambla i a l’avinguda d’Àngel Sallent - Les traces  formen entre 
elles un angle de 45º. És evident que les illes així conformades no són gaire aptes 
per a la descomposició en parcel·les estretes. 
L’obra posterior del transvasament afegeix encara més de indeterminació en el 
sector, doncs es tracta d’una fractura molt important sobrevinguda, que va seguir la 
seva lògica funcional específica, sense parar atenció en els barris més propers. 
Aquest desordre projectual i formal encara és present avui. És fa palès també en els 
nous creixements situats a l’altra banda de la riera. Les trames es barregen i entren 
en conflicte. Si bé sembla que la traça més significativa és la del camí Romeu i la de 
les illes suburbanes de l’altra vora, només algunes de les noves peces es disposen 
en relació a aquesta, mentre que d’altres segueixen la directriu dels eixamples de la 
Rambla i del ferrocarril, i unes poques s’orienten en funció dels torrents i de la 
topografia immediata existent.  
Per altra banda, atesa la seva posició limítrofa amb el sector de Can Marcet, cal 
esmentar també el Poblenou. El barri, originat com una extensió centrada en la 
carretera de Rellinars, s’organitza, en general, en illes longitudinals paral·leles a la 
riera. Aquestes es parcel·len amb 2 mòduls diferents que corresponen a dues 
extensions en el temps. Cap de les seves traces es pot reconèixer dins l’àmbit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla de Melcior Vinyals de 1931   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla de Josep Pratmarsó de 1949 
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1.9).- ESTAT ACTUAL DELS USOS DEL LLOC 
 
ALÇADES DE L’EDIFICACIÓ 
La forma de l’edificació es relaciona íntimament amb l’estructura de mançanes 
d’alineació que domina la ciutat i amb el gra parcel·lari de les cases. La tipologia 
d’edificació entre mitgeres, ordenades en illes longitudinals d’origen suburbà o en 
illes més amples que permeten un patí interior més generós, són les més comunes 
si bé alternen, puntualment, amb illes obertes i amb blocs d’habitatges organitzats 
en polígons. 
La pintura de les alçades de la ciutat en l’entorn del sector és variada, amb valors 
promig que oscil·len entre 2 i 3 plantes, corresponents a edificacions suburbanes 
aixecades sobre parcel·les estretes. Existeixen també peces urbanes i fronts que 
assoleixen fins 10 plantes, situats en l’eixample a la dreta de la Rambla, en els fronts 
de les principals avingudes de comunicació interior - Josep Tarradelles i Abat 
Marcet- i en els polígons d’habitatges a la esquerra del transvasament. Aquest últims 
són especialment significatius, ja que en estar situats en una cota alta respecte de la 
ciutat esdevenen molt visibles. 
Els nous desenvolupaments es projecten, d’acord amb el POUM, amb edificis 
d’alçades compreses entre 4 i 6 plantes, alçades bastant superiors a la mitja de les 
edificacions existents. A més, en algunes ordenacions, es preveuen edificacions de 
fins a 10 plantes, per emfatitzar espais principals de forta singularitat urbana. 
En resum, l’escenari futur d’alçades del sector es pot expressar com un mosaic de 
construccions de baixa alçada, alternat amb algunes peces d’edificació i fronts alts, 
flanquejat per noves extensions de ciutat també altes. 
És interessant assenyalar que degut a la posició central de Can Marcet en el sector, 
la concreció del model d’ordenació d’aquest Pla Parcial condicionarà definitivament 
la lectura de la forma global del lloc, bé consolidant un model de ciutat basat en 
bandes continues de nova edificació de 6 plantes d’alçada, com suggereix el POUM, 
o bé configurant un model que alterni paquets d’edificació de baixa o mitja alçada 
amb d’altres més singulars. 
 
EDIFICIS EXISTENTS 
La major part de la superfície de sòl delimitada en el Pla Parcial és lliure d’edificació. 
Existeixen, però, alguns edificis i instal·lacions en funcionament que caldrà mantenir 
i incorporar adequadament en la ordenació del pla. 
Aquests edificis són els dos equipaments escolars, les instal·lacions esportives i els 
edificis inclosos dins el Catàleg de Bens Protegits. 
Fora de l’àmbit , els marges en contacte amb el transvasament i amb el barri del 
Poblenou estan fortament edificats amb peces molt heterogènies, d’ús 
majoritàriament residencial. 

 
 
 
 
 
Els edificis significatius situats dins l’àmbit del Pla Parcial i els propers s’identifiquen 
en el quadre de la pàgina següent. 
 
ELEMENTS PROTEGITS 
Dins l’àmbit del PP es troben els següents elements protegits, inclosos dins el Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni Històric - Arquitectònic - Ambiental de Terrassa: 
 Edificis de caràcter religiós (E): 

E-10 Església del Sagrat Cor de Jesús.  c/ Joan d’Austria, s/n. 1910. 
J.M.Coll i Bacardí 

 Masies. Cases de caràcter agrícola  (A): 
A-1 Can Boada del Pi. c/ Joan d’Austria, s/n. S. XV 
A-4 Masia Marcet (Can Marcet). c/ Joan d’Austria, s/n. Principi S. XX. 

Ll. Muncunill, arqte. 
 
En l’esmentat Pla Especial s’elabora una fitxa per a cada element. El Pla Especial 
de Protecció prescrivia que ambdues masies s’havien de reutilitzar com 
equipaments i ser objecte de cessió, d’acord amb la previsió del PGO de 1983. El 
POUM de 2003, emperò, no va recollir aquestes prescripcions de caràcter 
urbanístic, possiblement per la dificultat d’adaptar a programes d’equipament 
aquests tipus d’edificis tradicionals sense fer malbé la seva estructura funcional -cal 
recordar que l’art. 39 de la Llei 9/1993 de Protecció del Patrimoni especifica que la 
declaració d’un immoble com a BCIL comporta l’aplicació del règim jurídic de la llei, 
mentre que qualsevol norma addicional de protecció s’ha d’establir mitjançant els 
instruments determinats per la legislació urbanística-. El POUM per la seva part va 
deixar per tant en mans del Pla Parcial de desenvolupament la concreció de la seva 
destinació final, sense especificar cap obligació addicional de tipus urbanístic. 
El POUM 2003, a escala de ciutat, incorporava i ampliava els elements continguts 
en el Pla Especial de Protecció i, més enllà dels seus valors individuals, introduïa de 
manera essencial la valoració dels conjunts edificats i els seus entorns que tenen un 
valor concret en relació a la configuració del paisatge de la ciutat i al manteniment 
dels trets essencials de la seva forma i de la seva formació històrica. Aquesta 
ampliació d’elements no va suposar cap canvi de les peces dins la delimitació del 
Pla Parcial. Els elements protegits continguts en el POUM es mantenen dins el 
“Catàleg de bens protegits”, encara que es preveu que es puguin enderrocar els 
volums afegits sense valor patrimonial. 
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EDIFICIS EXISTENTS

   DINS L'ÀMBIT DEL PLA PARCIAL    FÒRA DE L'AMBIT

6 Ermita del Sagrat Cor 1 Grups de Can Boada

7 Masia de Can Boada del Pi 2 Escola Bressol l'Espígol

8 Masia de Can Marcet 3 Institut d'Estudis Secundaris Nicolau Copèrnic

13 Cases 4 Habitatges c/ de la masia

14 Cases 5 Habitatges c/ del dos de maig

15 Institut d'Estudis Secundaris Torre del Palau 9 Blocs d'habitatges de Can Boada

16 Col·legi d'Educació Infantil i Primaria Marià Galí 10 Dipòsits de la Mina d'aigua de Terrassa

17 Club de Futbol can Boada 11 Habitatges c/ Josep Llimona - Rda/ de Ponent

12 Habitatges c/ Josep Llimona - Marià Benlliure

18 Masia de Can Cardús

  Edificis dins l'àmbit  inclosos en  el Catàleg de bens Protegits
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1.10).- ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
 
La propietat de l’àmbit del pla està poc fragmentada, pertanyent la més gran a la 
promoció del pla en la que participa amb un 50,83%, mentre que una part molt petita 
correspon a sòls públics. La major part de la superfície de sòl es concentra en una 
única parcel·la 35,6 hes, equivalent al 76% de la superfície total de l’àmbit. 
Les superfícies que figuren a la següent taula ja inclouen el increment de sòl que es 
justifica en aquest Pla Parcial. 
 
 
 
 

 
1.11).- MARC JURÍDIC I MARC URBANÍSTIC 
 
Aquest Pla Parcial s’ha redactat d’acord amb l’ordenament vigent a Catalunya en 
matèria urbanística, en concret el DECRET LEGISLATIU 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (en aquest document LU o Llei 
d’urbanisme), i el DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme (RLU).  

La cobertura jurídica de la redacció del Pla Parcial, s’efectua de conformitat amb allò 
que disposen els articles 65 i 66 de la referida Llei 1/2005, i la seva tramitació 
s’ajustarà al procediment que determina la secció Tercera del Capítol II del títol 
Tercer de la mateixa Llei. La documentació del Pla Parcial conté les especificacions i 
determinacions que demana el RLU en els articles 79 a 89 i, concretament pel que 
es refereix a l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, per estipulació de l’article 
85 del RLU, al que determina el DECRET 344/2006, de 19 de setembre, de 
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 
D’altra banda, recentment ha es aprovada a nivell estatal la “LEY 8/2007, de 28 de 
mayo, de suelo”, que ha entrat en vigor l’1 de juliol del mateix any, que també 
incideix en les determinacions finals del Pla Parcial. Aquesta llei ha estat adaptada a 
Catalunya pel DECRET LLEI 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en 
matèria urbanística. 
El desenvolupament de Plans Parcials urbanístics es preveu a l’article 14 de les 
Normes Urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Més 
específicament, a la Secció Segona. Desenvolupament del pla en sòl urbanitzable, 
del Cap. III del Títol II, es concreten les característiques de les figures de 
planejament derivat, i en l’article 189, Regulació general dels Plans Parcials 
Urbanístics, s’especifiquen les condicions que requereixen les figures pel 
desenvolupament en relació a les fitxes normatives que inclou la regulació. 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal estableix com a sector urbanitzable 
residencial, PP-CMA001, el de Can Marcet, amb la classificació de sòl urbanitzable 
delimitat que necessitarà pel seu desenvolupament l’aprovació del corresponent Pla 
Parcial. 
 
POUM 2003 
Una de les línies estratègiques d’actuació del POUM 2003, és la reconsideració de 
l’efecte que les grans infraestructures, tant les viàries com les hidràuliques que 
envolten la ciutat, tenen sobre aquesta, de tal manera que aquests elements 
esdevenen clau en la concepció i en la construcció del nou model de ciutat. 
Per una banda, el POUM planteja la reorganització de les grans infraestructures 
hidràuliques construïdes com a conseqüència directa dels aiguats del 62, i la 
correcció del impacte tan negatiu que havien suposat per a la configuració urbana 
dels barris de l’oest. La nova regulació del sistema hidràulic i el cobriment del 
transvasament de la riera de Palau, permeten la formació d’un passeig urbà i la 

ST QUINTI 24, S.L.U. 49,17%
CARANOR, S.L. 50,83%

2 CARANOR, S.L. 100,00% 2.249 1.286,61 m²

3 CARANOR, S.L. 100,00% 30.782 717,50 m²

4 TRANSTERRA, S.L. 100,00% 104-N 6.167,32 m²
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construcció de nous paquets de ciutat que relliguen els barris existents i els aporten 
nova centralitat. 
Per l’altra, la ordenació de les grans infraestructures viàries, que es comenta 
específicament en l’apartat de mobilitat, millora les connexions amb l’exterior i 
sobretot el trànsit interior de la ciutat. El 4t Cinturó connecta els barris perifèrics amb 
la resta dels municipis i amb la pròpia ciutat, allibera de trànsit la B-30 i esdevé el 
nou límit de la ciutat per l’oest. 
En coherència amb la situació d’aquests elements, es preveu la extensió de la ciutat 
existent mitjançant Plans Parcials residencials situats preferentment a l’Oest. A la 
documentació gràfica es recullen les qualificacions del sòl urbà i els nous 
creixements entre el transvasament de la riera de Palau i el 4t Cinturó. 
 
DELIMITACIÓ DEL PLA PARCIAL 
El sector de sòl urbanitzable delimitat “Can Marcet”, objecte d’aquest Pla Parcial, se 
situa geogràficament al nord-oest del terme municipal. 
Assenyala el final de la extensió natural dels creixements residencials cap al nord-
oest del casc urbà del municipi, en el terrenys situats a l’oest del transvasament de 
la riera de Palau.  
De conformitat amb l’esmentat pla d’ordenació, aquest sector de sòl urbanitzable, es 
descriu com: 

“Sector de sòl urbanitzable delimitat que comprèn els terrenys situats al nord-
oest de la ciutat, delimitats al sud per la carretera de Sant Miquel de Gonteres, 
pel barri de Can Boada del Pi a l’est, i pel barri de Poble Nou-Zona Esportiva al 
nord.La superfície del sector del Pla Parcial és de: 444.784 m2” 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa aprovat definitivament en 
2003, classifica l’àmbit d’aquest Pla Parcial de 44,48 hes de superfície, com a sòl 
urbanitzable delimitat. 
El sistema d’actuació previst pel desenvolupament i execució del Pla Parcial és el de 
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 
Les determinacions contingudes en la fitxa urbanística del Pla Parcial, comporten 
l’aplicació dels paràmetres següents: 

- Els sòls de cessió pública (espais lliures, equipaments, vials i aparcaments) 
són, com a mínim, del 55% de la superfície del sector, amb un mínim del 20% 
per espais lliures i del 15% per equipaments. 

- El percentatge màxim de sòl privat resultant del PP és del 45%. 
- L’edificabilitat màxima de l’àmbit correspon a la suma de l’edificabilitat 

residencial i de l’edificabilitat complementària destinada a activitat: 
378.066,40 = (444.784 x  0,75  + 444.784 x  0,10)  

- Es reservarà, com a mínim, el sòl corresponent al 20% del sostre residencial 
per a la construcció d’habitatges de protecció pública 
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- Cessió obligatòria i gratuïta del 10% de l’aprofitament global del sector. 
- El nombre màxim d’habitatges és de 4.170. 
- L’alçada màxima de l’edificació és PB+5  
- Els propietaris participaran, a més a més dels costos d’urbanització del 

sistema viari i dels espais lliures del sector, en les despeses generals de 
canalització, cobriment i urbanització del Passeig de Ponent que els 
correspongui, sense superar un valor equivalent al 30% de l’aprofitament net. 

- La nova ordenació ha de preveure la cessió de dues àrees d’equipament que 
permetin futures ampliacions d’equipaments existents. 

 
Posteriorment a l’aprovació definitiva del POUM, l’aprovació de la Llei d’Urbanisme  
obliga a les poblacions de més de 10.000 habitants i a les capitals de comarca, a la 
reserva addicional per a habitatge assequible de un 10% del sostre destinat a 
habitatge. 
D’altra banda, la Llei estatal 8/2007, obliga a la cessió del 10% de l’aprofitament 
lliure de càrregues d’urbanització (art. 16.1.b). 
Per la seva part, el DECRET LLEI 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en 
matèria urbanística aprovat per la Generalitat de Catalunya per adaptar la legislació 
autonòmica a la llei estatal 8/2007, preveu una nova Disposició addicional dinovena 
amb la creació de reserves per a noves tipologies d’habitatge amb protecció oficial. 
Tot i que supedita l’aplicació d’aquesta nova tipologia d’habitatge a la incorporació 
en la normativa en matèria urbanística, estableix per altra banda la obligatorietat de 
la seva aplicació en els municipis de més de deu mil habitants i capitals de comarca 
amb planejament general no adaptat a la Llei d’urbanisme en els supòsits establerts 
en les lletres a) i b) de la disposició transitòria segona .3 de la Llei d’urbanisme. 
 
 
 
1.12).- INICIATIVES DE PLANEJAMENT A L’ENTORN 
 
En aquest capítol s’analitzen les iniciatives urbanístiques previstes a l’entorn, en curs 
o en tramitació, que poden tenir alguna incidència en el desenvolupament del sector. 
Una molt rellevant, tant per el impacte que té en el territori, però també per la 
necessitat que la ciutat en té de ella, és la construcció del 4t Cinturó. En efecte, 
aquesta infraestructura viària millorarà la connexió dels barris perifèrics situats a 
l’oest de la ciutat amb els municipis de l’entorn de Terrassa i amb sectors de la 
pròpia ciutat, alhora que descarregarà de trànsit altres vies principals vies que 
actualment serveixen al funcionament de la ciutat. 
 

 
Cal recordar que el traçat del projecte actualment en execució contempla un únic 
enllaç amb el sector, en comptes dels dos previstos en el POUM, i en una 
localització diferent. Aquest fet altera substancialment les condicions d’accessibilitat 
a tota l’àrea de ponent, i no només a Can Marcet. Des del Pla Parcial caldrà adaptar 
a la nova situació de la manera més òptima.  
En el Pla Parcial de Les Aymerigues es crea una nova Porta (derivada de la rotonda 
prevista pel POUM) i es concreta en la formalització d’una gran plaça circular, 
travessada pel ferrocarril que circula en viaducte i puntuada per edificacions de fins 
9 plantes d’alçada. 
 
Altres planejaments derivats que poden influir en la organització del sector són el Pla 
de Millora del sector Renfe Ponent i al nord, el Pla Parcial de Can Colomer.  
El Pla de Millora Renfe-Ponent respon a la ubicació d’una nova parada de Renfe en 
el sector que millorarà l’accessibilitat en transport públic als barris de l’oest de la 
ciutat. La construcció de la estació generarà una plaça i un petit centre d’activitat 
terciària. Aquest nou ús introduirà una certa diversificació en un barri amb ús gairebé 
exclusivament residencial. El Pla de Millora aposta per la concreció de la 
funcionalitat de la nova estació, en relació amb el possible desdoblament de la línia 
de ferrocarril al seu pas pel terme municipal de Viladecavalls o de Terrassa. 
El Pla Parcial de Can Colomer limita al sud amb el barri del Poblenou i té com únic 
punt de contacte amb Can Marcet el vèrtex nord de l’àmbit. L’ordenació es basa en 
una anella de viari perimetral que configura un barri interior amb poca relació amb el 
seu entorn. La disposició dels paquets d’espais lliures i equipaments en els extrems 
del sector permeten establir certa continuïtat amb els espais lliures naturals i amb el 
futur passeig de Ponent. 
La previsió urbanística més significativa pel sector, però, és la nova canalització i 
cobriment del transvasament de la riera del Palau i la reordenació de l’espai viari 
resultant, que donarà origen al Passeig de Ponent. Aquest passeig, situat en la cota 
de la ciutat existent, permetrà suturar els barris situats a banda i banda del 
transvasament i configurarà un nou eix cívic de llarg recorregut, aglutinador i 
vertebrador dels barris i dels nous usos que s’instal·lin.  
 
La secció del passeig es preveu amb la incorporació d’àmplies voreres laterals i una 
mitjana central vegetal, recorreguts específics per a vianants i bicicletes i carrils 
segregats per al transport públic. La seva execució es preveu en 3 fases, començant 
pel tram central, comprès entre la Rambla i la Maurina. 
Paral·lelament també es contempla la reordenació de l’espai viari de la Rambla, des 
de la intersecció amb l’avinguda Abat Marcet fins el carrer del Mestre Trias. El 
projecte preveu ampliar les voreres laterals, reduir la presència del trànsit privat i 
millorar la qualitat de l’espai públic resultant. La nova organització de la secció 
permetrà destinar més espai per als usos cívics i estendre la vitalitat del quadrant 
central de la ciutat als barris perifèrics. 
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Finalment, una altra iniciativa que incideix directament en el sector de planejament, 
és el trasllat del dipòsit existent de la Mina d’aigua de Terrassa a una altra ubicació. 
Aquesta operació faria possible la conservació i la reutilització de l’antic edifici del 
XIX com a seu de les oficines de la empresa. La implantació  de les oficines en una 
posició molt central respecte del sector, permetria complementar l’ús majoritàriament 
residencial previst i potenciaria la creació d’un subcentre d’activitat al barri. 
Els nous dipòsits es podrien construir en els terrenys de sòl no urbanitzable 
reservats per aquest fi pel POUM, o alternativament, en una altra posició en el marc 
de l’actuació del Pla Parcial de Can Marcet, sempre que això permeti la millor 
solució per a l’ordenació del nou barri, no sigui un perjudici per a la seva gestió i 
desenvolupament i existeixi acord entre les parts implicades. 
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I.2)  MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 
 
 

2.1).- JUSTIFICACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA I OPORTUNITAT DEL PLA. 
 
El POUM de Terrassa determina, en el seu programa d’actuació, que el 
desenvolupament del sector estratègic de ponent s’iniciaria durant el primer 
quadrienni del seu desplegament,és a dir, durant el període 1997-2001, tant pel que 
fa a la urbanització del transvasament com als sectors implicats en la seva 
transformació. L’article 23 del Pla d’ordenació determina que, pel seu 
desenvolupament, s’elaborarà el planejament urbanístic derivat dins dels terminis 
previstos en el programa d’actuació urbanística. Així mateix, la conveniència de 
desenvolupar el sector també queda justificada per la necessitat de disposar de sòl 
urbà residencial que permeti desenvolupar polítiques d’habitatge protegit, i d’obtenir 
els terrenys per a l’equipament públic fixat pel planejament. 
D’altra banda, el desenvolupament del present Pla Parcial permetrà consolidar el 
barri el sector ponent de la ciutat, actualment molt desdibuixat per la interposició de 
la gran trinxera que separa els barris confrontants. La connectivitat transversal per 
ponent serà un dels beneficis principals que obtindrà la ciutat. 
Ateses aquestes consideracions, i d’acord amb els articles 11, 13 i 14 del Pla 
general de Terrassa i els articles 65, 96 i 97 del Decret legislatiu 1/2005 de 26 de 
juliol, text refós de la Llei d’urbanisme, s’ha considerat convenient la tramitació del 
present Pla Parcial. 
 
 
 
2.2).- OBJECTIUS I CRITERIS DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA. 
 
Segons la fitxa corresponent al Pla Parcial de Can Marcet, el POUM ja estableix com 
a objectius: 

- Consolidar el front de la ciutat en aquest àmbit amb usos residencials. 
- La canalització i cobriment del transvasament de la riera de Palau i la 

urbanització del passeig resultant. 
- El sistema d’espais lliures respon al reconeixement i protecció dels boscos 

existents pertanyents a un sistema de falques verdes que penetren a la ciutat. 
- Determinar la cessió de dues àrees d’equipaments responent a possibles 

futures ampliacions d’equipaments ja existents. 
 
A aquest criteris més generals cal afegir els més específics de l’ordenació: 
1. Articular l’estructura de relació amb la resta de la ciutat, tant per la creació de 
carrers com per la integració d’activitats. 
2. Formació d’un punt nodal d’activitat d’atracció amb bona accessibilitat des de l’eix 
urbà central. 
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3. Obtenció dels terrenys per a la ubicació dels equipaments necessaris. 
4. Obtenció de sòl per a l’execució d’habitatges de protecció pública en 
desenvolupament de polítiques públiques d’habitatge. 
5. Ordenació del sòl i l’edificació fomentant la barreja equilibrada entre els habitatges 
de règim lliure i protegit. 
6. Preveure espais de continuïtat per a itineraris de vianants i bicicletes, amb 
pendents i amplades adequades. 
7. Diversificar l’accessibilitat al sector en relació a la resta de la ciutat i des dels 
grans elements de relació territorial. 
8. Definir els criteris d’urbanització i gestió adequats que garanteixin el correcte 
desenvolupament del Pla Parcial. 
 
 
 
2.3).- JUSTIFICACIONS DE L’ORDENACIÓ. 
 
D’acord amb el que determina l’article 84 del reglament de la Llei d’urbanisme, 
l’ordenació es justifica des dels diferents aspectes que hi conflueixen: 
 
 
2.3.1).- Relació amb el POUM. 
 
El Pla Parcial segueix les determinacions del POUM de Terrassa, en tots aquells 
aspectes que són competència de la figura de planejament superior, d’acord amb la 
legislació vigent i més concretament, en l’estructura general i el model d’ordenació 
territorial. 
Efectivament, el Pla Parcial desenvolupa un sector delimitat pel POUM, concretant 
la distribució de l’edificabilitat d’acord amb els usos determinats, no se supera la 
densitat màxima d’habitatges, i es respecten les reserves per als sistemes locals 
d’espais lliures i equipaments, adaptades a la delimitació ajustada de l’àmbit. 
La delimitació del sector és objecte d’un petit ajust que no supera el 5% de la 
delimitació original, d’acord amb les especificacions del POUM pels casos de 
precisió de límits en el planejament derivat. Concretament, el sector delimitat pel 
POUM traçava una delimitació amb el sòl no urbanitzable totalment rectilínia, sense 
tenir en consideració la realitat topogràfica del lloc. Veure plànols P14-P21. 
Per tal de no alterar substancialment la delimitació del POUM s’ha respectat el criteri 
poligonal anterior, incorporant sòl de la zona més central de la vall on ja es va 
produir una explanació amb la canalització de les escorrenties naturals, mitjançant 
un reompliment de terres executat fa anys. Aquest és un punt baix del sector que no 
té impacte pràcticament des del punt de vista paisatgístic. 

Amb aquesta incorporació de sòls, s’ha aprofitat per a incloure una reserva de sòls 
no contemplada pel POUM, per a un sistema d’interès general que es preveia 
localitzar en els sòls no urbanitzables més amunt del sector: el nou dipòsit d’aigua 
potable per a la ciutat. D’aquesta manera es redueix una notable afectació de sòls 
rurals, fins i tot amb els camins d’accés que haurien estat necessaris per a la seva 
construcció i manteniment. 
Per tant, l’ajust de la delimitació del Pla Parcial busca una millor adequació de la 
topografia del terreny en la part de la depressió central del Torrent del Batlle, 
incorporant en el sòl urbanitzable sòls que ja han estat alterats i explanats en el 
moment de canalitzar la riera: la capçalera de la canalització s’inclou en el sòl 
urbanitzat. Les determinacions a complir pel Pla Parcial es modifiquen com figura a 
la taula següent: 
 

Prescripcions de la fitxa del Poum 2003 adaptades a l'increment del 4,85%                

SUPERFÍCIE TOTAL DE L'ÀMBIT DEL PLA PARCIAL 466.356 m2
SUPERFÍE TOTAL SÒL PÚBLIC (mínim 55%) 256.496 m2

Espais lliures computables (mínim 20%) 93.271 m2
Equipaments (mínim 15%)* 69.953 m2

SUPERFÍE TOTAL SÒL PRIVAT (màxim 45%) 209.860 m2
SOSTRE MÀXIM PRIVAT 396.403 m2st

Sostre residencial       (0,75m2st/m2s) 349.767 m2st
Sostre complementari (0,10m2st/m2s) 46.636 m2st

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES 4.372 hab
ALÇADA MÀXIMA PB+5
DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES 93,75 hab/Ha
RESERVA PER HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA (20%) 69.953 m2
CESSIÓ D'APROFITAMENT 10%

Prescripcions legislatives posteriors al POUM 2003 
RESERVA PER HABITATGE ASSEQUIBLE (10%) (DL 1/2005) 34.977 m2

* Nota: L'estàndard d'equipaments d'acord amb la legislació vigent posterior al POUM 2003 comporta una 
major superfície d'equipaments (15,59%). Veure quadre III de verificació.
 
Per a la determinació de les superfícies mínimes de sistemes cal actualitzar les 
dades de la fitxa urbanística del POUM amb les exigències de la nova legislació 
aprovada posteriorment al mateix i adaptar-les a la nova delimitació. Més 
concretament, atenent el que determina l’article 81.4 del Reglament de la llei 
d’urbanisme, pels casos en que concorren diversos usos en un mateix sector, en 
relació als estàndards fixats per l’art. 65.3 de la Llei d’urbanisme, s’han calculat per 
un costat les superfícies corresponents al sostre d’habitatge i, per un altre, la part 
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proporcional de la superfície del sector relativa al coeficient 0,10 complementari (en 
l’avaluació s’assimila a activitats), equivalent a [(0,10/0,85) x Sup. del sector]. 
En aquest sentit, cal prendre com a referent la superfície més gran de les mínimes 
resultants en cada cas, referides a 466.356 m2 en comptes de 444.784 m2 d’àmbit. 
 

  Espais lliures Equipaments Altres 
sistemes 

POUM 93.271 69.953 93.272 Per Ús d’Habitatge 

Llei urbanisme 69.953 69.953  

POUM 0 0  Per Ús 

Complementari Llei urbanisme 5.487 2.747  

VALOR  

MÉS GRAN 

 93.271 72.700 93.272 

 
 
2.3.2).- Desenvolupament urbanístic sostenible  
 
D’acord amb la Disposició Transitòria Cinquena de la Llei d’urbanisme, en aquest 
apartat es justifiquen els interessos públics derivats de l’imperatiu d’utilització 
racional del territori i l’adequació de la proposta a les determinacions que 
estableixen els articles 3 i 9 de la mateixa Llei. 
Com es pot verificar en el informe ambiental (doc. VIII d’aquest Pla) la proposta 
s’adequa a les exigències de sostenibilitat pel desenvolupament urbanístic: 

- Es manté la coherència global pel sector de desenvolupament en relació al 
seu entorn urbà i natural i amb l’ús equilibrat del sòl, previst i determinat pe 
POUM de Terrassa. 

- La localització prevista pel POUM pel desenvolupament del pla no presenta 
condicionants de pendents excessius o de risc natural o tecnològic que 
puguin representar impediments pel seu desenvolupament. 

- Es dota el sector amb els estàndards de dotacions i espais públics adequats 
al sector que es desenvolupa, i sempre d’acord amb les determinacions de la 
legislació vigent. 

- S’estructuren els espais públics de manera que contribueixin a la millor 
integració paisatgística, en continuïtat amb els espais naturals circumdants. 

- Es localitzen els equipaments de manera que puguin servir tant a la nova 
residencia com de manera complementària als barris propers. 

- Es planteja una edificabilitat essencialment  compacta, amb zones de 
transició cap a la zona rural no urbanitzable, permetent la diversitat en 
l’ordenació. 

- S’optimitzen les condicions d’assolejament i qualitat ambiental dels 
habitatges. 

- Es respecten i posen en valor els elements protegits pel catàleg arquitectònic 
i històric de la ciutat. 

- S’organitzen els usos de manera que es permeti la millor integració en la 
ciutat i una correcta articulació amb els barris existents. 

- Tot i les dificultats orogràfiques d’accés a l’emplaçament per la seva 
localització en una terrassa natural, l’ordenació busca facilitar els recorreguts 
accessibles a tot tipus de mobilitat en les zones on el pas del transvasament 
de rieres va crear els desnivells actuals. 

- Es potencien els valors paisatgístics del sector i es posen a l’abast dels 
ciutadans. 

- Amb la contribució al cobriment i urbanització de la Ronda de Ponent, es 
milloren les relacions urbanes a tots dos costats de l’actual transvasament. 

El Pla Parcial incorpora com annex un Informe de sostenibilitat ambiental en el qual 
s’analitzen els diferents aspectes que es poden veure afectats per l’actuació, amb la 
consideració que no es produirà impacte ambiental remarcable sobre la fauna i la 
flora, degut a d’escàs interès que tenen en el sector. Per contra, es consideren 
positius els impactes socials i econòmics que generarà el nou espai urbà. 
D’altra banda, la futura disponibilitat de millor accés al transport públic permetrà 
apropar el barri al centre històric i a les estacions del ferrocarril, existents i previstes, 
actuant d’aquesta manera en favor del transport col·lectiu en les seves diverses 
modalitat, en la línia demanada per la legislació urbanística i la més específica de 
mobilitat. En aquesta línia, la proposta es planteja l’objectiu de formular una 
proposta emmarcada en l’estratègia de la sostenibilitat traçada per l’Agenda 21 de 
Terrassa, segons resolució aprovada en 1999 pel propi ajuntament de la ciutat. 
 
 
2.3.3).- Directrius de planejament de la llei d’urbanisme.  
 
L’article 84 del Reglament de la Llei especifica que cal justificar el compliment de les 
directrius de planejament que s’estableixen a l’art. 9 de la Llei d’urbanisme i als 
articles 5 a 7 del propi reglament. Aquests darrers desenvolupen el contingut de 
l’article 9 de la Llei, pel que fa a riscos naturals i tecnològics, preservació de zones 
risc i inundacions i no edificabilitat de sòls amb pendents superiors al 20%. 
Les determinacions d’aquest article tenen a veure amb aspectes que, si és el cas, 
hauran de ser objecte del corresponent informe per part dels serveis territorials 
competents en la matèria, com ara la possible existència de focus generadors de 
riscos tecnològics en l’entorn o qüestions geològiques que condicionin l’ordenació. 
En qualsevol cas, la localització del sector ha estat determinat pel planejament 
general, tot tenint en consideració aquestes qüestions i, per tant, no han d’afectar el 
desenvolupament del pla. 



    T-MAR 090415 

PLA PARCIAL DE CAN MARCET A TERRASSA 27

Els sòls d’implantació es troben estabilitzats, sense accidents naturals o artificials 
ressenyables llevat dels talús que en el seu dia es va executar per la part inferior del 
pla amb motiu del transvasament. Elements de serveis tant sensibles com el gran 
dipòsit d’aigües, situat al costat de la zona d’implantació, avalen la seva estabilitat i 
resistència. 
En aquest sentit, tampoc s’han detectat riscos naturals a l’emplaçament que puguin 
alterar substancialment les decisions en matèria d’ordenació. Pel que fa a la 
inundabilitat, cal tenir en compta que es tracta d’uns sòls situats en la major en una 
capçalera del sistema hidrològic, amb una superfície de conca per sobre en la vall 
principal d’unes 112 Has, parcialment interceptades per la construcció del cinturó de 
ponent, per la part superior de l’àmbit del pla. L’escorrentia de la vall es troba 
actualment canalitzada des de la part superior de l’àmbit de planejament.  
La part inferior del pla es delimita pel transvasament de rieres, interceptor artificial 
que per determinació del POUM serà objecte de cobriment i urbanització i 
superficial. Tot i que el sector té com a càrrega parcial contribuir als costos, el 
projecte d’urbanització no correspon al Pla Parcial, sinó a un projecte específic que 
és el que ha de dimensionar les necessitats de disseny en funció del caudal de 
càlcul previst. 
Pel demés, el pendent natural del terreny en sentit transversal que és el més acusat, 
presenta fluctuacions entre poc més de l’1% a l’eix del torrent del Batlle i quasi un 
10% en la zona de carena del costat del Poblenou. Tot i que existeix algun tram 
puntual més acusat -en les parets dels barrancs amb un 25% de pendent 
aproximadament-, es tracta de salts aïllats que en el projecte d’urbanització es 
compensaran. L’eix el sector, el Camí longitudinal de Can Boada, és l’element 
asfaltat més singular del sector i presenta en la part més acusada el 6% de pendent. 
La urbanització del sector ha de contribuir a estabilitzar els punts de major impacte 
de la transformació que presenten actualment els terrenys al voltant del 
transvasament. 
D’altra banda, un possible focus de contaminació de l’aire i acústica, com pot ser el 
cinturó en construcció, se situa a una distància suficient i a la part alta de la vall, com 
perquè la influència directa sigui de poca consideració. No obstant això, els pròpies 
requeriments projectuals de millora del impacte ambiental del projecte de la 
carretera ha de contemplar els seus mecanismes específics per a minimitzar les 
repercussions en el seu entorn. 
Paisatgísticament, la proposta integra els criteris del POUM per a Can Marcet pel 
que fa a l’estructura d’espais lliures, tot i que planteja una distribució diferent a la 
dibuixada indicativament pel planejament general. Tot i això, preserva els elements 
d’interès cultural i d’identitat que es troben en el sector. La proposta d’ordenació 
segueix criteris de diversitat i d’adaptació a les característiques físiques del terreny 
adaptant, però, les seves condicions naturals als requeriments d’un bon 
funcionament urbà. La proposta reconeix i potencia, a més, punts d’interès 
panoràmic que podran ser gaudits pel conjunt de la població. 
 
 

2.3.4).- Adequació a les necessitats de la població d’especial atenció. 
 
La proposta s’adequa a les necessitats de les persones que realitzen les tasques de 
cura i gestió domèstica, en especial pel que fa als paràmetres d’accessibilitat, 
mobilitat, seguretat i ús del teixit urbà: 
 

- Es dimensionen les amplades dels carrers de manera que puguin admetre el 
pas i encreuament de persones carregades o necessitades de mitjans d’ajuda 
per a la seva mobilitat, o que tenen cura d’altres persones amb certs 
impediments. 

- Es plantegen traçats amb pendents que permetin la bona accessibilitat 
general. 

- Es creen itineraris diversificats de manera que les persones que van a peu, 
que segons les estadístiques de mobilitat corresponen preferentment a dones 
i menors, pugui triar el recorregut més adient i directe en cada cas. 

- Es creen recorreguts que eviten llocs residuals i de difícil control ciutadà, 
evitant la seva vandalització i afavorint la seguretat dels usuaris. La 
urbanització contribuirà decididament en aquest sentit, amb nivells 
d’iluminació suficient, però adequada a la seguretat dels transeünts.  

- Es fan reserves suficients d’espais públics i equipaments, al servei general de 
la població i molt especialment a la mobilitat no motoritzada, amb especial 
servei pels menors, la gent gran i altres col·lectius que puguin necessitar de 
zones d’esbarjo. 

- S’apropa el transport públic, afavorint el transport alternatiu al vehicle privat. 
 
 
2.3.5).- Determinacions de mobilitat sostenible. 
 
Aquest pla és coherent amb les previsions de mobilitat sostenible previstes en el 
marc del POUM de Terrassa. La concentració de l’edificació i la localització del pols 
d’activitat en els llocs més accessibles afavoreix la mobilitat i la relació amb la resta 
de la ciutat. 
Com a part de la seva documentació, el Pla Parcial incorpora un estudi d’avaluació 
de la mobilitat generada on s’analitzen els diferents components que incideixen en la 
mobilitat i quines opcions adopta la proposta en resposta als requeriments futurs de 
mobilitat. Com podem llegir en les seves conclusions, les dimensions de la proposta 
obliguen a considerar la peça com a element de polarització d’activitat urbana, que 
transcendeix la que en resulta només d’un barri per a quasi 10.000 persones. 
La seva localització, molt ben comunicada amb la xarxa arterial de la ciutat així com 
amb la principal de caràcter més urbà i, no obstant, en una posició perifèrica de les 
xarxes interiors de ciutat, fa que pugui funcionar amb una certa autonomia com a 
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peça urbana per ella mateixa i alhora ben articulada amb els barris propers. 
Les previsions en matèria de transport alternatiu als vehicles de motor, tant pels 
itineraris de bicis i vianants com de estratègia de la ciutat en favor del transport 
públic, han d’afavorir una millora en el pes d’aquest tipus de mobilitat i, en 
conseqüència, tendent a una millora substancial en la sostenibilitat de la mobilitat. 
La proposta interpreta les necessitats de la població amb més dificultats en matèria 
de mobilitat i incorpora propostes per a la seva millora. 
D’altra banda, es considera que la xarxa viària de Can Marcet no formarà part dels 
recorreguts habituals de la ciutat, doncs se situa en un indret de certa dificultat 
d’accés i no cal travessar el sector per anar a cap lloc de focalitat principal (ja sigui 
per activitats com per connexions viàries). Per tant es podran plantejar solucions 
força específiques de mobilitat, adaptades a les particularitats del propi barri. 
Com es pot veure en el document d’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, es 
pot concloure que el trànsit generat és assumible per l’estructura viària prevista, que 
s’atén a la diversificació dels diversos tipus de transport i que es produirà una millora 
substancial en l’accessibilitat al sector de ponent de la ciutat, mitjançant la 
urbanització de la ronda, el quart cinturó i les noves dotacions de ferrocarril i 
autobús. 
 
 
2.3.6).- Divisió poligonal. 
 
La delimitació d’un únic polígon, que coincideix amb el sector objecte del Pla Parcial, 
facilitarà assegurar l’equilibri en el repartiment de beneficis i càrregues del 
planejament. El fet que la propietat de la major part dels sòls estigui entre pocs 
titulars justifica plenament aquesta decisió, i permet una execució unitària de tota la 
urbanització. 
 
 
2.4). DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA DELS PLANS D’INICIATIVA  PRIVADA. 
 
En compliment del que determina l’article 84.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, 
aquesta memòria incorpora un annex on s’especifiquen els requeriment de l’article 
97.1 de la Llei. Concretament es fa referència a: 
a) L’estructura de la propietat del sòl afectat. 
b) La viabilitat econòmica de la promoció. 
c) Els compromisos que s’adquireixen. 
d) Les garanties de compliment de les obligacions contretes. 
 
 

2.5).- DESCRIPCIÓ DE L’ORDENACIÓ. 
 
2.5.1).- Encaix general de la proposta. 
El POUM de Terrassa especifica clarament els objectius generals de la proposta, 
que constitueixen el seu marc de referència per l’encaix general i que han marcat les 
gran directrius sobre les quals s’encaixa la proposta del pla: 

- Consolidar el front de la ciutat en aquest àmbit amb usos residencials. 
- La canalització i cobriment del transvasament de la riera de Palau i la 

urbanització del passeig resultant. 
- El sistema d’espais lliures respon al reconeixement i protecció del boscos 

existents pertanyent a un sistema de falques verdes que penetren a la ciutat. 
- Determinar la cessió de dues àrees d’equipaments responent a possibles 

futures ampliacions d’equipaments ja existents. 
En aquest sentit, el pla ha concretat l’ordenació del futur barri residencial a partir 
d’un estudi acurat del seu entorn immediat, però també de relacions més generals 
amb la ciutat i el territori. L’existència propera de dos nivells de servei viari de 
l’estructura general de la ciutat, la Ronda de Ponent,de tipus urbà i el Quart Cinturó, 
de relació territorial intermunicipal, articulen un bon grau d’accessibilitat i mobilitat 
diversificades. 
Un plantejament fonamental que fa el pla és la comptabilització de les ordenacions 
volumètriques obertes amb la formalització de carrers que no perdin el referent de la 
seva caixa, de la seva secció. Per això s’han incorporat al discurs elements com la 
mançana o l’àrea morfològica, que permeten explicar la creació de peces de 
característiques homogènies que delimiten els espais públics sense renunciar, però, 
a la seva permeabilitat i el seu caràcter obert i esponjat. I també diversificat en la 
seva configuració formal i tipològica, lluny dels models isotròpics que van tapissant 
sense solució de continuïtat el territori 
La canalització de la riera de Palau és assumida en la part que assenyala el POUM 
i, fins i tot, pot ser incrementada puntualment, per tal d’assolir un major grau de 
compromís en la seva execució, la qual cosa incidirà decididament en la millora de 
la relació amb els barris veïns i amb la resta de la ciutat, atès que es conformarà un 
important eix d’estructuració urbana per ponent. 
Pel que fa al sistema d’espais lliures es manté inalterada la voluntat que permetin un 
millor relació amb el territori natural, penetrant a través de Can Marcet fins la ciutat 
consolidada. No obstant això, s’ajusta la traça prevista en el POUM a directrius més 
naturals adaptades a la topografia original i al sistema de relacions amb els eixos 
urbans propers, atenent alhora a la resolució de notables dificultats topogràfiques de 
l’enclavament pel seu costat septentrional. 
Per últim, el pla permet resoldre la situació actual dels equipaments existents en el 
sector, creant a més unes reserves per a possibles ampliacions futures o fins i tot 
destinar-les parcialment a altres usos de poc consum de sòl, complementàriament a 
altres reserves que afavoriran la creació de noves dotacions. 
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2.5.2).- Estructura urbana. Els carrers i les connexions urbanes. 
D’acord amb l’estructura més general plantejada pel POUM, la condició de barri de 
vora de la ciutat del nou desenvolupament urbà permet que s’estructuri des del punt 
de vista de la xarxa viària des de dos elements fonamentals en l’esquema viari de la 
ciutat: per un costat, la proximitat del Quart Cinturó garanteix l’accés territorial 
general; per l’altre, la Ronda de Ponen permet una correcta articulació amb la ciutat 
consolidada i el sistema viari principal urbà. 
Considerant que per ponent el sector limita amb sòl no urbanitzable, la relació viària 
es produeix de manera asimètrica, amb una xarxa de carrers que connecten amb la 
Ronda de Ponent per la part més meridional. La dificultat topogràfica de la part 
septentrional se salva amb una connexió no prevista pel POUM, que permet 
relacionar la plaça de les Magnòlies amb la part superior del nou barri. Aquesta 
connexió, en la mesura que permet relacionar aquest important distribuïdor urbà 
amb l’eix central del nou barri, esdevé en un element principal d’accessibilitat al 
sector.  
L’estructura viària interior busca la relació amb traces dels barris circumdants. No és 
immediata la coherència entre els dos sistemes de traces que en resulten de l’estudi 
de trames preexistents: per un costat està la força de la Ronda de Ponent i el carrer 
interior nord sud, existent i que el POUM reforça; d’altra, les traces obliqües més 
naturals del terreny –antic Torrent del Batlle o la topografia- i algunes directrius 
importants de la ciutat, com el carrer d’Àngel Sallent o l’Av. de l’Abad Marcet. 
 
L’eix central correspon al que preveu el POUM pel centre del sector de planejament, 
de connexió nord-sud entre el barri de Poblenou i el Pla Parcial de Les Aymerigues, i 
es planteja amb dos carril de circulació en cada sentit, a tot el llarg del recorregut pel 
barri. La nova connexió planteja millora netament la connectivitat i accessibilitat del 
sector, evitant travessar altres barris consolidats. 
Pel que fa a la xarxa més local es preveu que tota ella tingui la consideració de 
xarxa de zona 30, d’ús compartit per bicis i vehicles a motor, amb dimensions 
permeten segregar vianants de la resta de vehicles. Els pendents del terreny original 
obliguen a apurar en alguns casos els límits de pendent admesos, però la 
configuració del terreny no admet solucions que no passessin per traçats llargs i poc 
funcionals per la relació entre sòl servit i front de façana. 
La canalització de la Riera de Palau permeabilitzarà el sistema de relacions 
transversals, afavorint la integració del nou barri, alhora que s’incrementarà la 
connectivitat entre les diverses parts de Terrassa pel sector de ponent. 
 
 
2.5.3).- Usos i intensitats  
Els usos i intensitats es corresponen globalment amb els determinats pel POUM a la 
fitxa corresponent del Pla Parcial. La densitat mitja de referència es manté en 80 m2 
de sostre residencial per habitatge. Domina l’ús residencial,  que es distribueix 
segons els percentatges establerts per la legislació vigent en règim lliure i de 

protecció oficial, tant de règim general i especial com de tipus de preu concertat. 
Els diferents usos residencials es localitzen de manera distribuïda en el barri, 
segons els criteris de diversificació i integració a que es refereix la legislació vigent, 
tot i que adaptat a la diversitat tipològica que el pla introdueix en l’ordenació. Les 
alçades previstes corresponen a tipologies d’habitatge plurifamiliar, encara que en 
les peces més baixes, properes a la zona arbrada del sòl no urbanitzable, es poden 
donar puntualment tipologies d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, en règim però de 
propietat horitzontal amb serveis i usos comunitaris. 
El sostre complementari s’ha distribuït en les plantes baixes d’alguns edificis situats 
en eixos principals i a les immediacions de la plaça de les Magnòlies. Aquesta 
focalització d’activitats no segueix el model de centre comercial de galeries 
tancades, amb dimensió com a referent de ciutat, sinó que busca la integració 
d’activitats diversificades en el barri, incorporant habitatges en les plantes pis i 
disposant d’una superfície suficient a escala de barri, defugint la gran concentració 
d’activitat. 
Formalment, com ja s’ha comentat, s’ha buscat la multiplicitat tipològica de les 
edificacions, creant unitats que busquen la millor inserció amb l’entorn i permetent 
una oferta diversificada d’habitatge. A prop dels barris més consolidats, l’edificació 
és més intensa i a mesura que pugem cal a la part alta la intensitat és més baixa, 
reduint d’aquesta manera al impacte del volum.  
El tipus d’ordenació previst és de configuració flexible. No s’ha oblidat, però, la força 
de l’alineació de l’edificació com a mecanisme per a crear espai urbà de qualitat, per 
la qual cosa s’ha optat en els fronts de carrers i espais públics per la concreció 
d’alineacions de configuració unívoca. 
El carrer central que segueix l’actual camí de Can Boada, es preveu com el principal 
a nivell intern del sector. En aquest sentit se singularitza, a més de la disposició de 
les principals dotacions al seu llarg, amb la previsió de locals d’activitat i comerç en 
les plantes baixes i la creació d’accents edificatoris, entesos com a punts de 
singularització amb alçada de l’ordenació més general. 
 
CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ ESPAIAL DE L’HABITATGE PROTEGIT 
Aquest pla localitza les peces destinades a habitatge de protecció seguint els criteris 
de la Llei d’urbanisme i el seu Reglament, de manera que es fomenti la cohesió 
social i la diversificació de l’oferta d’habitatge. Per tant, es reserva sostre per a les 
diferents modalitat d’habitatge, lliure i protegit, amb els següents criteris de 
localització per aquest últim: 

a) S’ha previst una localització d’aquest tipus d’habitatge tant en la part 
meridional com en la septentrional, amb una intensitat en cada cas que busca 
la coherència amb el seu entorn més immediat. S’han defugit les tipologies 
d’ordenació poc coherents amb aquest tipus d’habitatge. 

b) S’han incorporat criteris de proximitat als equipaments previstos i existents, 
atès que l’emplaçament d’aquestes dotacions ja comporta una distribució 
homogènia en el futur barri. 
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c) Actualment, la part més baixa de l’àmbit del pla, la meitat més propera a la 
ronda en sentit longitudinal, ja disposa d’habitatges actuals que, amb 
l’objectiu de complir amb la barreja social, s’ha reservat per a habitatge lliure 
de manera que ajudi a la millora del front de la futura ronda. 

 
 
2.5.4).- Ordenació dels sistemes: espais públics i equipaments. 
Els sistemes, per definició, configuren la base funcional de l’estructura urbana. 
L’estructura de carrers es complementa amb la creació dels espais públics i els 
equipaments. 
La creació de zones verdes segueixen els criteris del POUM amb certes adaptacions 
que s’han considerat més adients a les característiques del territori la diversificació 
tipològica. Es manté essencialment el parc de transició en la part més septentrional 
del sector, amb una important component d’adaptació topogràfica. També es manté 
la creació de la franja de parc central que travessa el sector, però s’adapta a la traça 
original del Torrent del Batlle, per on actualment passa canalitzat, amb la 
formalització d’un segut de places enllaçades.  Ordenació respecte la zona de 
servitud de 5m del Torrent de Batlle. 
Com a noves peces, es crea la pujada des de la plaça de les Magnòlies, que permet 
integrar com a referent urbà el dipòsit existent i donar continuïtat a un corredor de 
baixa intensitat edificatòria d’equipaments esportius. L’eix central viari del barri es 
transforma en una via de secció diferenciada, amb dos grans salons en els extrems, 
mentre que la parc central es resol amb secció de bulevard. Altres espais lliures es 
disposen en punts significatius, com el promontori de l’església del Sagrat Cor ja 
prevista en el POUM, la plaça de les Magnòlies, el mirador del dipòsit i altres peces 
menors. Entre aquestes, s’ha recuperat la idea del POUM de crear un espai arbrat 
en l’accés del carrer del Dr. Flèming cap a la ciutat.  
Sobre la disposició dels equipaments poc s’ha pogut incidir. Les principals dotacions 
ja existeixen i el POUM determina la seva conservació i increment dels sòls 
disponibles. L’element de major força ha estat la reserva d’una important franja 
d’equipaments centrals de baixa densitat edificatòria, d’us esportiu, on l’espai arbrat 
haurà d’articular la disposició de les diverses pistes. D’aquesta manera es garanteix 
un corredor vegetal d’espais lliures esportius cap als sòls no urbanitzables, que 
admet usos dotacionals de baixa intensitat. 
Entre els usos de servei s’ha incorporat en el sector la creació d’una important 
infraestructura per a la ciutat: un futur dipòsit d’aigües. Això permet no hipotecar sòls 
que actualment tenen consideració de no urbanitzables i resoldre un espai mirador 
en superfície que ha de permetre la creació d’un punt d’interès paisatgístic en el 
conjunt de la ciutat. 
Un criteri que ha seguit el disseny del barri, que explica algun dels ajustos dels 
espais lliures previstos, ha estat la voluntat d’evitar grans discontinuïtats en els fronts 
urbans, que la sectorialització prevista per la fitxa del POUM podia crear. Així , a la 
Ronda de Ponent es disposa una petita edificabilitat al peu del promontori de 
l’església del Sagrat Cor, oberta per a no perdre el referent però redreçant la façana 

del carrer. Igualment; el camí de Can Boada resultava tallat per la peça verda 
transversal i la permanència del dipòsit actual en el centre del sector; o la gran peça 
septentrional de parc, de topografia molt complicada i tancada a la plaça de les 
Magnòlies, cosa que impedia l’efecte de corredor cap a la ciutat dels espais lliures. 
 
 
2.5.5).- La mobilitat pública. Vianants, bicicletes i aparcaments. 
El Pla Parcial incorpora un estudi de mobilitat on s’analitzen detalladament els 
aspectes de mobilitat, per la qual cosa, en aquest apartat farem una síntesi dels 
principals aspectes. 
 
En matèria de transport públic, i en la línia de millora de l’accessibilitat, la xarxa ha 
de créixer en relació a la nova extensió urbana i es considera que cal prolongar 
alguna línia d’autobús fins el nou barri. Com assaig, s’han plantejat dues possibilitats 
des de criteris ben diferents, però que donarien un bon servei al barri, sense suposar 
un greuge pel propi funcionament del servei actual. Cal recordar que actualment ja 
passen dins un radi de 400 metres 5 línies d’autobús. La prolongació d’una de les 
línies actuals permetria no disminuir el servei consolidat en els sectors de ciutat, 
doncs es tractaria “d’estirar” una de les que tenen final a la Rambla d’Egara, o com 
alternativa, la de prolongar una de les línies que actualment tenen final a les 
estacions del ferrocarril del passeig del Vint-i-dos de Juliol.  
 
Pel que fa a la xarxa d’ús pels vianants, la dimensió dels carrers permet solucionar-
la sense problemes amb altres tipus de transport. Cal tenir en consideració que en 
l’eix principal l’amplada és de 40 metres entre fronts, amb un tram central 
sensiblement més estret, però amb una acera d’onze metres d’amplada neta que 
permet el pas simultani de bicis i vianants sense problemes. També se suggereix la 
creació de passos de vianants amb la suficient freqüència com perquè actuïn com a 
mecanismes dissuasoris pels vehicles, per assolir altes velocitats. En qualsevol cas, 
les cruïlles entre carrers han de tenir passos de vianants que garanteixin una bona 
mobilitat dels vianants en condicions de recorreguts mínims i de seguretat. 
Es podran plantejar itineraris preferents de vianants, en relació amb les parades de 
transport públic i d’accés als centres docents, preferentment, així com tots aquells 
itineraris que previsiblement puguin formar part dels recorreguts habituals dels 
residents en el barri (com podria ser el recorregut cap al mercat), com dels visitants 
que puguin accedir a la seva oferta comercial i de serveis, equipament i parcs. 
 
Per a establir la xarxa de bicis s’han tingut en consideració tant els criteris de traçat 
del Decret de mobilitat generada pel que fa a amplades i a pendents de recorregut 
en funció dels trams del carrers predissenyats. També s’ha buscat donar servei als 
eixos principals i posar en relació els principals focus d’interès del barri, com 
equipaments docents i centres d’atracció cívica (centre comercial, parc, instal·lacions 
esportives...). La xarxa ciclista eludeix intencionadament utilitzar el interior dels parcs 
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pel pas dels eixos principals, entenent que, tot i que podran passar, l’ús d’aquests 
espais ha de ser lúdic, evitant conflictes amb els vianants i usuaris dels espais lliures 
i per raons de seguretat. L’enllaç a la xarxa general urbana s’ha de produir a través 
de la reurbanització de la Ronda de Ponent, que connectarà amb els eixos principals 
de la ciutat.  
 
Respecte l’aparcament, es parteix de la hipòtesi de localitzar el màxim nombre de 
places en els sòls privats, de manera que es minimitzi el impacte sobre els espais 
públics i es puguin destinar a usos col·lectius, en comptes de ser apropiats per 
vehicles privats. Val a dir que les reserves previstes en les Normes del Pla General 
(art. 307 i seg.) superen en molts supòsits a les del Decret de mobilitat i que en 
definitiva s’asseguraran determinacions més exigents en cada cas.  
 
ÀREES DE DÈFICIT D’APARCAMENT ESTRUCTURAL. 
En aquest punt, cal parlar de les disposicions normatives pel que fa a la 
compensació dels dèficits estructurals en matèria d’aparcament en eles barris de 
l’entorn. Concretament, podrien afectar a l’àmbit de Can Marcet dues zones de 
dèficit, la 18 i la 21 del pla de mobilitat del POUM. Mentre que la segona es troba 
envoltada per la delimitació del Pla Parcial, la primera se situa a l’altre costat de la 
ronda de ponent. 
A la zona 18 es detecten dèficits de caràcter greu , lleu i equilibrat. La delimitació del 
cercle, per raons de pura geometria, podria tocar lleument la part més inferior de 
l’àmbit, en les edificacions de façana a la ronda, però la interposició de la ronda, 
com a sistema primari de connexió, fa difícil que es produeixi una interacció entre els 
dos fronts que justifiqui un increment extraordinari de places, en una posició 
totalment perifèrica a l’àrea on es manifesta el problema. Sembla més adient la 
localització dels sectors de millora urbana i polígons d’actuació delimitats pel POUM 
en les immediacions per a donar una resposta efectiva a una demanda que, en 
qualsevol cas, sempre és propera als habitatges propis. 
Pel que fa a la zona 21, la situació resulta paradoxal. Per un costat, el dèficit 
detectat és força puntual i de caràcter lleu, amb unes dimensions que difícilment 
justificarien la creació d’un escreix de places del 50% en tots els aparcaments 
situats dins el radi dibuixat. Per l’altre, les normes del POUM no distingeixen entre 
dèficits equilibrats, lleus o greus. Caldria en aquest cas tant específic avaluar la 
demanda real de places en el moment de la promoció de les noves edificacions per 
tal de donar resposta particular als requeriments dels únics compradors potencials 
de l’escreix de places, que són els residents al polígon de Can Boada del Pi. 
Entenem que les reserves resultants de l’estudi de mobilitat generada són suficients 
per a compensar la demanda en zones de dèficit, més si tenim present que les 
determinacions del POUM poden incrementar puntualment l’obligació de reserva de 
places que figura en el document de mobilitat generada, i que els aparcaments que 
hi figuren amb mitges plantes (1,5; 2,5) resultants de l’adscripció de places de la 
mobilitat generada, podran ser construïdes com a plantes senceres (de fet, el plànol 
arrodoneix en mitges plantes l’excés resultant). Això passa en dues parcel·les 

properes a la zona de dèficit lleu, com són les números 7b i 9a, amb capacitat 
suficient per donar resposta a una demanda puntual addicional, tenint present que 
una part important de la seva superfície calculada correspon a bicis i motocicletes. 
 
 
2.5.6).- Inserció dels elements protegits. 
Aquest pla no altera la relació d’elements protegits vigents d’acord amb el pla 
d’ordenació municipal, però existeixen dues masies protegides a les quals afecta el 
pla. Aquest Pla Parcial no preveu la seva cessió ni ús d’equipament. Aquestes , que 
eren determinacions de caràcter urbanístic contingudes a les corresponents fitxes de 
protecció aprovades en el seu dia, no van ser recollides pel POUM ni es consideren 
rellevants per a garantir la seva recuperació i rehabilitació.  
La catalogació garanteix que les intervencions es faran d’acord amb els valors 
protegits, segons la Llei 9/1993, de Protecció del Patrimoni, però els usos 
d’equipament poden ser poc adequats a la recuperació d’aquest dos immobles 
tradicionals. Es proposa pel pla la seva destinació a d’altres usos adients a 
l’edificació i modificar la fitxa per tal de incrementar de 4 a 15 metres la separació 
mínima per a noves edificacions, les quals poden tenir una planta més de l’alçada de 
PB+1pl prevista anteriorment.  
 
 
2.5.7).- La distribució del programa per etapes. 
Es preveu una única etapa per a l’execució de la urbanització de cinc anys, a 
comptar des del inici d’obres, que es preveu com a màxim en un any des de 
l’aprovació del Pla Parcial o, si fos el cas, des de la inscripció en el registre de la 
propietat de la reparcel·lació.  
L’execució de l’edificació es preveu com a màxim que estigui parcialment iniciada en 
el termini de 2 anys des de l’obtenció de la condició de solar i en la seva totalitat en 
el termini de 12 anys, amb una durada màxima d’execució de la construcció del 
polígon de 15 anys des de l’aprovació del Pla Parcial. 
Aquest pla, d’acord amb el que estableix la legislació vigent, preveu els terminis 
d’inici i acabament dels habitatges de protecció. 
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2.6).- DESCRIPCIÓ DE LES XARXES DE INFRAESTRUCTURES. 
 
CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN LA URBANITZACIÓ. 
 
La urbanització segueix els següents criteris: 
 

• Pautes de disseny que tinguin en consideració que els serveis de neteja 
municipal utilitzen preferentment equips mecànics, raó per la qual les zones 
pavimentades seran accessibles a aquests, i s’evitaran solucions 
constructives que impedeixin l’accés o no suportin el pes de mitjans 
mecànics, obligant a la neteja manual. 

• La concepció del sistema viari es farà en funció a la moderació del trànsit i 
afavorint la circulació de bicicletes i transport públic. 

• Al Parc s’utilitzarà preferentment plantes autòctones i de zones 
geogràficament pròximes amb condicions ambientals de clima mediterrani, 
limitant-se l’ús d’exemplar exòtics. 

• Si es disposen sortidors en fonts seran operats mitjançant control horari per a 
l’estalvi energètic. 

• Rec automàtic que optimitzi el consum d’aigua incorporant mecanismes de 
programació. 

• Sistemes de microrec a les àrees idònies per a aquest tipus de rec. 
• Sempre que sigui possible, s’utilitzaran les terres excavades en el sector per 

reomplir les zones que ho requereixin, evitant les excavacions externes i el 
transport de materials. 

 
 
 
2.6.1).- Urbanització tipus. 
El pla distingeix dos ordres de vies: els carrers estructuradors del sector que permeten 
la connexió amb la xarxa principal urbana i de connexió amb d’altres barris consolidats 
o pendents de desenvolupament, i aquells d’ordenació interna, molt locals i adaptats a 
la prioritat d’accés als habitatges i activitats del sector. Es pot considerar que la totalitat 
de la vialitat és de nou traçat o, com a mínim, susceptible de ser reurbanitzat pel seu 
estat actual i la inadequació a les seccions proposades. La xarxa de carrers prevista 
sumada a les reserves de pas de diferent tipus de l’ordenació ofereixen una gran 
permeabilitat en totes direccions amb recorreguts més reduïts. 
 
La documentació gràfica del pla incorpora la idea general dels diferents tipus de 
carrers i s’aporten models de secció prevista per les diferents vies. El disseny de les 
vies té en compta les determinacions del POUM en matèria d’urbanització. 
 
Els espais lliures tenen tractament divers, oferint ambients variats. Es preveu que els 
grans espais lliures tinguin un acabament superficial dominant que permeti l’absorció 
de l’aigua cap al freàtic. El seu pendent  natural obligarà a un  tractament de contenció 
per tal d’estabilitzar les plataformes, però que contribuirà a la seva singularització com 
espai públic de referència urbana. 

 
 
2.6.2).- Xarxes de serveis. 
La peça objecte d’aquest Pla és de nova urbanització, encara que amb una frontera 
de contacte amb la ciutat consolidada irregular. La implantació de nous usos en el 
sector implica la urbanització de tots els carrers i la disposició de tots els serveis. El 
projecte d’urbanització haurà de valorar i estudiar per a la seva formulació: 
 

- Compatibilitat de les demandes de servei amb les xarxes existents 
- Minimimització de la presència dels elements d’instal·lacions (i dels efectes) en 

l’espai públic 
- Implantació de xarxes de telecomunicacions que millorin la qualitat de les 

edificacions residencials i afavoreixin la implantació de noves activitats. 
- Mesures d’estalvi energètic 
- Els materials emprats 
- Estipulació de les condicions de servei i de manteniment de les xarxes 

 
En els següent apartats s’exposen les característiques bàsiques de les diferents 
xarxes de serveis, d’acord amb les característiques previstes a l’estudi d’obres 
bàsiques d’urbanització que s’està redactant paral·lelament però que es presentarà 
de manera independent, tot i que el projecte d’urbanització haurà de precisar les 
característiques i materials finals. 
 
 
Xarxa d’abastament d’aigua 
 
El subministrament del sector queda garantit amb l’execució d’una nou dipòsit 
d’abastament pel sector situat en la zona dels dipòsits existents de Can Colomer que, 
mitjançant un bombeig des del dipòsit existent de Can Boada, abastirà per gravetat la 
totalitat del sector. A partir d’aquesta nova connexió es distribuirà la xarxa d’aigua 
potable pels diferents carrers projectats. 
 
Les característiques del conjunt que configuren la xarxa són: 

- S’estableix una xarxa mallada. 
- La xarxa es composa de tubs dels següents diàmetres: 400, 300, 200 i 110 mm 

(fosa dúctil), per la conducció d’alimentació, artèries, distribuïdors i ramals. En els 
plànols s’indiquen també la ubicació dels hidrants i les boques de reg. 

- S’han adoptat vàlvules de comporta amb comandament a mà i s’han col·locat al 
principi de cada tram per aïllar-lo en cas d’avaria. 

- S’han previst les juntes, cons de reducció, colzes, tes i brides cegues 
necessàries per al bon funcionament de la xarxa. 

 
 
Xarxa de Sanejament 
 
Actualment les aigües residuals del nucli urbà de Terrassa es tracten en una 
mateixa estació depuradora d’aigües residuals (E.D.A.R. Terrassa), situada a la 
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zona de Les Fonts, en el marge dret de la Riera de Rubí. L’E.D.A.R. de Terrassa, 
gestionada per Aigües de Terrassa i Sorea, va ser construïda l’any 1994 I ampliada 
l’any 1999 amb un cabal de disseny de 60.000 m3/dia. Actualment s’hi tracta un 
cabal màxim d’uns 55.000 m3/dia. Tenint en compte els cabals de tractament 
actuals i la capacitat de la depuradora es proposa la connexió del sanejament dels 
polígons residencials a l’E.D.A.R. de Terrassa. 
 
Dins de les obres del sector es preveu la canalització del tram inicial del Torrent que 
en l’actualitat discorre pel interior de l’àmbit que s’urbanitza. Aquesta nova 
canalització es porta dins dels sòls públics amb radis de curvatura de diàmetre 40m 
per evitar perdudes de càrrega en la connexió existent aigües avall.  
 
En el punt de connexió del Torrent del Batlle, a cel obert, amb la part canalitzada 
d’aquest, s’ha previst la col·locació d’una sorrera que evitarà l’entrada de partícules 
sòlides en suspensió al interior del col·lector existent. 
 
La xarxa projectada és separativa i els conductes utilitzats són de polietilè d’alta 
densitat de doble capa fins a diàmetre 600mm i per diàmetres superiors s’utilitzarà 
col·lectors de formigó armat tipus ASTM de la classe específica segons el càlcul 
mecànic. El traçat de la xarxa, segueix la vialitat projectada, preveient-se la 
construcció de pous de registre als extrems dels ramals, a les cruïlles i els canvis de 
direcció. Les aigües residuals, es connectaran a la xarxa municipal.  
 
Les aigües pluvials procedents de l’escorrentia superficial del sistema viari, es 
reconduiran per trams fins a una sèrie de punts baixos del sector que abocaran les 
aigües al col·lector existent més proper a cada punt. S’ha previst la col·locació de 
dos dipòsits de retenció de les primeres aigües de pluja per evitar la contaminació 
del medi. El primer dipòsit abocarà les aigües de primera pluja del 80% del sector al 
col·lector de canalització del torrent, mentre que el segon dipòsit recollirà les aigües 
d’un 15% del sector i les abocarà a la xarxa existent més pròxima. El 5% del  sector 
restant abocarà les aigües de primeres directament a la xarxa existent sense 
tractament previ. 
 
La xarxa d’aigües residuals del sector s’ha dividit en dos sectors per tal de realitzar 
la recollida de la totalitat de les aigües regenerades. Un dels sectors abocarà al tram 
de torrent canalitzat, abans de la Ronda de Ponent, i l’altre abocarà en el punt més 
proper de la xarxa existent de la Ronda de Ponent. 
 
 
Subministrament elèctric 
 
Es crearà una nova una nova línia d’alimentació de mitja tensió del sector, on quatre 
nous conductors es soterraran pel sector de Can Boada, provinents de la subestació 
Egara, fins a dins l’àmbit a fí de per poder subministrar la potència prevista al sector. 
El traçat que travessa l’àmbit, es substitueix per una línia soterrada seguint el 
recorregut dels vials.  
 
Per tant la xarxa de mitja tensió preveu:  

- L’adaptació de la SE Egara. 
- L’alimentació del sector. 
- L’eliminació i adequació a la vialitat projectada de trams de línies aèries existents 

als interiors del sector.  
- La conducció de tota la xarxa de M.T interior del sector prevista.  
 

Respecte a les línies de baixa tensió existents, que alimenten les diferents 
construccions existents dins l’àmbit es preveu el seu soterrament, adaptant-les a la 
vialitat proposada.  
 
El sistema de distribució serà subterrani i consistirà en un circuit elèctric de MT en 
anell de circuit tancat, atès que la instal·lació reuneix les condicions d’estètica, 
seguretat, escàs manteniment i poques avaries. 
 
 
Enllumenat públic 
 
Es preveu que els circuits d’enllumenat públic estiguin connectats a diferents quadres 
de comandament ubicats al costat de les estacions transformadores més properes del 
sector. L’enllumenat dels espais de caire peatonal es definiran en el corresponent 
projecte constructiu. L’estesa de línies es realitzarà mitjançant canalització subterrània 
i sempre dins de tubs de pvc i discorrerà sota la vorera.  
 
Es garanteix en tot moment un nivell d’enllumenat mínim en calçada de 20-25 lux. i 
uniformitat superior a 0.5. S’ha escollit el sistema d’encesa de doble flux amb reducció 
de tensió en capçalera per a permetre que a mitja nit, o quan el tràfic sigui menor, hi 
hagi menys flux lluminós a cada punt de llum, mantenint la uniformitat i per tant 
l’energia elèctrica consumida sigui menor.  
 
 
Telecomunicacions 
 
La xarxa de telecomunicacions es connectarà a l’actual xarxa existent de Telefònica. 
Discorrerà soterrada seguint les indicacions de la companyia de telecomunicacions 
Localret.  

 
 
Gas 
 
L’escomesa de gas de baixa pressió accedeix al sector per varis punts, des de la 
xarxa existent del nucli urbà. La xarxa de gas natural es desenvoluparà en malla 
mitjançant tub de PE de diàmetres nominal 200, 160, 110, 90 i 63 mm respectivament, 
que s’alimentarà des de diferents punts de la xarxa existent del nucli urbà. 
 
En cap cas s’instal·laran canalitzacions a una profunditat igual o inferior a 0,30 metres. 
Entre 0,30 m i 0,60 m en vorera i 0,80 m en calçada, s’instal·laran proteccions 
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adequades. Sempre que sigui possible, s’evitaran profunditats superiors a 1,50 
metres. 
 
 
Recollida i gestió de residus 
 
Es preveu la implantació d’un sistema de Recollida Pneumàtica de Residus Sòlids 
Urbans. A diferència dels sistemes de recollida convencionals, elimina la necessitat 
d’ubicar contenidors en la via pública i la utilització de mitjans de càrrega i transport 
inherents a aquests sistemes, alliberant-ne els espais públics així com les molèsties 
de salubritat i acústiques produïdes.  
 
El sistema de recollida i transport pneumàtic es desglossa en tres grans sectors 
perfectament diferenciats:  
 
• Planta de recollida pneumàtica del tipus semisoterrada per a quatre fraccions 

diferenciades.  
 

La planta de recollida és el lloc físic on es desplacen les bosses de residus que han 
estat dipositades a l’interior de les bústies d’abocament. Aquestes, estan repartides 
al llarg de l’àrea d’actuació de la planta.  

 
• Xarxa de transport enterrada d’acer al carboni, amb escomeses a cada una de les 

parcel·les del Pla Parcial.  
 

Per d’interior d’aquestes canonades discorrerà el corrent d’aire que transportarà les 
bosses de residus. Aquesta xarxa de canonades disposa d’arquetes de registre així 
com de ramificacions. Juntament amb la canonada discorren unes mànegues amb 
conduccions de comunicacions, de comandament i control.  
 

• Els punts d’abocament quedaran definits en un futur quan es desenvolupin les 
parcel.les interiors.  

 
Els residus que es dipositen a les bústies, cauen per gravetat sobre la vàlvula de 
residus. En aquest element actua el sistema. Diverses bústies i les seves vàlvules 
de residus, per a atendre diverses fraccions es col·loquen en una arqueta o en una 
cambra de vàlvules d’edifici. 

 
 
2.7).- DELIMITACIÓ POLIGONAL. 
 
D’acord amb les condicions de la fitxa del POUM, aquest pla determina el sistema 
d’execució, per a lo qual delimita un polígon d’actuació únic, que coincideix amb 
l’àmbit del sector objecte del Pla Parcial. Aquest polígon incorpora els sòls que han 
estat objecte d’ajust del sector, d’acord amb la justificació que planteja el present 
document de Pla Parcial. 

2.8).- SISTEMA D’ACTUACIÓ. GESTIÓ 
 
Es preveu el desenvolupament pel sistema de reparcel·lació en la seva modalitat de 
compensació bàsica, regulat pels articles 124 a 128 de la Llei d’urbanisme. 
Les obres d’urbanització es desenvoluparan a partir del corresponent projecte 
d’urbanització, d’acord amb els criteris establerts per aquest Pla Parcial. 
D’acord amb l’article 118 de la Llei d’urbanisme, també s’haurà de formular el 
corresponent projecte de reparcel·lació. El contingut i efectes del mateix es regules 
al articles 130 a 163 del Reglament de la llei. Concretament es procedirà, d’acord 
amb el Reglament, a: 

- La distribució justa entre les persones interessades dels beneficis i càrregues 
de l’ordenació urbanística. 

- La regularització de les finques per adaptar la seva configuració a les 
exigències del planejament. 

- La situació sobre parcel·les determinades i en zones aptes per a l’edificació 
de l’aprofitament establert pel planejament urbanístic, tant l’adjudicat a les 
persones propietàries com el que correspon a l’administració actuant d’acord 
amb els deures de cessió de sòl amb aprofitament establerts legalment. 

- La cessió gratuïta, a favor de l’administració municipal, dels terrenys destinats 
a sistemes urbanístics, d’acord amb el què estableix el planejament. 

- La determinació de les quotes d’urbanització a càrrec de les persones 
propietàries i, si s’escau, de l’administració actuant, així com la seva forma de 
pagament, que pot ser en metàl·lic o mitjançant terrenys edificables. Les 
quotes d’urbanització inclouen tant el cost de l’obra urbanitzadora com les 
indemnitzacions i les compensacions econòmiques que siguin necessàries 
per a fer efectiu el principi de distribució equitativa de beneficis i càrregues. 

 
La parcel·la mínima,a efectes de reparcel·lació, s’ha establert en 2000 m2 per tal 
d’evitar la subdivisió de peces petites i garantir una superfície d’aparcament 
raonable en cada planta, evitant la proliferació d’accessos al carrer i les pèrdues per 
excessives rampes interiors. Només s’estableix com peces no parcel·lables, per les 
seves característiques morfològiques i d’ús, les dues que configuren l’illa 10a-10b, 
que requereixen en cada cas d’una promoció unitària, fins i tot conjunta de les dues 
parcel·les. Totes les peces independents de dimensió inferior a 4000 m2 es 
constitueixen en unitats indivisibles. 
 
Per últim i per donar compliment a les condicions de gestió, el preveu un acord amb 
l’ajuntament que reflecteixi la situació resultant dels ajustos en la delimitació del pla 
respecte a la prevista pel POUM de Terrassa. 
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I.3)  QUADRES DE DADES 
 
 

 
 
El POUM de Terrassa assenyala les superfícies bàsiques que el planejament derivat 
ha de respectar. Com a referència de càlcul s’han adaptat proporcionalment els 
estàndards a la nova delimitació proposada (justificada en l’apartat corresponent), 
d’acord amb els marges establerts pel propi POUM, incrementant en un 4,85% la 
superfície total de l’àmbit com ja s’ha explicat, de 444.784 m2 a 466.356 m2. 
 
 

I- Resum de dades del Pla Parcial
SÒL m2 %

SUPERFÍCIE TOTAL DE L'ÀMBIT 466.356

SUPERFÍCIE TOTAL DE DOTACIONS COMPUTABLES 182.415 39,11
Espais lliures 109.655 23,51
Equipaments 72.760 15,60

Espais lliures no computables (P10) 25.282 5,42
Viari 94.363 20,23

SUPERFÍCIE TOTAL DE SÒL PÚBLIC 302.060 64,77

SUPERFÍCIE TOTAL DE SÒL PRIVAT 164.296 35,23

SOSTRE m2 %

SOSTRE TOTAL 396.402
Habitatge 349.767 88,24
Complementari 46.635 11,76

ALTRES DADES GENERALS

Nombre d'habitatges 4.372 habitatges
Densitat d'habitatges 93,75 hab/Ha
Habitatge protegit  104.930 m2
Habitatge de protecció pública (20%) 69.953 m2
Habitatge de règim concertat (10%) 34.977 m2
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Tenint en consideració la doble exigència, pel que fa a equipaments i espais lliures, 
del POUM vigent i el nou Text refós de la Llei d’urbanisme, s’han calculat (taula II) els 
estàndards d’aplicació directa sobre els sostre residencial i els proporcionals sobre el 
sòl equivalent per a les activitats que hem assimilat a les terciàries, transformant el 
sostre en % de sòl. 
 
De la lectura conjunta de les exigències del POUM i de la Llei d’Urbanisme cal 
entendre que els estàndards mínims d’espais públics y equipaments que cal garantir 
són els especificats conjuntament: 
 
 Superfície total d’espais lliures + equipaments (35%): 163.458 m2s (POUM) 
 
 Superfície mínima d’espais lliures:     93.271 m2s (POUM) 
 Superfície mínima d’equipaments:     72.697 m2s (TRLU) 
 Superfície resultant:      165.968 m2s (35,59 %) 
 

II- Sup. mínimes d'espais lliures i equipaments

SUPERFÍCIE TOTAL DE L'ÀMBIT DEL PLA PARCIAL 466.356 m2

SUPERFÍE TOTAL SÒL PÚBLIC     (mínim 55%) 256.496 m2
Espais lliures (mínim 20%) 93.271 m2
Equipaments (mínim 15%)* 69.953 m2

SUPERFÍE MÀXIMA SÒL PRIVAT     (màxim 45%) 209.860 m2

SOSTRE MÀXIM                (0,85m2st/m2s) 396.403 m2st 100,00%
Sostre residencial       (0,75m2st/m2s) 349.767 m2st 88,24%
Sostre complementari (0,10m2st/m2s) 46.636 m2st 11,76%

Sostre Residencial 349.767 m2st
Sostre Complementari 46.636 m2st
Superficie proporcional de l'àmbit de sostre Residencial 411.491 m2
Superficie proporcional de l'àmbit de sostre Complementari 54.865 m2

Zones verdes 75.440 m2 16,18%
per sostre residencial (20m2s/100m2stR) 69.953 m2
per sostre complementari (10% Sup. Proporcional de l'àmbit Comp.) 5.487 m2

Equipaments 72.697 m2 15,59%
per sostre residencial (20m2s/100m2stR) 69.953 m2
per sostre complementari (5% Sup. Proporcional de l'àmbit Comp.) 2.743 m2

* Nota: L'estàndard d'equipaments d'acord amb la legislació vigent posterior al POUM 2003
comporta una major superfície d'equipaments (15,59%)

Verificació dels estandars d'espais lliures i equipaments en relació al sostre 
(TRLU) *

Valors de referència del POUM

 
 

La concreció final de la proposta d’ordenació del Pla Parcial fixa la zonificació que es 
refereix en el quadre següent. S’ha distingit, pel que fa a les zones verdes, la 
superfície de sòl d’aquest tipus que segons les disposicions del POUM es pot 
comptabilitzar als efectes d’acompliment d’estàndards i el que té característiques de 
formalització local. En conseqüència, les peces P10 han estat comptabilitzades a 
banda, en la mesura que tenen un valor complementari a la vialitat, mentre que les 
peces P11 s’han incorporat a la superfície privada, en tant que es manté la propietat 
privada del sòl i l’ús particular del subsòl. 
 
Com es pot comprovar, la superfície de zones es redueix en un 10%, del 45% 
màxim al 35,23%. Per contra s’incrementen les zones verdes així com els 
equipaments. 
 
 
 
 

III- Qualificació del sòl
m2 %

SUPERFÍCIE TOTAL DE L'ÀMBIT 466.356 100,00%

Superfície de sistemes 302.060 64,77%

Verd computable (P) 109.655 23,51%

P1 62.676
P2 3.874
P3 7.838
P4 35.267

Altres verds (P10) 25.282 5,42%

Viari (V) 94.363 20,23%

Equipament (E) 72.760 15,60%

Superfície de zones 164.296 35,23%

Residencial i usos complementaris A6.CM i A6.CMP 156.341 33,52%
Passatge privat en residencial (P11) 7.955 1,71%
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Pel que fa al sostre i el nombre d’habitatges, la distribució per parcel·les i per usos 
és la següent. La intensitat neta mitja resultant ens permet verificar tant la diversitat 
tipològica proposada com una certa concentració edificable, perfectament assolida 
per l’ordenació fixada, tenint present la gran quantitat d’espais públics generats. Tots 
els valors pràcticament superen l’1,5 m2st/m2s, llevat de la parcel·la 11a, on es 
mantenen les edificacions existents. 
 

IV- Sostre per usos i nombre d'habitatges
Parcel·la Sup. sostre 

total
(st hab.) (st comp) Intensitat neta 

edificable mitja
Nombre 

habitatges
1a 3.539 11.825 10.372 1.453 3,34 129
1b 3.418 10.305 8.848 1.457 3,01 111
2a 3.396 10.512 9.812 700 3,10 123
2b 5.178 15.523 14.552 971 3,00 182
3a 3.653 12.436 11.544 892 3,40 144
3b 3.917 10.160 10.160 2,59 127
3c 3.684 11.114 11.114 3,02 139
4a 3.717 10.970 10.085 885 2,95 126
4b 3.177 8.967 8.967 2,82 112
4c 1.878 6.534 6.534 3,48 81
5a 6.208 16.507 16.507 2,66 206
6a 4.431 8.154 5.716 2.438 1,84 71
7a 3.909 11.965 11.965 3,06 150
7b 10.672 23.266 23.266 2,18 291
8a 4.623 12.543 10.058 2.485 2,71 126
9a 9.973 23.916 22.812 1.104 2,40 285
9b 1.562 3.783 2.764 1.019 2,42 35

10a 3.826 12.204 9.682 2.522 3,19 121
11a 6.602 1.915 1.915 0,29 24
11b 4.715 10.414 10.414 2,21 130
12a 2.964 10.441 8.962 1.479 3,52 112
13a 2.688 7.101 7.101 2,64 89
14a 2.688 7.101 7.101 2,64 89
15a 2.688 7.101 7.101 2,64 89
16a 2.688 7.101 7.101 2,64 89
17a 4.493 8.917 8.431 486 1,98 105
18a 4.493 9.332 9.332 2,08 117
19a 2.950 5.214 4.728 486 1,77 59
19b 2.950 5.214 4.728 486 1,77 59
20a 2.950 5.629 5.629 1,91 70
20b 2.950 5.629 5.629 1,91 70
21a 9.623 26.061 20.449 5.612 2,71 256
22a 5.583 9.168 9.168 1,64 115
23a 1.913 5.445 4.497 948 2,85 56
24a 12.733 22.256 7.764 14.492 1,75 97
24b 7.864 21.679 14.959 6.720 2,76 187

TOTAL 164.296 396.402 349.767 46.635 2,41 4372
Habitatges de protecció
Sostre complementari de centralitat
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I.4)  ANNEX A LA MEMÒRIA. CONTINGUT ESPECÍFIC DELS 

PLANS DERIVATS D’INICIATIVA PRIVADA 
 
 

 
 
4.1).- ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL. 
 
La propietat dels sòls inclosos pel Pla Parcial correspon als titulars que consten en 
la documentació d’aquest pla i, en cas de discrepància, segons les acreditacions 
que en el seu moment es puguin formular. 
La societat que promou el Pla Parcial, tal i com s’ha assenyalat, és propietària del 
41,5% de la superfície total del sector. 
 
 
 
4.2).- VIABILITAT ECONÒMICA DE LA PROMOCIÓ. 
 
D’acord amb l’estudi econòmic que figura com a document V d’aquest Pla Parcial, la 
viabilitat econòmica de la promoció garanteix un just equilibri de beneficis i 
càrregues del planejament. 
 
 
 
4.3).- COMPROMISOS DEL PROMOTOR. 
 
PROMOTOR 
La promoció d’aquest Pla Parcial, d’iniciativa privada, correspon a CARANOR S.L., 
amb C.I.F. núm. B-620421189, i domiciliada en Terrassa, c/ Navas de Tolosa, 161.. 
 
 
COMPROMISOS AMB L’AJUNTAMENT 
1) Redactar i presentar per a la seva tramitació, el projecte d’urbanització d’acord 

amb els criteris establerts per aquest Pla Parcial, i el corresponent projecte de 
reparcel·lació. 

2) D’acord amb la legislació aplicable i, més concretament amb les 
determinacions del POUM: 

- Urbanitzar i edificar dins els terminis previstos. 
- Cedir els terrenys qualificats com a sistemes públics en el sector. 
- Costejar i executar la urbanització del sector. 
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- Assumir les càrregues de supressió d’activitats o drets existents, que 
siguin objecte d’indemnització. 

- Cedir el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament del sector, de 
conformitat amb el que estableix l’article 45 de la llei d’urbanisme. 

- Assumir els compromisos que corresponguin d’acord amb el que 
determinen els articles 44 i 45 de la Llei d’urbanisme. 

3) Contribuir en el cobriment del transvasament i urbanització de la Ronda de 
Ponent, en els termes que sigui acordat amb l’ajuntament.  

4) La promoció traslladarà a la junta de compensació les càrregues assumides 
d’acord amb el planejament general, i faran constar ne el document públics o 
privats translatius del domini de les parcel·les resultants del projecte de 
reparcel·lació, l’existència en el seu cas de la junta de compensació i l’adhesió 
als seus estatuts. 

5) Paral·lelament a aquest Pla s’està redactant  el projecte d’urbanització, amb 
l’especificació de les obres d’urbanització bàsiques, que es presentarà de 
manera independent. Aquest projecte d’urbanització es completarà en una fase 
posterior mitjançant els corresponents projectes d’urbanització complementaris 
per a l’execució de les obres.  

 
 
 
COMPROMISOS DEL PROMOTOR AMB ELS FUTURS ADQUIRENTS DE 
SOLARS 
 
En el moment que sigui efectuada la transferència de propietat d’acord amb els títols 
admesos legalment, l’adquirent restarà obligat a donar compliment dels 
compromisos adquirits pels promotors amb l’ajuntament en virtut de les disposicions 
legals aplicables. 
Correran a càrrec dels futurs adquirents les despeses de conservació de la 
urbanització des del moment de l’adquisició de la propietat i la proporció 
corresponent, d’acord amb el projecte de reparcel·lació, fins la recepció de les obres 
d’urbanització per part de l’ajuntament. 
Els promotors es comprometen a què en els contractes de compravenda que 
atorguin als futurs compradors de sòls inclosos en el sector, es transcriguin aquests 
compromisos que hauran de ser acceptats pels adquirents. 
 
 
 
 
 

4.4).- GARANTÍES DEL COMPLIMENT DELS COMPROMISOS. 
 
La garantia que haurà de constituir-se per assegurar el compliment de les 
obligacions contretes per la promoció del pla, en especial de l’obligació d’edificar el 
sòl reservat per a habitatge de protecció oficial o assequible que li correspongui, 
serà d’una quantia equivalent al 12% del cost estimat per l’estudi econòmic per a les 
despeses d’urbanització. 
Dita garantia del 12% del cost estimat d’urbanització haurà de ser garantida com a 
condició per a l’executivitat i publicació d’aquest Pla Parcial d’iniciativa privada, 
d’acord amb les disposicions de l’art. 100.3 en relació amb l’art. 101.3 de la Llei 
d’urbanisme. Aquesta garantia haurà de ser actualitzada , si fos el cas, en el 
moment que sigui aprovat definitivament el projecte d’obres complementàries 
d’urbanització. 
La garantia es constituirà mitjançant qualsevol dels instruments previstos legalment, 
podent ser cancel·lada en els supòsits i condicions contemplats per la legislació i, en 
qualsevol cas, quan finalitzi l’execució de la urbanització.  
 
 

 

Barcelona, abril de 2009 

 
 
La propietat El tècnic redactor 
 
 
 
 
  
  
CARANOR, S.L. Joan Busquets, Arqte.  
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II.  PLÀNOLS D’INFORMACIÓ 
 
 

A. INFORMACIÓ: 
 
A1 FOTOPLÀ E: 1/20.000 
A2 EMPLAÇAMENT  E: 1/40.000 
A3 ENCAIX DE TERRASSA EN EL TERRITORI  E: 1/40.000 
A4 ESTAT ACTUAL DEL SECTOR E: 1/10.000 
A5 ESTRUCTURA DEL PARCEL·LARI URBÀ E: 1/10.000 
A6 TOPOGRAFIA. EMPRENTES DE LA URBANITZACIÓ EN L’OROGRAFIA E: 1/10.000 
A7 TOPONIMIA  E: 1/10.000 
A8 RECONEIXEMENT DEL LLOC  

 A8.1 TRANSVASAMENT DE LA RIERA 
 A8.2 VISTES DEL SECTOR   

A9 FINQUES APORTADES E: 1/3500 
 
 
 
B. DIAGNOSI: 
 
B1 ESTRUCTURA DEL TERRITORI: 

B1.1 HIDROLOGIA  E: 1/10.000 
B1.2 OROGRAFIA E: 1/10.000 
B1.3 GEOMORFOLOGIA E: 1/10.000 
B1.4 ALTIMETRIA  E: 1/10.000 
B1.5 TOPOGRAFIA DEL SECTOR E: 1/  5.000 
B1.6 CORBES DE NIVELL  E: 1/  5.000 
B1.7 PLATAFORMES TERRITORIALS  E: 1/10.000 
B1.8 SECCIONS: 
 B1.8.a TRANSVERSALS  E: 1/  5.000 
 B1.8.b LONGITUDINALS  E: 1/  5.000 
B1.9 GEOLOGIA  
 B1.9.a TERRITORI E: 1/ 50.000 
 B1.9.b TERRASSA E: 1/ 20.000 

 
B2 VALORS AMBIENTALS: 

B2.1 PANORÀMIQUES 
 B2.1.a VISUALS   
 B2.1.b PANORÀMIQUES 
 B2.1.c CORREDORS VISUALS 
B2.2 ESTRUCTURA DELS ESPAIS LLIURES 
 B2.2.a POUM 2003. PLÀNOL GENERAL  E: 1/35.000 
 B2.2.b ESPAIS EXISTENTS I PROJECTATS EN EL SECTOR E: 1/  6.000 
B2.3 ESPAIS PAISATGÍSTICS DEL LLOC  E: 1/  6.000   
B2.4 VEGETACIÓ  E: 1/10.000 
 B2.4.a COBERTA DEL SÒL. PLÀNOL GENERAL E: 1/40.000 
 B2.4.b SECTOR  E: 1/10.000 
 B2.4.c ELEMENTS VEGETALS  E:1/ 10.000 
  

 
B3 MOBILITAT: 
 B3.1ESQUEMA GENERAL DE L’ESTRUCTURA VIÀRIA: 
  B3.1.a ESTAT ACTUAL 2007 E: 1/35.000 
  B3.1.b POUM 2003 E: 1/35.000 
 B3.2 EL 4t CINTURÓ E: 1/10.000 
 B3.3 ESTRUCTURA VIÀRIA DEL SECTOR E: 1/20.000 
 B3.4 TRANSPORT PÚBLIC. BUS E: 1/20.000 
 B3.5 TRANSPORT PÚBLIC.EL FERROCARRIL I LES PREVISIONS DE FUTUR E: 1/20.000 
 B3.6 ESTRUCTURA D’ACCESSOS TERRITORIALS PREVISTOS  E: 1/10.000 
 B3.7 IMPLANTACIÓ DE LES INFRASTRUCTURES E: 1/10.000 
 
B4 MORFOLOGIA URBANA: 
 B4.1 LA FORMACIÓ DEL NORD-OEST: 
  B4.1.a EVOLUCIÓ HISTÒRICA E: 1/20.000 
  B4.1.b FASES E: 1/40.000 
  B4.1.c  VECTORS DE CREIXEMENT 
 B4.2 TRANSVASAMENT DE LA RIERA DE PALAU: 
  B4.2.a ENCAIX DE LA RIERA DINS LA CIUTAT E: 1/40.000 
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  B4.2.b SECCIONS  ACTUALS  E: 1/  1.000 
 B4.3 TRAMES URBANES: 
  B4.3.a GEOMETRIA:  
   B4.3.a.1 ESTRUCTURES MENORS  E: 1/10.000 
   B4.3.a.2 ESTRUCTURES TERRITORIALS E: 1/10.000 
  B4.3.b LES TRAMES DEL SECTOR: 
   B4.3.b.1 CREIXEMENT ENTORN EL CAMÍ ROMEU DE MONTSERRAT  E: 1/  6.000 
   B4.3.b.2 EXTENSIÓ DE LA CIUTAT EXISTENT  E: 1/  6.000 
   B4.3.b.3 CREIXEMENT AMB ORIGEN EN EL CAMÍ DE RELLINARS E: 1/  6.000 
   B4.3.b.4 SUPERPOSICIÓ I CONFLICTE DE LES TRAMES  E: 1/  6.000 
  
 B4.4 ALÇADES DE L’EDIFICACIÓ: 
  B4.4.a ALÇADES EXISTENTS I PROJECTADES  E: 1/10.000 
  B4.4.b SECTOR  E: 1/10.000 
 B4.5 EDIFICIS EXISTENTS  E: 1/  4.000 
 
B5 TERRASSA I ELS USOS NO RESIDENCIALS:  
 B5.1 USOS E: 1/10.000 
 B5.2 EQUIPAMENTS. POUM 2003 
  B5.2.a PLÀNOL  GENERAL E: 1/40.000 
  B5.2.b DETALL E: 1/10.000 
  B5.2.c  EDIFICIS EXISTENTS E: 1/  5.000 
 
 B5.3 ESTRUCTURA COMERCIAL  E: 1/10.000 
 B5.4 USOS NO RESIDENCIALS  
  B5.4.a SUPERPOSICIÓ E: 1/40.000 
  B5.4.b ÀREES FUNCIONALS. INTERPRETACIÓ E: 1/10.000 
 
B6 XARXES DE SERVEIS TÈCNICS: 
 B6.1 SERVEIS EXISTENTS: 
  B6.1.a SANEJAMENT. PLUVIALS E: 1/10.000 
  B6.1.b SANEJAMENT. FECALS E: 1/10.000 
  B6.1.c AIGUA POTABLE E: 1/10.000 
  B6.1.d ELECTRICITAT E: 1/10.000 
  B6.1.e GAS E: 1/10.000 
  B6.1.f TELECOMUNICACIONS . TELEFONICA E: 1/10.000 
  B6.1.g TELECOMUNICACIONS . ONO E: 1/10.000 
 B6.2 SUPERPOSICIÓ E: 1/10.000 
 
B7 PLANEJAMENT VIGENT. POUM 2003 
 B7.1 QUALIFICACIONS SÒL URBÀ E: 1/20.000 
 B7.2 DELIMITACIÓ DEL PLA PARCIAL E: 1/10.000 
 B7.3 FITXA URBANÍSTICA DEL PLA PARCIAL  E: 1/  6.000 

   
B8 INICIATIVES EN CURS O EN TRÀMIT: 
 B8.1INICIATIVES EN CURS. PLÀNOL  AGREGAT E: 1/15.000  
 B8.2 PROJECTE D’EXECUCIÓ DEL QUART CINTURÓ E: 1/15.000 
 B8.3 PLANEJAMENT DERIVAT RECENT:  
  B8.3.a PLÀNOL GENERAL  E: 1/10.000 
  B8.3.b PLA PARCIAL LES AYMERIGUES             (PP-AYM001)  E: 1/ 6.000 
  B8.3.c PLA PARCIAL  CAN COLOMER                 (PP-CCO001) E: 1/ 4.000 
  B8.3.d SECTOR PASSEIG DE PONENT-RENFE  (PM-PON142) E: 1/ 3.000 
  
 B8.4 AVANÇ D’ORDENACIÓ DE L’ESPAI  VIARI DEL FUTUR PASSEIG DE PONENT:  
  B8.4.a PLANTA GENERAL  E: 1/15.000 
  B8.4.b SECCIÓ TIPUS  E: 1/     250 
  B8.4.c SECCIONS SECTOR CAN BOADA  E: 1/  1.000 
  
 B8.5 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA :  
  B8.5.a PLANTA GENERAL DE LA PROPOSTA E: 1/  7.500 
  
 B8.6 UBICACIÓ DELS NOUS DIPÒSITS D’AIGUA: 
  B8.6.a POUM 2003. PLÀNOL GENERAL  E: 1/40.000 
  B8.6.b POUM 2003. PLÀNOL DE DETALL E: 1/  4.000 
  B8.6.c PROPOSTA DE TRASLLAT DE LES OFICINES DE L’AIGUA 
   I  SITUACIÓ DELS DIPÒSITS DINS EL PP E: 1/40.000 
 

 
 
 
C. SÍNTESIS  DE LA INFORMACIÓ I DE LA DIAGNOSI 
  
C1 CONDICIONANTS  E: 1/10.000 
 
C2 PLÀNOL DE SÍNTESIS  
 C2.a ENCAIX DEL SECTOR DINS LA CIUTAT E: 1/10.000 
 C2.b SECTOR E: 1/  4.000 
 
C3 ESTRUCTURA DE CONNEXIONS AMB LA CIUTAT  E: 1/10.000 
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III.  PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 
 
 
PLÀNOLS DE PROPOSTA INDICATIUS 
 
P1 Esquema d’estructura funcional 1/20000 
P2 Ordenació general 1/3500 
P3 Àrees de configuració formal 1/3500 
P4 Plantes soterrani 1/3500 
P5 Edificis existents 1/3500 
P6 Encaix territorial 1/10000 
P7 Interpretació de plataformes en alçat 1/500 
P8 Parc esportiu – seccions 1/300 
P9 Dipòsit d’aigua soterrat - secció 1/500 
P10 Seccions transversals pel límit oest de l’àmbit 1/1500 
P11 Distàncies entre edificis i límits de zona 1/3500 
P12 Seguretat d’incendis als edificis 1/3500 
P13 Espai lliure amb pendent >20% 1/3500 
P14 Condicionants del sector. Estat actual 1/10.000 
P15 Condicionants del sector. Proposta 1/10.000 
P16 Plataformes territorials amb la proposta 1/20.000 
P17 Espais paisatgístics amb la proposta 1/6.000 
P18 Àmbit del sector superposat a plànol ICC 1/3500 
P19 Ajust de l’àmbit 1/5.000 
P20 Ajust de l’àmbit 
P21 Incorporació d’un sistema general dins de l’àmbit  
P22 Vista aèria des de l’est 
P23 Vista aèria des de l’oest 
P25 Rampes verdes, vista aèria 
P26 Vista d’espais públics i comunitaris  
P27 Vista de l’Eix central 
 
 
PLÀNOLS DE PROPOSTA NORMATIUS 
 
N1 Ajust de l’àmbit del sector 1/3500 
N2 Zonificació 1/3500 
N3-A Rasants meitat sud 1/2000 
N3-B Rasants meitat nord 1/2000 
N4 Parcel·lació i Unitats de projecte 1/3500 
N5 Accents, alçades singulars (>PB+5) i rematades 1/3500 
N6 Localització de parcel·les i habitatge protegit 1/3500 
N7 Plànols de detall 
 
 
 

 
 
 
 
 
N7 Plànols de detall 

N7.1-2.1 Plànol de detall – mançanes 1 i 2 1/1000 
N7.1-2.2 Plataformes – mançanes 1 i 2 1/1000 
N7.1.3 Alçats parcel·les 1a i 1b 1/500 
N7.2.3 Alçats parcel·les 2a i 2b 1/500 
N7.3-4.1 Plànol de detall – mançanes 3 i 4 1/1000 
N7.3-4.2 Plataformes – mançanes 3 i 4 1/1000 
N7.3.3.1 Alçats parcel·les 3a, 3b i 3c 1/500 
N7.3.3.2 Alçats parcel·les 3a, 3b i 3c 1/500 
N7.4.3.1 Alçats parcel·les 4a, 4b i 4c 1/500 
N7.4.3.2 Alçats parcel·les 4a, 4b i 4c 1/500 
N7.5-6.1 Plànol de detall – mançanes 5 i 6 1/1000 
N7.5-6.2 Plataformes – mançanes 5 i 6 1/1000 
N7.5.3 Alçats parcel·la 5a 1/500 
N7.6.3 Alçats parcel·la 6a 1/500 
N7.7-9.1 Plànol de detall – mançanes 7, 8 i  9 1/1000 
N7.7-9.2 Plataformes – mançanes 7, 8 i  9 1/1000 
N7.7.3.1 Alçats parcel·les 7a i 7b 1/500 
N7.7.3.2 Alçats parcel·les 7a i 7b 1/500 
N7.8.3 Alçats parcel·la 8a 1/500 
N7.9.3.1 Alçats parcel·les 9a i 9b 1/500 
N7.9.3.2 Alçats parcel·les 9a i 9b 1/500 
N7.10-11.1 Plànol de detall – mançanes 10 i 11 1/1000 
N7.10-11.2 Plataformes – mançanes 10 i 11 1/1000 
N7.10.3 Alçats parcel·la 10a 1/500 
N7.11.3 Alçats parcel·les 11a i 11b 1/500 
N7.12-14.1 Plànol de detall – mançanes 12, 13 i 14 1/1000 
N7.12-14.2 Plataformes – mançanes 12, 13 i 14 1/1000 
N7.12.3 Alçats parcel·la 12a 1/500 
N7.13.3 Alçats parcel·la 13a 1/500 
N7.14.3 Alçats parcel·la 14a 1/500 
N7.15-16.1 Plànol de detall – mançanes 15 i 16 1/1000 
N7.15-16.2 Plataformes – mançanes 15 i 16 1/1000 
N7.15.3 Alçats parcel·la 15a 1/500 
N7.16.3 Alçats parcel·la 16a 1/500 
N7.17-20.1 Plànol de detall – mançanes 17-20 1/1000 
N7.17-20.2 Plataformes – mançanes 17-20 1/1000 
N7.17.3 Alçats parcel·la 17a 1/500 
N7.18.3 Alçats parcel·la 18a 1/500 
N7.19.3 Alçats parcel·les 19a i 19b 1/500 
N7.20.3 Alçats parcel·les 20a i 20b 1/500 
N7.21-22.1 Plànol de detall – mançanes 21-22 1/1000 
N7.21-22.2 Plataformes – mançanes 21-22 1/1000 
N7.21.3 Alçats parcel·la 21a 1/500 
N7.21-22.4 Seccions indicatives de mançanes 21-22 1/1000 
N7.21-22.5 Seccions indicatives de mançanes 21-22 
N7.22.3 Alçats parcel·la 22a 1/500 
N7.23-24.1 Plànol de detall – mançanes 23-24 1/1000 
N7.23-24.2 Plataformes – mançanes 23-24 1/1000 
N7.23.3 Alçats parcel·la 23a 1/500 
N7.24.3.1 Alçats parcel·les 24a i 24b 1/500 
N7.24.3.2 Alçats parcel·les 24a i 24b 1/500 
N7.24.4 Seccions indicatives de mançana 24 1/1000 
N7.25 Conjunts d’alçats 1/2500 
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IV.  NORMES REGULADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMES REGULADORES. 
 
Les normes reguladores del Pla Parcial es determinen en les següents normes: 

 
 
1).- NORMES GENERALS. 
 
 
NATURALESA I ABAST DEL PLA 
 
 
Art. 1.- Àmbit d’aplicació. 
 
Aquestes ordenances són d’aplicació a la totalitat de l’àmbit del "Pla Parcial de Can 
Marcet", del terme municipal de Terrassa, segons queda delimitat en els plànols que 
l’integren i que s’acompanyen. 
 
 
Art. 2.- Marc Legal de referència. 
 
El present Pla Parcial complementa i desenvolupa les determinacions del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa, aprovat definitivament el 12 de 
desembre de 2003, dins el seu àmbit. 
 
Així mateix, a més de la legislació sectorial específica en allò que sigui d’aplicació, s’ha 
redactat de conformitat amb el que disposen: 
 
-  El Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei d’urbanisme (TRLU). 
 
-  La legislació estatal, Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 
 
- El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme. 
 
- El Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística 
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En tot cas, i per tot allò que no sigui expressament regulat a les presents ordenances 
o sigui de dubtosa interpretació, s’estarà al que determini l’esmentat Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal. 
 
 
Art. 3.- Definició de conceptes. Interpretació 
 
1. Sempre i quan no quedin expressament definits en aquestes ordenances, els 

conceptes que s’hi utilitzen són els definits a la normativa del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Terrassa. 

 
2. S’apliquen les regles d’interpretació de l’article 10 del TRLU. En la interpretació de 

les determinacions que s’expressen gràficament en els plànols d’ordenació, 
tindran preferència aquells en que la definició de les determinacions sigui més 
concreta (plànols a escala més gran). 

 
3. Si es produeix contradicció entre diverses determinacions, que no afectin a un 

increment de densitat, edificabilitat, usos o superfícies d’espais públics i 
equipaments, la interpretació es farà en coherència amb els objectius i 
plantejaments que hagin estat explicitats. 

 
 
Art. 4.- Objecte del Pla Parcial. 
 
D’acord amb la fitxa corresponent al Pla Parcial de Can Marcet, el POUM ja estableix 
com a objectius: 
 
- Consolidar el front de la ciutat en aquest àmbit amb usos residencials. 
- La canalització i cobriment del transvasament de la riera de Palau i la urbanització 

del passeig resultant. 
- El sistema d’espais lliures respon al reconeixement i protecció dels boscos 

existents pertanyents a un sistema de falques verdes que penetren a la ciutat. 
- Determinar la cessió de dues àrees d’equipaments responent a possibles futures 

ampliacions d’equipaments ja existents. 
 
 
Art. 5.- Documentació. 
 
La documentació del present Pla Parcial, d’acord amb el que determina l’article 66 de 
TR de la Llei d’Urbanisme, la formen la Memòria General, les Normes Reguladores, el 
Pla d’Etapes i l’Avaluació Econòmica que inclou una estimació del pressupost de les 
obres i els serveis. També en formen part la justificació que es compleixen les 
determinacions en mobilitat sostenible, el informe mediambiental i , d’acord amb la 
disposició transitòria cinquena del TR de la llei, la Memòria Social de l’Habitatge. 
 
 
 
 

Els plànols d’ordenació són els següents: 
 
a)  PLÀNOLS DE PROPOSTA NORMATIUS 
 N1 Ajust de l’àmbit del sector   
 N2 Zonificació    
 N3 Rasants    
 N4 Parcel·lació. Unitats de projecte   
 N5 Accents i altures >PB+5  
 N6 Localització de parcel·les i habitatge protegit  
 N7 Plànols de detall. Ordenació   
 
b) PLÀNOLS DE PROPOSTA INDICATIUS 
 P1 Esquema d’estructura funcional 
 P2 Ordenació general 
 P3 Àrees de configuració formal 
 P4 Plantes soterrani 
 P5 Edificis existents 
 P6 Encaix territorial 
 P7 Interpretació de plataformes en alçat 
 P8 Parc esportiu – seccions 
 P9 Dipòsit d’aigua soterrat - secció 
 P10 Seccions transversals pel límit oest de l’àmbit 
 P11 Distàncies entre edificis i límits de zona 
 P12 Seguretat d’incendis als edificis 
 P13 Espai lliure amb pendent >20% 
 P14 Condicionants del sector. Estat actual 
 P15 Condicionants del sector. Proposta 
 P16 Plataformes territorials amb la proposta 
 P17 Espais paisatgístics amb la proposta 
 P18 Àmbit del sector superposat a plànol ICC 
 P19 Ajust de l’àmbit 
 P20 Ajust de l’àmbit 
 P21 Incorporació d’un sistema general dins de l’àmbit 
 P22 Vista aèria des de l’est 
 P23 Vista aèria des de l’oest 
 P25 Rampes verdes, vista aèria 
 P26 Vista d’espais públics i comunitaris  
 P27 Vista de l’Eix central 
 
 
DESENVOLUPAMENT DEL PLA PARCIAL 
 
Art. 6.- Desenvolupament del Pla Parcial. 
 
L’execució i el desenvolupament d’aquest Pla Parcial, es farà pel sistema de 
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica i amb la redacció, tramitació i 
aprovació, del corresponent Projecte d’urbanització. 
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El pla delimita un polígon únic que incorpora la totalitat dels sòls del sector, on 
s’assumeixen les càrregues previstes pel planejament general. 
 
També, es podran redactar en el desenvolupament del Pla Parcial, aquelles figures de 
desenvolupament que siguin adients i que respectaran, en tot cas, les determinacions 
d’aquest Pla i les del Pla d’Ordenació de Terrassa.  
 
Les figures de desenvolupament podran ajustar l’ordenació prefixada en els termes 
que fixi la legislació vigent.  
 
Art 7.- Projectes d’Urbanització. 
 
1.- El Projecte d’urbanització es referirà a la totalitat de l’àmbit del polígon. També s’hi 
podrà incloure el disseny l’adaptació d’elements urbans immediats, com a 
recomanacions de coherència urbana, tot i no formar part dels compromisos d’aquest 
Pla Parcial. 
 
 
2.- El Projecte d’urbanització no podrà modificar les previsions d’aquest Pla Parcial en 
matèria de qualificacions, sense perjudici que afectin a les adaptacions de detall 
necessàries. Les rasants establertes es podran modificar si es per millorar l’adaptació 
a la topografia, elements d’interès o millorar el traçat de les xarxes de serveis. 
 
3.- Els projectes d’urbanització que es redactin en execució d’aquest Pla Parcial, 
hauran d’ajustar-se al que disposa l’article 70 del DL 1/2005. La seva tramitació es 
farà d’acord amb l’article 87.6 a 87.8 del DL 1-2005. 
 
 
Art. 8.- Modificacions. 
 
Les modificacions d’aquest Pla Parcial hauran de respectar les determinacions, per 
ordre de jerarquia, establertes al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa i 
en el mateix Pla Parcial que aquí es desenvolupa, i s’ajustaran al que prescriu el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, i més concretament l’article 4 del mateix. 
 
No seran supòsit de modificació, els ajustos que preveu l’article 7 d’aquestes normes. 
En cap cas es produirà una reducció de la superfície de les zones verdes delimitades. 
 
 
Art. 9.- Compromisos de cessió i urbanització. 
 
D’acord amb la legislació aplicable i, més concretament, amb les determinacions del 
POUM el desenvolupament del Pla Parcial resta condicionat, a més de la resta 
d’obligacions que corresponguin, a la cessió dels terrenys qualificats com a sistemes 
públics en el sector, costejar i executar la urbanització del sector, assumir les 
càrregues de supressió d’activitats o drets existents que siguin objecte d’indemnització 
i cedir el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament del sector, de conformitat amb el 

que estableix l’article 45 del Text Refós de la llei d’urbanisme, així com assumir els 
compromisos que corresponguin d’acord amb el que determinen els articles 44 i 45 de 
la mateixa Llei. 
 
 
2)  NORMES D’ORDENACIÓ. 
 
 
2.1).- Règim urbanístic del sòl. 
 
 
Art. 10.- Qualificació del sòl. 
 
El sòl comprès en l’àmbit d’aquest Pla Parcial es qualifica en zones i sistemes. 
 
S’entén per zona, aquella part de terreny dins la qual, atenent les previsions d’aquest 
Pla Parcial, es poden exercir els drets relatius a l’edificació, tant en superfície com en 
subsòl. 
 
S’entén per sistema, els terrenys que constitueixen l’estructura del sector, tant els que 
siguin de cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament de Terrassa, com els que puguin 
romandre de titularitat d’altres institucions o companyies de serveis. 
 
Les zones poden subdividir-se en parcel·les independents, d’acord amb les 
determinacions d’aquestes normes, quan donin front a vies públiques o als espais 
lliures qualificats amb la clau P.10. 
 
 
Art. 11.- Zones. 
 
Es crea les zones A6.CM - Ordenació específica a Can Marcet i A6.CMP - Ordenació 
específica a Can Marcet per a Habitatge de protecció. Els usos previstos es 
corresponen amb els de la fitxa corresponent del POUM.  

 
 
Art. 12.- Sistemes locals. 
 
D’acord amb la terminologia del POUM, es defineixen els sistemes següents: 
 

a) Sistema d’espais lliures públics. Clau P. 
b) Sistema de equipaments comunitaris. Clau E. 
c) Sistema viari. Clau V. 

 
 
Art. 13.- Regulació del subsòl. 
 
La regulació del subsòl en general es farà d’acord amb les determinacions d’aquestes 
normes para cada tipus de sòl. 
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2.2).- Normes particulars per a les zones i sistemes. 
 
 
Art. 14.- El sistema d’espais lliures. Clau P. 
 
a) Especificacions generals. 
 
a.1 Els espais lliures es regeixen pel que estableixen les Normes del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal per aquests espais.  
 

a.2 La seva definició es concretarà en el corresponent projecte d’urbanització, el 
qual haurà de justificar la coherència de la proposta amb els itineraris 
principals que es puguin oferir des dels accessos perifèrics urbans a 
l’esmentat espais públic. El projecte d’urbanització determinarà els serveis 
tècnics que utilitzaran el subsòl. 

a.3 Es podran ubicar en el subsòl aparcaments públics, en règim d’explotació 
adient a la naturalesa de sòl públic, si fos necessari per requeriments de la 
iniciativa municipal en matèria de mobilitat. Aquests aparcaments s’hauran 
d’executar de manera que es garanteixi la destinació a espai lliure en 
superfície i sense que la seva implantació suposi un condicionant per la 
possibilitat d’enjardinament superficial. Els accessos a l’aparcament, de 
vehicles i vianants, s’executaran directament des de vies públiques amb 
criteris de mínima ocupació de sòl lliure. 

a.4 La implantació de instal·lacions de serveis tècnics en el subsòl d’espais 
lliures, previstes en aquest Pla Parcial com el dipòsit d’aigua o el possible 
centre de recollida pneumàtica d’escombriaires, es podran desenvolupar 
directament, amb les especificacions per l’ajust de la delimitació i acabament 
superficial que determini l’Ajuntament per a l’execució del projecte i les 
garanties de bon ús de l’espai públic de superfície.  

a.5 Les petites estacions transformadores d’energia elèctrica i les cambres 
reguladores de gas, podran ubicar-se dins el sistema de parcs i jardins 
urbans, havent-se de tractar en aquest cas de manera adient amb la qualitat 
ambiental dels espais enjardinats. La seva localització serà preferentment 
soterrada i, en tot cas, amb les garanties adients de seguretat pels usuaris de 
l’espai públic. Si se situen en superfície s’haurà de justificar de manera 
objectiva aquesta decisió de projecte. 

a.6 La possible construcció d’elements de pas a diferent nivell (ponts, passeres) 
entre espais d’accés públic té consideració d’elements d’urbanització i no 
comptabilitza a cap efecte, com a ocupació o sostre, quan l’espai travessat es 
mantingui d’ús públic lliure. 

a.7 Les plantacions seguiran criteris de preferència per a les espècies autòctones 
i aquelles foranes no invasives que, havent estat introduïdes en els espais 
públics de la ciutat, hagin demostrat una bona adaptació dins de criteris de 

sostenibilitat per a la seva conservació. 

a.8 Els espais lliures públics, en la zona de contacte amb les parcel·les, permeten 
accés per a vianants a la planta baixa a través d’aquest espai públic (tant per 
a l’ús residencial com el complementari) i hauran d’estar urbanitzades amb 
paviment dur transitable, amb una amplada mínima de 3 metres. En cap cas 
aquests accessos funcionals poden donar lloc a parcel·lacions independents, 
llevat del que es preveu a l’article 10 d’aquestes normes pels espais P.10. 

a.9 Els espais lliures podran ser travessats per carrils bici, amb un disseny 
diferenciat que garanteixi la compatibilitat i seguretat amb l’ús preferent 
d’aquests espais pels vianants. 

a.10 Les zones verdes contemplades a l’apartat anterior poden destinar a 
aparcament públic en superfície un màxim del 5% de la seva delimitació, 
comptabilitzada per peces o globalment entre peces contigües. Els accessos 
a aparcament soterrat, l’ocupació en superfície i rampes es descomptarà del 
5%. En el cas que en les mateixes peces existeixi algun dels elements 
d’instal·lacions contemplats a l’apartat a5 d’aquest article no es descomptarà. 

a.11 En els itineraris i espais que es prevegin com accessibles pel projecte 
d’urbanització s’atendrà al que disposa la legislació vigent en matèria 
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 

 
b) Tipologia. 
 

b.1 Aquest pla estableix diferents tipus d’espais lliures, que per la seva 
estructuració i dimensió global es consideren dins els previstos pel Pla 
d’Ordenació, en el conjunt d’espais lliures a efectes d’estàndards mínims. 
També assenyala altres espais lliures complementaris d’ordre menor que 
completen el sistema d’espais lliures. 

b.2 Tipològicament es delimiten els següents tipus, de caràcter públic: 
 - parcs i jardins urbans. Clau P.1: tenen dimensió i amplada suficients per a 

encabir diversos usos d’esbarjo, estada, passeig. El seu tractament superficial 
és essencialment tou i vegetal, tot i que poden contenir espais de 
pavimentació dura preferentment permeable, pel desenvolupament de 
trobades públiques o desenvolupament d’altres activitats públiques 
col·lectives. 

 - places. Clau P.2: elements de caràcter urbà amb funcions representatives i 
de relació cívica que presenten una marcada component formal. 

 - salons de verd urbà. Clau P.3. : espais públics de tractament allargassat 
amb una secció de suficient entitat, però, per a contenir funcions 
diversificades lligades a l’ús públic de passeig i esbarjo de la població. Es 
preveu arbrat d’alineació i formant espais diferenciats, amb pavimentació que 
combina pavimentació amb franges contínues dures preferentment 
permeables i toves. 

 - verds i miradors en ordenació oberta. Clau P.4: tenen una localització molt 
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lligada a la forma de l’edificació i un acabament superficial preferentment dur 
permeable, però, amb elements vegetals complementaris i, en cap cas, de 
tractament residual. Es tracta dels espais lliures més adients per a la 
localització en subsòl d’usos compatibles amb l’espai públic de superfície, 
com instal·lacions i aparcaments públics. 

 - bulevards i complements de la vialitat. Clau P.10: espais públics de 
tractament lineal disposats com a bandes laterals al llarg de la via, amb una 
secció de suficient entitat per a contenir diverses funcions lligades a l’ús 
públic de passeig de la població. També incorpora els carrers de vianants. Es 
disposen de manera que es pugui preveure arbrat d’alineació, amb una doble 
filera com a mínim. Quan es tracta de peces que donen front a illes, s’admet 
que puguin ésser travessats en superfície pel pas de vehicles a zones 
edificables en una amplada de 6 metres, només en un punt de cada front 
d’illa. 

 - excepcionalment, els sòls privats de servitud púbica. Clau P.11: són sòls 
qualificats com a zones i per tant de titularitat privada, però que es preveu que 
es puguin utilitzar públicament en superfície. L’accés públic és en horari 
controlat per part dels titulars. 

 

Art. 15.- El sistema dels equipaments. Clau E. 
 
a) Especificacions generals. 

a.1 El Pla Parcial determina unes reserves de sòl d’equipament. La superfície 
delimitada compleix amb els estàndards urbanístics previstos pel planejament 
general i la legislació urbanística vigent. 

a.2 Aquests equipaments, que seran de tipus públic, podran ser concretats en ús 
i intensitat edificatòria per la figura urbanística adient, si no s’adeqüen a les 
especificacions d’aquestes normes. 

a.3 L’edificació en els àmbits d’equipament s’ajustarà a les necessitats funcionals 
dels diferents equipaments, al paisatge, a les condicions ambientals que 
caldrà respectar, i a la integració en el sector on s’emplacin. 

a.4 Quan un equipament sigui ampliat amb un altre del mateix tipus, el projecte 
d’ampliació haurà de contemplar la unificació compositiva dels espais comuns 
i de tancament exterior de la parcel·la. 

a.5 Es determinen com a condicions bàsiques de regulació en absència d’altres 
condicions específiques, com seria el cas de l’equipament E3:  

 - Tipus d’ordenació: edificació aïllada, amb paràmetres de separació 
adequats a l’entorn i la conservació, si s’escau, de les edificacions existents. 

 - Alçada màxima: 16 m, que podrà ser ultrapassada per la formació de la 
coberta i pels elements de les instal·lacions i altres cossos sortints 
contemplats al planejament general. 

 - Ocupació màxima en planta baixa: 60% 

 - Ocupació màxima en subsòl: 80%, de manera que permeti tractar amb 
jardins i arbrar aquests espais. 

 - Espais lliures mínims: 20%, comptades de manera acumulada les 
ocupacions en superfície i subsòl. 

 - Intensitat neta d’edificació, excepte equipament esportiu: 1 m2 sostre/ 1 m2 
sòl 

 
b) Tipologia. 

b.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, en 
funció de les necessitats del nou sector urbà i en relació a les mancances i 
preexistències d’equipaments en els barris propers on s’integren. 

b.2 Dins del sector podem preveure els següents sòls per a equipaments i 
dotacions comunitàries, segons llur destinació: 

 - Equipaments educatius: Centres docents, públics o privats i annexos 
esportius. S’identifiquen amb la clau E2. 

 - Equipaments esportius: Centres i parcs esportius d’interès públic, de 
titularitat pública. S’identifiquen amb la clau E3. 

 - Altres equipaments: Equipaments de tipus divers, de titularitat pública o 
privada, destinats entre d'altres a: espais firals, centres religiosos, entitats 
ciutadanes i aparcaments de camions; així com també escorxadors, mercats i 
altres centres d'abast, en aquests casos sempre de titularitat pública del sòl, 
bé que de possible gestió privada. Son admesos dins d’aquesta tipologia 
d’equipaments, qualsevol de les tipologies anteriorment definides quan 
corresponguin a equipaments de titularitat pública, les quals es podran 
implantar sense que sigui preceptiva la tramitació d’un Pla Especial. 
S’identifica amb la clau E.10. 

b.3 L’equipament esportiu previst serà objecte d’un projecte unitari. Com a criteris 
s’estableixen: 

 - Dominarà l’espai vegetal sobre el mineral. 

 - L’ocupació per l’edificació  sobre la rasant del terreny de implantació serà 
del 10% màxim. Les graderies poden ocupar un 10% addicional, a més de 
poder situar-se sobre l’edificació. 

 - Les construccions s’integraran en el parc esportiu, articulant-se amb els 
talussos resultants o configurant trams de tancament perimetral. 

 - Les tanques perimetrals seran visualment permeables en un 80% del 
perímetre. 

 - L’alçada màxima de l’edificació no podrà ser superior a 5 metres, respecte a 
la cota natural de implantació, o en el seu cas, al carrer confrontant quan 
s’alineïn a façana.  
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Art. 16.- El sistema viari. Clau V. 
 
a) Especificacions generals. 

a.1 El sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la 
xarxa viària destinats a la vialitat i l’aparcament. Garanteix l’estructura 
d’accessibilitat i mobilitat i la relació amb la resta del territori. 

a.2 El Pla Parcial estableix un criteris d’urbanització dels carrers que hauran de 
ser concretats pel corresponent projecte d’urbanització. 

a.3 El disseny dels carrers es farà atenent en el respecte a l’ús dominant de 
l’entorn com a espais lliures i residencials, incorporant solucions de 
preferència pels vianants i de reducció de sorolls. 

a.4 En el cas que s’hagi de situar accessos a aparcaments aquests s’executaran 
amb els criteris de mínima ocupació establerts pels espais lliures. Quan dues 
parcel·les siguin contigües, l’accés podrà ser compartit entre elles. En els 
casos que l’aparcament sigui d’accés públic, com en els centres d’activitat, es 
podrà situar la rampa d’accés en via pública, si el volum de l’aparcament  en 
relació al trànsit de vianants que transita per l’acera ho fa necessari, amb 
l’objectiu de no interferir el pas d’aquests per les voreres.  

a.5 La definició de la secció es concretarà en el corresponent projecte 
d’urbanització, el qual haurà de justificar la coherència de la proposta amb els 
itineraris previstos a l’estudi de mobilitat. El projecte d’urbanització 
determinarà els serveis tècnics que utilitzaran el subsòl i la seva disposició. 

a.6 Es podran ubicar en el subsòl aparcaments públics, en règim d’explotació 
adient a la naturalesa de sòl públic, si fos necessari per requeriments de la 
iniciativa municipal en matèria de mobilitat. Aquests aparcaments hauran 
d’executar-se de manera que es garanteixi la destinació a espai públic en 
superfície i sense que la seva implantació suposi un condicionant per a la 
seva utilització superficial. Els accessos a l’aparcament, de vehicles i 
vianants, s’executaran amb criteris de mínima ocupació de sòl lliure. 

a.7 Les estacions transformadores d’energia elèctrica i les cambres reguladores 
de gas, podran ubicar-se en el subsòl de vials, havent-se de tractar en aquest 
cas de manera adient amb la qualitat ambiental de la resta del carrer. La seva 
localització serà amb les garanties adients de seguretat pels usuaris de la via. 

 
b) Tipologia. 
 
b.1 El sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la 

xarxa viària destinats a la vialitat i l’aparcament. Garanteix l’estructura 
d’accessibilitat i mobilitat i la relació amb la resta del territori. 

b.2 El Pla Parcial assenyala vies públiques i vies de caràcter privat. Es defineixen 
com públiques les rodades i les de vianants. Les rodades admeten tot tipus 
de trànsit, amb les limitacions que siguin establertes pel departament 
encarregat de la gestió del trànsit, mentre que les de vianants només 

admeten el trànsit sense motor. En tot cas, es garantirà l’accés ocasional de 
vehicles dels serveis públics. 

 Les vies de caràcter privat s’estableixen com a passatges sobre sòls 
qualificats com a zona i per tant no tenen consideració pròpiament de 
sistema. Admeten el pas públic de vianants a determinades hores i accés de 
vehicles al recinte col·lectiu, però el control de la seva gestió és privat. 

 
 
c) Condicions d’urbanització. 
 
c.1 La documentació gràfica del pla conté les característiques bàsiques del traçat 

que es preveu pel desenvolupament dels projectes d’urbanització 
c.2 Les rasants assenyalades en el Pla Parcial i la distribució funcional de l’espai 

viari tenen caràcter indicatiu, havent de ser precisat el seu tractament en el 
projecte d’urbanització. 

c.3 Tot i tenir caràcter indicatiu, les seccions de l’espai viari contingudes pel Pla 
Parcial mostren els criteris funcionals que han de seguir els projectes 
d’urbanització, els qual sí que són vinculants en definir la secció bàsica. 

c.4 El projecte d’urbanització precisarà el disseny de la via en quant als espais 
reservats als vehicles, als vianants, bicis, a les voreres, als arbres i a tots els 
elements que calgui per aconseguir una millora en la mobilitat sostenible. 

c.5 El projecte d’urbanització haurà d’incorporar, amb l’objectiu d’una mobilitat 
sostenible, els criteris resultants de l’estudi de mobilitat i aquells altres que 
siguin d’aplicació d’acord amb la regulació sectorial vigent. 

 

 
Art. 17.- Ordenació de les zones. 
 
a) Condicions generals. 
a.1 Definició de la zona A6.CM. Ordenació específica a Can Marcet. 

 Comprèn les zones edificables d’ús predominant residencial del sector de 
Can Marcet, que conformen un nou teixit urbà diversificat, amb tipologies 
d’illes obertes, en les quals l’edificació pren com a paràmetre de referència 
bàsica l’alineació al front de carrer i la creació d’espais lliures privats 
diversificats. 

a.2 Definició de la zona A6.CM. Ordenació específica a Can Marcet per a 
habitatge de protecció. 

 Les illes edificables on s’ha de localitzar l’habitatge de protecció en qualsevol 
de les seves modalitats. S’identifica amb la clau específica CMP. 
L’asseguració de les diverses tipologies d’habitatge protegit correspondrà al 
projecte de reparcelació 
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a.3 Usos de les zones. 

 La zona definida per a Can Marcet incorpora els usos residencials, amb 
diferents graus de presència d’usos complementaris comercial, d’oficines, 
serveis i altres usos admesos pel POUM dins l’àmbit del Pla Parcial. 

a.4 Tipus d’ordenació.  

 Correspon a al tipus segons volumetria específica, d’acord amb els articles 
286 a 294, de les normes del Pla d’ordenació Urbanística Municipal, i amb les 
especificacions d’ordenació de les presents normes. Concretament, 
s’especifiquen condicions de configuració flexible, amb criteris unívocs pel 
que fa a la concreció de les alineacions als espais públics. 

 Com a criteri de flexibilitat en mesures físiques, s’accepta un marge de 
modificació d’un 5% en les acotacions gràfiques referides a distàncies entre 
volums, passos i espais públics o patis, sense que això afecti, però, als 
mínims establerts a la normativa en cada cas. 

a.5 Peces d’ordenació diferenciada (plànols N4 i P3). 

 El Pla Parcial configura diversos models d’agregació que permetin la 
diversificació de les volumetries urbanes, tant per la seva configuració final 
com pel procés de desenvolupament. Es concreten: 

 Àrees: configuren peces de coherència morfològica urbana. Presenten una 
ordenació i densitat d’ocupació diferenciades entre elles. Com a peces 
urbanes coherents, qualsevol modificació puntual en l’ordenació que es pugui 
produir, s’haurà de justificar en referència al context morfològic de tota la 
peça. 

 Mançanes: són àmbits on l’ordenació es configura en unitats de composició, 
delimitades normalment per vials, en que el nivell d’agregació permet 
solucions funcionals compartides i la concreció de paràmetres conjunts. 
Aquestes mançanes poden ser simples, quan comprenen només sòls de 
titularitat i ús privat, i complexes, quan a més a més incorporen sòls d’ús 
públic, independentment de la seva titularitat pública o privada. 

 
a.6 Parcel·lació.  

Per assegurar la coherència morfològica, les parcel·les dibuixades pel pla es 
desenvoluparan per unitats de projecte, que requeriran la realització d’un 
avantprojecte únic, tot i que es podrà desenvolupar per peces edificatòries o 
fases de construcció independents 
Els locals i altres usos admesos, situats en plantes baixes de les parcel·les, 
podran tenir accés de vianants des dels espais lliures públics, però aquests 
accessos no podran configurar parcel·les independents. Els locals amb 
l’accés pels espais lliures públics tindran dret a la corresponent llicència 
d’activitats, en igualtat condicions que els que s’accedeixen des de la vialitat.   
Així mateix podran tenir accés per a vianants des dels espais lliures públics, 
les escales de residents, oficines i altres activitats admeses. 

Les parcel·les dibuixades pel pla es podran subdividir pel projecte de 
reparcel·lació, en parcel·les amb una superfície mínima de 2.000 m2, sense 
que puguin donar lloc a restes inferiors a aquesta, llevat de les que el pla 
delimita amb superfície menor. Aquestes subdivisions no alteraran la 
delimitació de les unitats de projecte. 
 

a.7 Unitats de projecte.  
Per assegurar la coherència morfològica , el pla delimita unitats de projecte 
per a la seva concreció i execució edificatòria, que es desenvoluparan segons 
les condicions dels articles 142 i 143 de les normes del POUM. La unitat de 
projecte podrà delimitar peces edificatòries menors dins una mateixa parcel·la 
que es podran desenvolupar per fases de construcció independents. 

 

a.8 Rasants de carrer.  
El pla fixa les cotes de carrer i espai públic, modificant la topografia existent, 
que serviran per la determinació de la cota de referència de planta baixa. Atès 
que tot l’àmbit de pla ha de ser urbanitzat globalment, aquestes cotes podran 
ser ajustades pel projecte d’urbanització i seran la referència per a 
l’atorgament de la corresponent llicència urbanística d’edificació. En tot cas, la 
concreció final de les rasants en el projecte d’urbanització serà la referència 
per a l’aplicació de les determinacions de l’article 291.3 de les Normes del 
POUM de Terrassa. 
 

a.9 Cota de referència de la Planta Baixa. (C.R.P.B.)  
 La cota de referència de planta baixa es fixa pels plans d’anivellament que 

s’estableixen en aquest Pla en relació a les rasants dels vials i espais públics 
que hi donen front. 

 Per facilitar un correcte ús residencial de la majoria de les plantes baixes del 
conjunt, i garantir la seva privacitat, en coherència amb l’article 258.2 de les 
Normes del POUM, s’estableix de manera general que la cota de referència 
de planta baixa no podrà superar en 1,30 metres en qualsevol punt de la seva 
superfície, inclòs el forjat sense paviment, la rasant confrontant del carrer, o 
en el seu cas, l’espai públic circumdant. Quan les rasants de referència siguin 
diferents al llarg del perímetre de la parcel·la, els cossos edificats s’hauran 
esglaonar de manera que no sigui superada aquesta alçada màxima. 

 Les unitats de projecte, de manera justificada, podran ajustar els plans 
d’anivellament assenyalats pel pla, sempre que es mantinguin les alçades 
determinades per aquest pla sobre la CRPB en relació als espais i vials 
públics. D’acord amb el que s’especifica a l’article 291.3 de les Normes del 
POUM, podran ser objecte d’ajustament en planta baixa en el projecte 
d’edificació amb una tolerància de 0,60 metres, amb la limitació màxima que 
estableix l’apartat següent. 
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a.10 Consideracions generals sobre les plantes baixes.  

 En els carrers amb pendent superior al 6%, quan la planta baixa sigui 
destinada a habitatge i per garantir la privacitat evitant un excés de salts en 
l’alineació, es podrà considerar rebassar la cota de l’apartat anterior de 
manera puntual. En cap punt, l’aplicació combinada de les disposicions 
d’aquest article podrà donar lloc a plantes baixes amb un desnivell superior a 
1,60 respecte a la cota del terreny definitiva d’espais públics o vials 
confrontants. La part que superi aquest desnivell tindrà consideració de planta 
baixa. 

 Com a excepció, les plantes baixes comercials podran ajustar-se a la rasant 
del carrer, per a facilitar la seva exposició i accessibilitat.  

 Els plànols d’anivellament no poden donar lloc a salts superiors a 1,60 m 
entre ells a l’espai interior d’illa. En sòls en pendent on puguin resultar 
desnivells superiors, el projecte contemplarà solucions paisatgístiques a 
l’espai no ocupat amb plànols de transició per reduir el impacte del mur.   

 En qualsevol cas, els desnivells entre plànols no poden donar lloc a obertures 
en solució de pati anglès, llevat de sortides de seguretat de plantes soterrani 
per a vianants i obertures de ventilació, quina dimensió serà l’estricta pel seu 
correcte funcionament. 

 L’aparició de passos en planta baixa que siguin oberts no comptabilitzaran 
com a sostre, quan tinguin una amplada mínima de 4 metres i alçada lliure de 
3 metres. Tampoc comptabilitza com a sostre la creació d’espais porxats en 
planta baixa. 
 

a.11 Plantes soterrades.  
 Corresponen a les situades per sota de la que té consideració de planta 

baixa, i es regulen pel que estableixen les Normes del POUM a l’article 258. 
 La planta soterrani podrà ocupar el 90% del sòl privat de les mançanes. El 

10% restant s’haurà de disposar al interior de la mançana en una sola peça, 
de manera concentrada o per peces dividides, a l’objecte de ser plantades 
amb arbres. No comptabilitzen en aquesta disposició les mançanes que 
disposin d’un espai lliure privat global, sumats els comunitaris i els individuals, 
de 500 m2 de superfície o inferiors. 

 En els patis de mançana comunitaris es podran disposar sortides de 
ventilació del soterrani sempre que la superfície del mateix sigui superior a 
1000 m2 i es faci amb criteris d’economia d’elements. Els passos públics 
existents comptabilitzen a aquest efectes, però no es poden ocupar per cap 
tipus d’instal·lació. En els casos que es doni la condició anterior, les sortides 
compliran les determinacions contingudes al codi tècnic de l’edificació. 

 
 

 

a.12 Tipologia dels sòls privats no ocupables en superfície. 

 El sòl zonal privat no ocupable en superfície es pot destinar a les següents 
funcions: 

- Passatges. Tenen caràcter privat oberts al públic. Admeten el trànsit 
ocasional de vehicles de la comunitat, d’accés a aparcaments, però en cap 
cas l’aparcament en superfície.  

 La seva secció de 10 metres d’amplada com a mínim admet un pas de 4 
mt col·lectiu i 6 mt privats distribuïts a tots dos costats, amb l’obligació de 
ser urbanitzats com a jardins individuals o col·lectius. Puntualment poden 
donar solucions en planta baixa d’accés als habitatges o volums tancats de 
3 m des del pla de façana. No es poden utilitzar com a solucions de “pati 
anglès” o per accessos de qualsevol tipus als aparcaments. Les tanques 
d’aquests espais seran metàl·liques rígides obertes visualment i d’una 
alçada màxima de 1,2 metres. Aquests passatges particulars no poden 
donar lloc a solars independents. 

-  Sòl lliure privat comunitari. Es tracta de sòls no ocupables en superfície 
que tenen ús col·lectiu per part dels veïns de la comunitat residencial. No 
poden ser privatitzats en el seu ús ni per habitatges en planta baixa ni 
locals comercials. La seva delimitació precisa es determina pel projecte 
d’edificació, atès que majoritàriament està encerclat per fronts de 
configuració flexible. Es pot ocupar en el subsòl en un 90% de la parcel·la 
deixant sense ocupació la superfície restant. 

 Aquests tipus de sòl interior comunitari, quan sigui superior a 300 m2, es 
pot ocupar un 15% de la seva superfície amb edicles de tres metres 
d’alçada màxima integrats pel projecte arquitectònic, destinats a usos 
comunitaris complementaris, com a vestidors de piscines, dutxes, guarda 
bicicletes, manteniment de jardins i similars. Es mantindrà una distància 
mínima de 5m a zona i vial. No comptabilitzen com a edificabilitat per la 
qual cosa no poden donar lloc a predis independents. 

 

-  Sòl lliure privat individual. De les mateixes característiques que el sòl lliure 
comunitari, es preveu que estiguin utilitzats de manera exclusiva pels 
habitatges de planta baixa immediats. Les tanques de separació no poden 
ser superiors a 1,8 m d’alçada, amb un màxim de 1,2 m massisses. Poden 
estar ocupats en subsòl per aparcament i seran enjardinats en superfície. 
En els termes de l’apartat “a.11” d’aquests article, participa de la 
comptabilització del 10% a què es refereix dita disposició. 

 

a.13 Uso privatiu de la coberta.  
La part de coberta confrontant als habitatges reculats podran ser privativa 
dels mateixos. Quan la coberta se situï per sobre del darrer pis, la part no 
ocupada per instal·lacions comunes de l’edifici es podrà privatitzar amb la 
condició de no generar més d’un volum d’accés per escala. En aquest cas, 
les particions que es produeixin no podran ser superiors a 1,20 m d’alçada. 
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b) Especificacions d’ordenació. 
 
b.1 Androna.  

Les andrones que es puguin produir per sobre de planta baixa per la obertura 
a façana dels patis de llums mixts, mantenen els criteris fixats pel 
corresponent concepte, amb la limitació que en cap cas tindran una obertura 
inferior a 4,00m. En les andrones s’admeten cossos volats sempre que es 
realitzin sobreposadament cada dos o més plantes, tinguin una fondària 
màxima de 3 metres i no envaeixin el vol de l’espai públic o el que tingui 
consideració de pati interior d’illa. Aquests espais oberts per davant i per 
darrera tindran la consideració de cossos sortints oberts.  

 
 

 
 

 
 

 
b.2 Cossos sortints.  

Es regulen d’acord amb el que estableixen les Normes, amb les 
consideracions específiques de la present regulació. Es regulen genèricament 
per l’article 262.3 de les Normes del POUM. 

No s’admeten quan l’espai lliure resultant entre cossos volats sobre espai 
públic sigui d’amplada inferior a 6 metres i, en conseqüència, en cap espai 
d’amplada igual o inferior a aquesta. Tampoc s’admeten quan no permetin 
una alçada lliure respecte a l’espai públic de 3,30 metres com a mínim. 
Els cossos sortints tancats han de respectar les limitacions que de manera 
general s’estableixen a l’article 294.2.a) i 294.3 de les Normes del POUM. 

 

b.3 Aparcament. 
L’aparcament necessari per les funcions projectades en cada mançana es 
disposa en les plantes soterrani. En els punts que s’estableixen passos 
públics en superfície, la solució de l’aparcament s’haurà d’adequar de manera 
que permeti la continuïtat de l’espai púbic sense esglaonaments o rampes no 
adaptades a les condicions d’accessibilitat per a la mobilitat reduïda. 
El nombre de places serà concretat en funció dels usos i al que determinen 
les Normes del POUM. Quan el nombre de places resultant requereixi 
incrementar en una planta més per una resta equivalent al 15% de les places 
totals, es podrà compensar entre els diferents aparcaments d’una mançana. 

 

b.4 Volums lliures d’edificació dins d’una parcel·la. 

 Els volums lliures d’edificació dins una parcel·la per reculada d’una o varies 
plantes, i per tant oberts per un o dos costats a l’espai públic, no 
comptabilitzen com a sostre si tenen una superfície igual o superior a la d’un 
celobert mixt calculat de manera equivalent als paràmetres de l’article 265 de 
les Normes del POUM. 

La separació entre cossos d’una mateixa parcel·la mitjançant volums lliures 
d’edificació no tenen consideració de separació mínima entre edificacions als 
efectes de l’article 294.2. 

La disposició dels habitatges, o altres tipus de departaments residencials, 
haurà de permetre que tots disposin d’una estança principal amb façana a 
carrer, espai públic o pati obert a través dels volums lliures d’edificació. 
 

b.5 Densitat d’habitatges.  
La documentació gràfica determina el nombre d’habitatges a desenvolupar en 
cada unitat de projecte i en cada fase. En conjunt es respecta el nombre 
màxim d’habitatges resultant de dividir el sostre total amb aquest ús per la 
superfície de 80 m2st. 

Les unitats de projecte determinaran el nombre d’habitatges de cada unitat 
edificatòria sense superar en conjunt el nombre assignat pel pla. En cas de no 
exhaurir-se aquest en una determinada unitat, l’escreix es podrà incorporar en 
una altra unitat de projecte dins una mateixa àrea morfològica delimitada pel 
pla. Aquesta circumstància es justificarà en la sol·licitud de la llicència d’obres 
corresponent. 

 
b.6 Concreció dels paràmetres gràfics.  

La documentació gràfica del pla concreta per a la prefiguració de les 
propostes: les unitats de projecte, l’edificabilitat, el nombre màxim 
d’habitatges, les alineacions i reculades, els perímetres i perfils reguladors i 
l’aplicació de la resta de paràmetres que es defineixen en aquestes normes. 

 
b.7 Determinació de l’alçada reguladora màxima. 

En els Plànols de Detall, sèrie N7, hi figura l’alçada reguladora màxima (ARM) 
determinada per nombre de plantes i alçada màxima en metres, comptada 
des de la rasant de CRPB.  

 
b.8 Determinació de les alçades per plantes. 

L’alçada reguladora màxima que queda determinada en la documentació 
gràfica s’ha calculat en funció de les següents alçades per plantes, com a 
mínim, que inclouen els corresponents forjats: 



    T-MAR 090415 

PLA PARCIAL DE CAN MARCET A TERRASSA 52

Planta baixa: aquestes normes defineixen la CRPB de manera que permet 
adaptar aquest concepte a les diferents situacions que es poden donar: 

- Quan la planta baixa sigui destinada a usos diferents de l’habitatge, 
podrà ajustar-se a la rasant del carrer. En aquest cas, l’alçada màxima 
d’aquesta planta no podrà superar 5,05 metres des del carrer. 

- Quan la planta baixa sigui destinada a habitatge l’alçada de la planta 
baixa no podrà superar 3,75 metres, de manera que la planta soterrani 
no superi 1,30 metres des de la rasant del carrer, forjats i paviments 
inclosos, amb una alçada global resultant dels 5,05 metres, amb la 
precisió de l’article 17.a.9.  

- No s’admet el desdoblament de la planta baixa mitjançant altells. 

Alçades màximes per plantes pis: 
  Planta pis en edifici d’oficines i hotels:   3,75 m 

  Planta pis en edifici d’habitatges:   3,25 m 
Les alçades assenyalades a la documentació gràfica en nombre de plantes, 
són vinculants, mentre que la cota del perfil regulador és màxima. El projecte 
podrà adaptar la seva configuració de plantes dins d’aquest gàlib resultant, 
permetent ajustar la plataforma de planta baixa a una alçada suficient que 
permeti assegurar la seva privacitat. 

 

b.9 Ocupació per l’edificació. 
Correspon a la resultant de l’aplicació dels plànols d’ordenació. El subsòl de 
les plantes pis pot ser total, mentre l’ocupació màxima de parcel·la en subsòl 
pot assolir el 90% de la totalitat, deixant el 10% lliure per a plantació d’arbrat. 

 

b.10 Usos 
 Es permeten en tot el sòl privat, de forma merament enunciativa i de 
conformitat amb els sostres edificables distribuïts per aquest Pla Parcial, els 
usos següents: 

  - habitatge 
  - hoteler 
  - residencial 
  - comercial 
  - oficines 
  - recreatiu cultural i social 
  - educatiu 
  - sanitari-assistencial 
  - recreatiu esportiu 
  - restauració i bar (no s’admeten les discoteques o sales de festes) 
  - aparcament (només en soterrani) 
  - tots els altres compatibles amb aquests, admesos en el POUM  

 

 La destinació de part del sostre d’habitatge lliure a d’altres usos no pot 
comportar disminuir el sostre determinat pels usos d’habitatge en qualsevol dels 
tipus de règim protegit. 
En les peces que continguin usos complementaris en planta baixa i habitatges 
en plantes pis, l’accés de porteria comptabilitza dins la resta dels usos de planta 
baixa. 

 

b.11 Tipus d’habitatge. 
 El pla determina les parcel·les on es localitza el sostre destinat a habitatge de 
protecció pública, corresponent al 30% del sostre qualificat amb ús residencial 
de nova implantació, com a suma d’un 20% que es destinarà a habitatges 
amb protecció oficial de règim general i de règim especial, i un 10% 
a habitatges amb protecció oficial de preu concertat. 

 

b.12 Separacions entre volums d’edificació d’una mateixa parcel·la. 
 Als efectes de l’acompliment del que determina l’article 294.2 de les Normes 
del POUM, els volums edificables d’una mateixa parcel·la dibuixats a la 
documentació gràfica complexen amb les distàncies mínimes establertes per 
a obrir façanes principals.  

En els casos que la distància resultant en el projecte d’edificació, no es 
correspongui amb les assenyalades com a mínimes en funció de les alçades 
per l’esmentat article, aquest espai té consideració de pati de ventilació obert 
i, en conseqüència, no poden ventilar estàncies principals (sala d’estar-
menjador). El compliment per aquests espais de les distàncies mínimes 
esmentades els hi dona consideració de pati d’illa als efectes del Decret 
d’Habitabilitat. 
Per a mesurar la distància entre edificacions, es considerarà la projecció en 
planta de tots els cossos sortint de cadascun dels dos volums confrontants i 
serà el de menor alçada el que garantirà la distància mínima als efectes de 
preservació de la intimitat. 
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b.13 Elements singulars de remat de coberta. 

 El pla preveu com elements singulars de remat de coberta: accents i reculades 
de planta terminal de l’edificació. 
Regles específiques per a determinar l’alçada reguladora màxima en els 
“accents”. 
- Es defineixen com accents els volums edificats puntualment amb una 

planta superior a la de l’ordenació, per a significar llocs de singularitat.  
- Els accents estan assenyalats en els plànols d’ordenació de detall. 

Formen part inseparable de la planta immediatament inferior, amb una 
superfície màxima de 200 m2 que se situarà dins els gàlibs 
assenyalats gràficament i una alçada de 4 m màxim per sobre de 
l’alçada reguladora assenyalada, que no podrà ser superada pels 
elements sortints ni la formació de pendents. 

- Quan la solució constructiva del interior doni lloc a solucions de doble 
espai, es comptabilitzarà el sostre corresponent a la superfície d’aquest 
espai de doble alçada com una sola planta. 

 

 Formació de “reculades de planta terminal de l’edificació”. 
- Alineació reculada obligatòria: es concreta en els plànols per a les 

plantes superiors. Per raons compositives, es pot fer extensiva aquesta 
solució en altres plantes dins l’edificabilitat màxima establerta, sense 
que es perdi el concepte de façana contínua. 

- S’assenyalen dues situacions, amb solucions específiques:  
Quan l’edificació no superi pb+3pl, la reculada es produeix en la façana 
assenyalada a la documentació gràfica i només en la planta superior. 
Quan l’edificació superi pb+3pl, la reculada es produeix en les façanes 
interior i exterior de la peça, en 3 metres en una sola planta en la 
façana interior i en 0,5 metres en les dues plantes superiors en la 
façana exterior, tenint en compta que les dues distàncies són mínimes. 
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Art. 18  Paràmetres de la configuració flexible 

 
1) Definicions de perímetres reguladors.  

Perímetre regulador màxim: es correspon amb el que es defineix a l’article 
293.2 de les Normes del POUM. 

Perímetre regulador de les plantes pis: perímetre que no pot ser superat en 
les plantes pis. Aquest està condicionat per les determinacions de 
l’article 294.2.a), per volums de diferents parcel·les, i 294.3 de les 
Normes del POUM.  

2) Alineacions obligatòries en front d’espais públics i carrers i gàlibs interiors.  

Alineació obligatòria: correspon a aquella que ha de ser respectada per les 
plantes del front assenyalat, en una part suficient, com a mínim del 60%, 
perquè es pugui percebre la façana com a contínua. 

Gàlib màxim: interval en el qual poden ajustar-se les alineacions interiors, 
assenyalat gràficament en els plànols d’ordenació. 

Alineació reculada obligatòria: correspon a l’especificada a l’article anterior. 
3) Concreció dels perfils reguladors.  

Perfil regulador: es concreta per la projecció vertical dels perímetres 
reguladors i les limitacions generals establertes per l’article 294.3 de les 
Normes del POUM. 

Alçada màxima: s’obté per la suma de les diferents alçades de les plantes de 
l’edifici en relació als usos de major alçada, segons el que disposa 
l’apartat b.8 del present article 17 i que figura assenyalada en els plànols 
d’ordenació. S’admet una alçada suplementària per sobre de l’anterior 
de 3,5 m per a la localització d’elements comuns de l’edifici i formació de 
la coberta plana o inclinada, i tenint en compta les prescripcions que a 
l’article 292.2.c) es fan per a la configuració unívoca. Les cobertes 
reservaran un espai per a la ubicació dels elements tècnics. 

4) Particularitats dels cossos sortints en configuració flexible.  

El volum edificat dins del perfil regulador podrà configurar reculades en 
alçada que no tindran la consideració de cos sortint tancat a efectes del càlcul 
del vol màxim, en la part que no superin el perímetre regulador de les plantes 
pis, definit a l’apartat 1 d’aquest article. Podran ocupar la totalitat del front dins 
la línia de màxim vol dels cossos sortints tancats, que en cap cas superen 22 
/3 de les longituds acumulades de tots els fronts del volum edificat. 

Els cossos sortints oberts o semitancats, que no tenen consideració de 
sostre, s’admeten en les plantes pis en un terç de l’amplada de cada front. 

Art. 19.- Concreció dels usos complementaris 
 

1) El Pla Parcial desenvolupa les previsions generals en usos i activitats 
complementàries diferents del residencial, previstes en la fitxa corresponent 
del POUM. Aquesta oferta se situa en plantes baixes de l’edificació en el front 
d’algun dels carrers i les illes assenyalades en la documentació gràfica. 

2) Es preveu una peça d’us mixt residencial i complementaris, de localització 
estratègica per a la relació amb els barris circumdants, de manera que actuï 
com a motor d’oferta d’activitats d’atracció local. L’ús residencial se situarà en 
les plantes situades per sobre de les destinades als usos complementaris. 

3) La planta soterrani se situa per sota dels vials de distribució interna 
assenyalats amb les rasants corresponents. Podrà ocupar el 100% de la 
delimitació zonal i es destinarà als usos previstos a les normes del pla 
general. 

 

 
Art. 20.- Localització de l’habitatge de protecció  

 
1) El Pla Parcial concreta la localització de l’habitatge sotmès a algun tipus de 

protecció de manera distribuïda per l’àmbit, on la tipologia edificatòria prevista 
es considera adient a aquest ús. 

2) La distribució de l’habitatge de protecció, de règim general i de règim especial 
de preu concertat, dins les reserves de sòl establertes per aquest Pla Parcial, 
es concretarà en el projecte de reparcel·lació. 

 
 

Art. 21.- Elements protegits de Catàleg  
 

1) El Pla Parcial manté els elements protegits vigents dins el seu àmbit, 
adequant les determinacions de caràcter urbanístic a les disposicions 
d’aquest Pla Parcial. Com a usos, a més dels previstos a les corresponents 
fitxes, s’admet la possibilitat de destinar-les a equipament privat. 
S’incorporen com annex a les presents normes les fitxes de protecció dels 
següents elements: 

A-1 Can Boada del Pi. c/ Joan d’Austria, s/n. 

A-4 Masia Marcet (Can Marcet). c/ Joan d’Austria, s/n. 
 No es modifiquen les condicions de l’ermita del Sagrat Cor. 
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2) A la zona arqueològica de Can Boada del Pi (J.A.1), en fase de d’execució 
d’obres es realitzarà un control arqueològic dels rebaixos del terreny. En cas 
d’obtenir resultats positius de localització de restes arqueològics, es farà 
necessària la realització d’una excavació en extensió dels mateixes, segons el 
procediment establert pel Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del 
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de la 
Subdirecció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 

 

 
Art. 22.- Construcció i manteniment dels sòl privats amb servitud de pas públic 

 
1) En els sòls lliures complementaris, amb servitud de pas públic segons el tipus 

P11, l’estructura de les possibles construccions soterrades es calcularà d’acord 
amb les determinacions que el CTE-SI estableix quan a la capacitat portant del 
vial per suportar el pas de vehicles de bombers. L’acabament superficial 
incorporarà la urbanització, el mobiliari urbà, les xarxes, la formació de 
pendents, els paviments i demés elements situats per sobre de l’estructura 
tenen consideració d’urbanització superficial a càrrec de la promoció. 

 
2) El cost del manteniment dels espais privats d’ús públic i la conservació dels 

elements situats en els mateixos per sobre de la capa de protecció i 
impermeabilització de l’estructura de suport dels espais als quals es refereix 
l’apartat anterior, correspondrà a l’Ajuntament. 

 

 

Barcelona, abril de 2009 

 
 
La propietat El tècnic redactor 
 
 
 
 
  
  
CARANOR, S.L. Joan Busquets, Arqte.  
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V.  AVALUACIÓ ECONÒMICA I PLA D’ETAPES 
 

 
V.1).-  AVALUACIÓ ECONÒMICA I ESTUDI DE VIABILITAT. 
 
Els Plans Parcials han de contenir entre la seva documentació “L’avaluació 
econòmica de la promoció, i l’estudi i la justificació de la seva viabilitat”, segons 
determina l’article 66.1.d del Decret Legislatiu 1/2005. Aquesta valoració és 
aproximada, doncs la més detallada correspondrà a la fase d’execució de les obres i 
del projecte d’urbanització, a redactar posteriorment. 
 

 
A)  AVALUACIÓ ESTIMATIVA DELS COSTOS. 
 
Es consideren costos de la promoció quatre conceptes bàsics:  

a) les corresponents a les càrregues d’urbanització internes, 
b) la participació en el cost de les infraestructures del transport,  

c) les derivades dels compromisos urbanístics exteriors a la delimitació del 
sector en el cobriment de la canalització i posterior urbanització de la Ronda 
de Ponent,  

d) les despeses de construcció de l’edificació.  
 

A la taula adjunta hi figuren els costos interns d’urbanització. El cost aproximat de 
les obres d’urbanització s’ha determinat segons el mètode d’estimació del M.S.V. 
(metres quadrats de superfície de vial), mètode extret de l’anàlisi estadístic de 
diferents actuacions i que estableixen el cost de les obres, incloent-hi el de xarxes 
de servei i el moviment de terres. No s’han considerat indemnitzacions perquè es 
tracta de sòls sense activitat. 
Les quantitats expressades en cada apartat inclouen el percentatge corresponent de 
despeses generals i benefici industrial, per la qual cosa el pressupost final s’entén 
com a pressupost d’execució per contracte. La suma total (sense IVA) és de 
34.157.453,28 €. 
 
La participació en el finançament del dèficit d’explotació del transport públic, d’acord 
amb el que determina el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació del 
estudis d’avaluació de la mobilitat generada, es recull i justifica en el corresponent 
estudi de mobilitat. El valor és de 290.780 €. 
 

 
 
 
 
 
 
 Avanç del pressupost de les obres d’urbanització 
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L’adscripció de costos externs per sistemes generals, concretament el cobriment de 
la llera del transvasament, es determina d’acord entre la promoció i l’Ajuntament de 
Terrassa. La suma total és de 14.895.297 €. 
 
- Urbanització Passeig de Ponent:   2.420.282 € 

- Aportació Canon:   12.475.015 € 
TOTAL aportació   14.895.297 € 

 
Pel que fa als costos previstos per a l’edificació s’inclouen tant els de la pròpia 
execució com els de gestió que comporten. Les despeses per edificació són de 
414.414.436 €. 
 
COSTOS EDIFICACIÓ

Superfície (m2) Cost (€) Total (€)
Habitatge lliure 244.472 800 195.577.600
Habitatge protegit 69.953 640 44.769.920
Habitatge de preu concertat 34.977 720 25.183.440
Sostre complementari 46.635 640 29.846.400
PEM edificació 295.377.360
Estudis, control i despeses generals (22%) 64.983.019
Total cost de construcció 360.360.379

Despeses de gestió de l'edificació (15%) 54.054.057

Total despeses edificació 414.414.436

 
 

En conjunt, la suma de costos global és de: 
- Urbanització:   34.157.453 € 

- Finançament del dèficit d’explotació del transport públic:   290.780 € 
- Costos externs:   14.895.297 € 

- Edificació:   414.414.436 € 
TOTAL            463.757.966 € 
 

 
B)  AVALUACIÓ ESTIMATIVA D’INGRESSOS. 
 
La valoració ha tingut en consideració els diversos tipus de sostre previst segons els 
usos. Els valors s’han pres a partir de dades de mercat per a l’habitatge lliure en el 
moment actual, i dels valors màxims determinats per l’habitatge de protecció, per a 
Terrassa (zona A per habitatge de protecció i zona A3 pel concertat). Els valors són 
per m2 construït, aplicant un coeficient del 80% al valor de preu útil. 

 
Superfície (m2) preu construït (€/m2) Total (€)

Habitatge lliure 244.472 2.150 525.614.800
Habitatge protegit 69.953 1.491 104.299.923
Habitatge de preu concertat 34.977 1.677 58.649.434
Sostre complementari 46.635 1.505 70.185.675
Total ingressos 758.749.832

 

 
 

C)  ANÀLISI DE VIABILITAT ECONÒMICA. 
 

S’ha aplicat el mètode del valor residual estàtic, a partir de la fórmula: 
 

Valor en venda= (valor de repercussió del sòl + cost de construcció urbanització) x 1,4 

Valor de repercussió del sòl= (valor en venda/1,4) - cost de construcció urbanització 

 
 Vr = (758.749.832 / 1,4) – 463.757.966 = 78.206.200 € 
 
 

Aquest valor, repercutit sobre els 466.356 m2 de sòl de l’àmbit suposa un valor per 
m2 de sòl inicial de 167,7 €, valor raonable en la situació actual tenint en compta 
que es tracta de sòls sense transformar, en una situació de perifèria rural. 
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V.2).-  PLA D’ETAPES. 
 
D’acord amb les determinacions de l’article 83.2.e del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, s’estableixen els terminis d’execució de les obres d’urbanització, 
d’execució de l’edificació i de promoció de l’habitatge de protecció. 
Es preveu una única etapa per a l’execució de la urbanització de cinc anys, a 
comptar des del inici d’obres, el qual s’estima com a màxim en un any des de 
l’aprovació del Pla Parcial o, si fos el cas, des de la inscripció en el registre de la 
propietat de la reparcel·lació.  

 
L’execució de l’edificació es preveu com a màxim que estigui parcialment iniciada en 
el termini de 2 anys des de l’obtenció de la condició de solar i en la seva totalitat en 
el termini de 12 anys, amb una durada màxima d’execució de la construcció del 
polígon de 15 anys des de l’aprovació del Pla Parcial.  

 
Per l’habitatge de protecció es preveu la seva execució d’acord amb el que 
determina l’article 83.2.e del Reglament, és a dir, els terminis no poden ser superiors 
a 2 anys per a l’inici de les obres, a comptar des que la parcel·la tingui la condició de 
solar, i a 3 anys per a la llur finalització, a comptar des de la data d’atorgament de la 
llicència d’obres. 
 
 

 

Barcelona, abril de 2009 

 
 
La propietat El tècnic redactor 
 
 
 
 
  
  
CARANOR, S.L. Joan Busquets, Arqte.  
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V.b  JUSTIFICACIÓ DE LA SOSTENIBILITAT 
ECONÒMICA DE L'ACTUACIÓ 
 
 
 

Objecte i objectiu 
 

L’objecte de la present JUSTIFICACIÓ DE LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA és el 
Pla Parcial de Can Marcet, a Terrassa. 

 
L’objectiu bàsic de la justificació és coherent amb que els principis establerts per la 
legislació vigent en matèria urbanística sobre la viabilitat econòmica, funcional i 
social del planejament, quan el que es demana és una anàlisi de la proporcionalitat 
de l’actuació pel que fa a les inversions públiques tant en l’actuació com en el 
posterior manteniment de la nova peça urbana. 

Així es recull pel “REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la ley de suelo” que reprodueix el que disposava la 
Ley de suelo 8/2007, en el mateix article 15.4: 

 
“La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de 
urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el 
que se ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas 
afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o 
la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la 
suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.” 

 

Aquesta disposició va ser recollida pel DL 1/2007, de mesures urgents en matèria 
urbanística, que adequava l’ordenament català al marc normatiu estatals en matèria 
urbanística. 

 
 

Marc Juríridic 
 

La Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, com a marc normatiu estatal, va incorporar 
com a deure bàsic de les administracions, tal com es recull a l’Exposició de Motius 
de la llei, garantir que: 
 

“Los procedimientos de aprobación de instrumentos de ordenación y de ejecución 

urbanísticas tienen una trascendencia capital, que desborda con mucho el plano 
estrictamente sectorial, por su incidencia en el crecimiento económico, en la 
protección del medio ambiente y en la calidad de vida. Por ello, la Ley asegura unos 
estándares mínimos de transparencia, de participación ciudadana real y no 
meramente formal, y de evaluación y seguimiento de los efectos que tienen los 
planes sobre la 23268 Martes 29 mayo 2007  economía y el medio ambiente. La 
efectividad de estos estándares exige que las actuaciones urbanizadoras de mayor 
envergadura e impacto, que producen una mutación radical del modelo territorial, se 
sometan a un nuevo ejercicio pleno de potestad de ordenación. Además, la Ley hace 
un tratamiento innovador de este proceso de evaluación y seguimiento, con el objeto 
de integrar en él la consideración de los recursos e infraestructuras más 
importantes. Esta integración favorecerá, a un tiempo, la utilidad de los procesos de 
que se trata y la celeridad de los procedimientos en los que se insertan.” 

Aquesta llei ha estat refosa recentment en pel “REAL DECRETO LEGISLATIVO 
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo”.  

 

En conseqüència, el Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en 
matèria urbanística, en el seu article 12, va afegir al DL 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, una nova lletra d) a l’article 66.1 
del Text refós de la Llei d’urbanisme, que comporta l’obligatorietat d’incorporar a la 
documentació del Pla Parcial urbanístic un informe de sostenibilitat econòmica. 

D’acord amb l’article 66.1.d) el informe de sostenibilitat econòmica ha de: 
- ponderar el 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. 
 

 
Dimensions de l’ordenació 
 
No es pot dir que el desenvolupament del pla parcial de Can Marcet suposi una gran 
envergadura  dins el marc de referència del planejament general de Terrassa, que ja 
estava previst per aquest i, en conseqüència, contemplat en el marc propi de 
desenvolupament de les determinacions del POUM. Cal recordar a més que el 
desenvolupament del pla comporta l’assumpció d’una càrrega addicional en la 
canalització, cobriment i urbanització del Passeig de Ponent, que suposa un 
important estalvi pel  municipi en la urbanització d’aquesta infraestructura general de 
la ciutat. 
Tot i això, les disposicions legislatives són explícites en la necessitat d’incorporar 
aquesta Justificació de la sostenibilitat econòmica en el marc del Pla Parcial. 
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Les dimensions del pla parcial estan estipulades a la corresponent fitxa pel 
desenvolupament del sòl urbanitzable. Les grans xifres de desenvolupament del pla 
figuren en següent quadre: 

 
 
Prescripcions de la fitxa del Poum 2003 adaptades a l'increment del 4,85%                

SUPERFÍCIE TOTAL DE L'ÀMBIT DEL PLA PARCIAL 466.356 m2
SUPERFÍE TOTAL SÒL PÚBLIC (mínim 55%) 256.496 m2

Espais lliures computables (mínim 20%) 93.271 m2
Equipaments (mínim 15%)* 69.953 m2

SUPERFÍE TOTAL SÒL PRIVAT (màxim 45%) 209.860 m2
SOSTRE MÀXIM PRIVAT 396.403 m2st

Sostre residencial       (0,75m2st/m2s) 349.767 m2st
Sostre complementari (0,10m2st/m2s) 46.636 m2st

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES 4.372 hab
ALÇADA MÀXIMA PB+5
DENSITAT MÀXIMA D'HABITATGES 93,75 hab/Ha
RESERVA PER HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA (20%) 69.953 m2
CESSIÓ D'APROFITAMENT 10%

Prescripcions legislatives posteriors al POUM 2003 
RESERVA PER HABITATGE ASSEQUIBLE (10%) (DL 1/2005) 34.977 m2

* Nota: L'estàndard d'equipaments d'acord amb la legislació vigent posterior al POUM 2003 comporta una 
major superfície d'equipaments (15,59%). Veure quadre III de verificació.  
 

Sobre aquestes xifres cal fer algunes consideracions generals, pel que fa als 
requeriments de la llei en matèria de justificació de la sostenibilitat econòmica. Els 
principals indicadors que afectarien aquest concepte radiquen tant en la inversió 
inicial que suposa el pla per a l’administració en general, el manteniment dels espais 
públics i els carrers, la inversió en les dotacions necessàries, els ingressos pels nous 
edificis o el increment de l’IBI. Però el pes del pla parcial es veu relativitzat en el 
conjunt de la població amb les següents reflexions 
 

- Tot i que es creen 4.372 habitatges, es tracta d’un nombre de nous habitatges 
limitat respecte el conjunt del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Terrassa. La població incrementada seria d’uns 10.000 habitants en el 
període de desenvolupament del pla d’uns 15 anys fins la seva finalització. 
Aquesta població suposa un increment inferior al 5% respecte la població de 
la ciutat en 2006. 

- Els 135.577 m² d’espais lliures computables i no computables, més els 
94.363m² destinats a vialitat suposen un total de 229.940 m² espais a 
mantenir, amb una densitat d’habitatges de 93,75 hab/Ha. Com a referent de 
ciutat, la comparació amb el conjunt d’espais lliures existents actualment 
suposa un increment del 5,2 %, valor equilibrat amb el que vèiem 
anteriorment pel nombre d’habitatges i població. 

- En l’execució de l’obra urbanitzadora del pla no s’ha de considerar 
aportacions públiques. Pel que fa les despeses de manteniment de l’espai 
públic, la present actuació urbanística no comportarà un increment de la 
despesa pública en la conservació dels carrers i els espai lliures, ja que es 
veurà compensada per d’ingrés en concepte de IBI i altres taxes que 
generarà el nou assentament residencial 

 
 

Inserció de l’actuació en el marc de la construcció a Terrassa 
 

Com ja hem comentat, el termini màxim previst per a l’execució total del pla parcial 
es de 15 anys, encara que es preveuen 3 anys per començar a disposar d’oferta 
efectiva de nous habitatges. El conjunt de 4.372 habitatges es distribuiria en un 
procés de producció amb una oferta mitja de 364 habitatges durant 12 anys, o el 
que és el mateix, 29.147 m2st d’habitatge. Si atenem al volum de sostre total del pla, 
amb el destinat a activitats, el valor mitjà augmenta fins 33.033 m2st /any. 
 

Aquestes dades les podem comparar amb les resultants dels anys més recents a la 
ciutat que, tot i haver gaudit d’un període d’alta producció, podem pensar que en els 
terminis establerts es poden recuperar en un futur: 
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Justificació del sostre destinat a usos productius i habitatge 
 
L’ús principal determinat pel planejament general és la residència , amb un total del 
88% del sostre previst. S’ha de tenir en consideració que el POUM és la figura que 
determina els usos, que no poden ser alterats pel planejaments derivat. També és la 
figura de planejament que garanteix globalment l’equilibri entre usos productius i 
residencials, de manera que es puguin interioritzar al màxim els moviments de la 
població dins el municipi, amb l’objectiu de garantir un desenvolupament sostenible 
en el marc de la ciutat. 

Cal recordar que el Vallès occidental és una de les comarques amb un nivell 
d’autocontenció (68% en dies feiners) més alt de la Regió Metropolitana. Terrassa 
és una ciutat que presenta una internalització de la mobilitat molt elevada, del 81%, 
la qual cosa respon a un alt equilibri entre les relacions funcionals. 
Ja dins de l’àmbit del pla, es preveu destinar 46.635m2st a usos complementaris a 
la residència, amb un focus d’activitat concentrat en la plaça d’accés principal al nou 
barri.  
D’altra banda, les densitats amb les quals opera el pla es corresponen amb un 
model alt, amb una mitja propera als 100 hab/Ha, la qual cosa garanteix un bon ús 
del territori, la qual cosa repercutirà en un bon balanç per a la hisenda municipal. 

 
 

Impacte de les actuacions previstes en les finances de les Administracions 
responsables 
 

El pla parcial correspon a la figura prevista per l’ordenament jurídic pel 
desenvolupament dels sòls urbanitzables i, més concretament, pel POUM de 
Terrassa. Per tant, es tracta d’un sector de desenvolupament que té garantit el seu 
desenvolupament per l’aprofitament que li atorga el planejament, com de fet es 
verifica la viabilitat econòmica en el Estudi d’Avaluació Econòmica del propi pla 
parcial. 
Aquest pla ha incorporat com a càrregues extraordinàries d’urbanització 14.895.297 
€, corresponents al cobriment de la llera del transvasament, als quals cal sumar els 
290.780 € de finançament de dèficit dels transport públic. 
Els equipaments previstos pel pla parcial són en algun cas ampliació dels ja 
existents, principalment docents. Una de les particularitats d’aquest pla parcial és la 
interacció de les propostes en matèria d’equipaments amb els barris propers, 
garantint una bona relació entre població consolidada i nouvinguts, en la qual els 
nous equipaments serviran per un àmbit territorial netament superior al del propi 
parcial.  

 

Com a dades principals a tenir en consideració, com ja hem assenyalat, 
s’incrementen els espais lliures en 136.217m² i la vialitat 94.363m². A efectes de 
ponderar els costos de manteniment, s’han estimat els següents ratis pels espais 
públics i els carrers, amb la següent forquilla de valors: 

- Espais lliures:  entre 2,00 i 2,50 €/ m² 
- Vialitat:  entre 2,50 i 3,00 €/ m² 

 
Amb aquests valors, els costos de manteniment resultants oscil·larien segons els 
resultats de la taula següent: 
 

 
 Forquilla cost de 

manteniment (€/ m²) 
Valor anual 

inferior (€/any) 
Valor anual 

superior (€/any) 

Manteniment dels espais lliures 2,00 – 2,50 272.434 340.543 

Manteniment de l’espai viari 2,50 – 3,00 235.908 283.089 

COST TOTAL  508.342 623.632 

 
El valor mitjà resultant és per tant de 565.987 €/any 

 
Els fons pel manteniment d’aquestes despeses provindran entre d’altres, de la 
recaptació en concepte de Impost de Bens Immobles (IBI). No es considera a 
aquests efectes la recaptació que l'Ajuntament obtindrà per les noves llicències de 
construcció o les noves activitats, que serien aportacions complementàries. 

A la ciutat de Terrassa, dos xifres globals ens permeten una aproximació al volum 
global d’ingressos en comcepte d’IBI. 

 
- Import total que es recapta per IBI municipal:  34.911.636,18 € 

- m2 de sostre sobre els quals es recapta aquest IBI: 18.125.326 m2st 
 

El valor mitjà resultant és de 1,926 €/m2. Aquest valor correspon a una repercussió 
molt global, que compensa àrees de repercussió més alts amb els més baixos. En 
tractar-se d’un barri nou podem admetre que aquest valor es podria situar en nivells 
de 3,0 €/m2 o superiors. 
Aplicant aquests valors als 396.402 m2st estem en una forquilla entre 763.472 €/any 
amb valors d’IBI mitjos en la ciutat actual, o de 1.189.209 €/any, molt més ajustats al 
barri de nova construcció. En qualsevol dels dos casos, estem per sobre dels costos 
de manteniment obtinguts. 
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Les xifres dels pressupostos municipals 
 
L’actuació de Can Marcet s’inscriu en un context pressupostari de una gran potència 
econòmica, tenint en compta que parlem d’una ciutat amb més de 200.000 
habitants. 

Per tant, podem preveure que la significació de l’actuació  en el conjunt de la ciutat 
no només és perfectament assumible com a part del desenvolupament urbà, sinó 
que està equilibrat amb el seu context, delimitat pel que fa a l’ordenació urbanística 
pel Pla d’Ordenació Urbana Municipal. 
 
Barcelona, abril de 2009 

 
 
La propietat El tècnic redactor 
 
 
 
 
  
  
CARANOR, S.L. Joan Busquets, Arqte.  
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VI.  MEMÒRIA SOCIAL DE L’HABITATGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.  MEMÒRIA SOCIAL DE L’HABITATGE. 
 
 

 
VI.1).- MARC NORMATIU. 
 
El punt 2 de la DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA CINQUENA de la llei d’urbanisme 
determina que “Els instruments de planejament urbanístic derivat, relatius a sectors 
que preveuen usos residencials, que desenvolupen planejament urbanístic general 
que no contingui la memòria social que exigeix l’article 59 n’han d’incorporar una que 
defineixi els objectius de producció d’habitatge protegit o assequible. Aquesta 
exigència no és aplicable als instruments de planejament urbanístic derivats 
aprovats inicialment abans de l’entrada en vigor de la Llei 10/2004”. 

D’acord amb l’article 59.1.h) de la Llei d’urbanisme, els plans d’ordenació urbanística 
municipal han d’incorporar una Memòria social que contingui la definició dels objectius 
de producció d’habitatge protegit i, si s’escau, d’altres tipus d’habitatge assequible que 
determini la legislació sectorial. En conseqüència, la Memòria social d’habitatge ha de 
formar part de la documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal. 
L’aprovació anterior del POUM de Terrassa a la vigència de la llei esmentada fa que 
sigui d’aplicació la disposició transitòria cinquena abans transcrita. 
Aquestes previsions són coherents amb les determinacions de la “LEY 8/2007, de 28 
de mayo, de suelo”, que estableix que el percentatge d’habitatge sotmès a algun tipus 
de protecció serà del 30%, “que, al menos, permita establecer su precio máximo en 
venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o 
la concesión administrativa”. 

 

 

L’HABITATGE EN RÈGIM DE PROTECCIÓ 
 

L’art. 57. 3 de la Llei d’urbanisme determina la reserva del sòl corresponent al 20% del 
sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació per a destinar-lo a 
algun règim de protecció dels definits per la legislació sectorial. A aquest estàndard 
urbanístic específic cal afegir la reserva obligatòria de sostre per a la construcció 
d’habitatge assequible, una nova mesura d’estímul d’habitatge protegit. Aquesta 
reserva ha de concretar-se en una proporció mínima del sòl corresponent al 10% del 
sostre del total que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació. Com 
podem veure, les reserves legalment establertes exigeixen destinar, del conjunt 
d’edificabilitat adscrita per l’actuació urbanística projectada a usos residencials, un 
mínim del 30% del sostre a habitatge sotmès alguna de les modalitats de protecció 
pública previstes per la legislació sectorial, ja sigui en règim especial, general o 
concertat. Aquesta reserva, d’acord amb l’article 57.4 de la llei, s’ha d’integrar en 
l’ordenació de manera que es garanteixi la cohesió social del sector. 

Respecte a la personalitat jurídica dels promotors d’habitatge protegit, la Llei 
d’urbanisme regula que en la corresponent fase de desenvolupament dels sectors de 
planejament derivat, es recolzi també en la iniciativa privada [articles 57.5 i 65.2.g]. 
L’article 43.2 del TRLU també es refereix a la necessària corresponsabilització de la 
iniciativa privada en la construcció d’habitatges de protecció pública. “(...) Per tal 
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d’assegurar la participació de la iniciativa privada en la construcció d’habitatges de 
protecció pública es pot distribuir la cessió de sòl amb aprofitament proporcionalment 
entre les diferents qualificacions de zona de l’àmbit d’actuació”. 

 
 
VI. 2). LA PROPOSTA DEL PLA PARCIAL EN MATÈRIA D’HABITATGE 
 
La present actuació es caracteritza per establir les condicions necessàries per a la 
futura implantació, en el seu àmbit, de 4.372 habitatges nous, previsió aquesta que 
possibilita la ubicació d’uns 9.600 habitants en el barri delimitat pel present Pla Parcial. 
L’estimació de la població resident en l’àmbit s’obté d’una mitja de 2,2 habitants per 
habitatge. En aquest sentit, la proposta plantejada preveu que els usos residencials se 
situïn preferentment en la part superior de la plataforma topogràfica, barrejats de 
forma adequada amb els usos d’activitat en algun eix, a més de la peça més 
focalitzada com a terciària i altres punts de contacte amb la Ronda de Ponent. Així, la 
proporció d’usos a què s’adscriu el conjunt del sostre generat atribuït en l’àmbit del Pla 
és d’un 88,2% per a usos residencials i un 11,8% restant amb destí a usos per activitat 
econòmica.  
El procediment d’adjudicació dels habitatges sotmesos a protecció oficial cal que es 
realitzi d’acord als principis d’objectivitat, transparència i igualtat d’oportunitat i segons 
els criteris d’adjudicació establerts per la normativa vigent. Aquests criteris fan 
referència a totes les promocions d’habitatge protegit (règims especial, general, 
concertat, dotacional, lloguer, venda, etc.) i a qualsevol tipus de promoció pública o 
privada. 

Balanç d’habitatges existents i proposats en l’àmbit del Pla Parcial: 
 

 núm. habitatges Sostre (m2) 

A. Habitatges existents (previ al pla) 0 0 

B. Habitatges previstos  4.372 349.767 

C. Balanç d’habitatges (B-A) 4.372 349.767 

 
 
VI.3). L’HABITATGE PROTEGIT 
 
El present Pla Parcial preveu el destí d’un 30% del sostre amb ús residencial a 
habitatge sotmès a algun règim de protecció, d’acord amb els requisits de la legislació 
vigent. En el còmput total d’aquest sostre amb destí a usos residencials es reserva un 
percentatge del 10% corresponent a habitatge en règim concertat mentre que un 20% 
del sostre que el Pla Parcial adscriu a usos d’habitatge serà destinat a protecció en 
règim general. Aquest Pla Parcial no determina amb caràcter exprés els habitatges en 

 règim protegit modalitat especial, sens perjudici del que pugui decidir l’ajuntament en 
funció de les seves polítiques d’habitatge en relació a l’aprofitament urbanístic que li 
correspongui, per tal que es destinin finalment habitatges en aquesta modalitat a 
persones que no arribin al nivell de renda necessari per a l’adjudicació d’un habitatge 
en règim concertat o general. 
L’execució de les determinacions en aquesta matèria podrà correspondre 
indistintament a la iniciativa privada i a la pública, d’acord amb l’adjudicació 
d’aprofitament urbanístic a cada propietari en raó dels drets que hagi aportat en 
aquest procés reparcel·latori, així com la cessió d’aprofitament a l’ajuntament.   

 
 
VI.4). RELACIÓ DE L’ACTUACIÓ AMB ELS BARRIS DE L’ENTORN.  
 

A l’objecte de relacionar la incidència de les determinacions del present pla en matèria 
d’habitatge amb la realitat actual i futura d’aquest àmbit de la ciutat de Terrassa i 
d’acreditar, així, l’oportunitat de la proposta en matèria d’habitatge, s’analitza la 
proposta en relació als barris de l’entorn immediat de l’àmbit de planejament.  
Com es desprèn dels propis quadres numèrics, la distribució del sostre amb destí a 
usos d’habitatge entre el règim lliure i el protegit se situa en uns valors que permeten 
equilibrar perfectament les seves proporcions. Tenint present que es tracta de sòls de 
nou desenvolupament al costat d’altres peces de caràcter semblant, l’equilibri entre 
ells és garantit tant pel POUM com per la legislació aplicable. 
La distribució equitativa del sostre d’habitatge entre règim protegit i renda lliure és 
coherent amb el mandat de la Llei d’urbanisme respecte les reserves d’habitatge de 
protecció que obligatòriament ha de preveure el planejament de noves peces de  
desenvolupament d’habitatge. Així, l’article 57.2 disposa: “Les reserves per a la 
construcció d’habitatges de protecció pública s’han d’emplaçar evitant la concentració 
excessiva d’habitatges d’aquest tipus, d’acord amb el que estableix l’article 3.2, per tal 
d’afavorir la cohesió social i evitar la segregació territorial dels ciutadans per raó de llur 
nivell de renda”  

En aquest sentit, la proposta s’emplaça en un entorn urbà que barreja unes peces 
d’habitatge més humil amb algunes edificacions més recents d’un nivell de renda un 
punt superior. La previsió d’habitatge lliure del Pla Parcial , en relació amb les pròpies 
aportacions d’habitatge protegit i de preu concertat, permetrà contribuir al reequilibri 
d’un sector de ciutat amb certes descompensacions en matèria de diversitat de 
tipologia d’habitatge. 
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VI.5). QUADRES NUMÈRICS 
 
Traduïts a sostre i modalitats d’habitatge de protecció, els paràmetres exposats en els 
anteriors apartats de la present memòria social estableixen els següents valors: 
 

HABITATGE LLIURE NOU HABITATGE PROTEGIT TOTAL HABITATGE 
 

 Règim general  Concertat  

NÚM. 3.063 873 436 4.372 

SOSTRE 244.837 69.953 34.977 349.767 

 
 
8 CALENDARI D’EXECUCIÓ 
 
L’article 57.5 de la vigent Llei d’urbanisme determina que el planejament (general o 
derivat, segons correspongui) ha de preveure els terminis obligatoris per al inici i per a 
l’acabament de la construcció d’aquests habitatges. A aquest mateix mandat respon la 
previsió de l’article 65.2.g), de la mateixa llei, consistent en que els plans parcials 
“estableixen els terminis obligatoris en els quals l’administració actuant i els propietaris 
adjudicataris de sòl destinat a habitatge de protecció pública han d’iniciar i acabar 
l’edificació dels habitatges”. 
D’acord amb el Pla d’etapes, per a l’habitatge de protecció es preveu la seva execució 
d’acord amb el que determina l’article 83.2.e del Reglament, és a dir, els terminis no 
poden ser superiors a 2 anys per al inici de les obres, a comptar des que la parcel·la 
tingui la condició de solar, i a 3 anys per a la llur finalització, a comptar des de la data 
d’atorgament de la llicència d’obres. 
Es preveu un procés raonable i progressiu d’una manera esglaonada, que permeti una 
correcta integració funcional de les peces que es desenvolupin.  
 
Barcelona, abril de 2009 

 
 
La propietat El tècnic redactor 
 
 
 
 
  
  
CARANOR, S.L. Joan Busquets, Arqte.  

 

 



T-MAR 090415 
 

PLA PARCIAL DE CAN MARCET A TERRASSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 1.  (Documentació continguda al projecte d’Obres Bàsiques d’Urbanització 

lliurada coma documentació independentment) 
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ANNEX 2. Informe en relació a la titularitat dels sòls dels elements catalogats. 
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ANNEX 3. Fitxes del Catàleg
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