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INTRODUCCIÓ.
Determinades obres i activitats requereixen de la tramitació d’un pla especial urbanístic.
La llei diferencia dos supòsits: els PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS DE DESENVOLUPAMENT, que
s’adapten a les previsions substantives del planejament territorial o urbanístic general, siguin
previstos expressament o no en aquest planejament, i els PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS
AUTÒNOMS respecte a les previsions substantives del planejament territorial o urbanístic
relatives als elements fonamentals de l’estructura general de l’ordenació del territori.
En el desenvolupament de les previsions del planejament territorial o del planejament
urbanístic general, es poden aprovar PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS si són necessaris per assolir les
finalitats següents:










La protecció del medi rural i del medi natural.
La protecció de béns catalogats.
El desenvolupament del sistema urbanístic de comunicacions i les seves zones de protecció.
El desenvolupament del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris.
El desenvolupament del sistema urbanístic d’espais lliures públics.
L’ordenació del subsòl, si no és objecte d’una altra figura de planejament urbanístic derivat.
La identificació i la regulació de les masies, cases rurals i altres edificacions.
Les actuacions específiques en sòl no urbanitzable.
La implantació d’obres i usos relacionats amb l’activitat de càmping i amb l’aparcament de
caravanes, autocaravanes i remolcs tenda previstos en el pla d’ordenació urbanística
municipal.
 La implantació d’activitats vinculades a l’explotació de recursos naturals.
 Qualsevol altra finalitat anàloga.
Els PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS contenen les determinacions que exigeixen el planejament
territorial o urbanístic corresponent o, a manca d'aquest, les pròpies de llur naturalesa i llur
finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els estudis, els plànols, les normes i els
catàlegs que escaiguin.
ELS PLANS DE MILLORA URBANA tenen per objecte:

 En sòl urbà no consolidat, completar el teixit urbà o bé acomplir operacions de
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rehabilitació, de reforma interior, de remodelació urbana, de transformació d'usos, de
reurbanització, d'ordenació del subsòl o de sanejament de poblacions i altres de similars.
 En el sòl urbà consolidat, completar o acabar la urbanització i regular la composició
volumètrica i de façanes.
ELS PLANS DE MILLORA URBANA que tinguin per objectiu la reforma interior, la remodelació urbana,
la transformació d'usos, la reurbanització o completar el teixit urbà poden:
 Determinar operacions urbanístiques que comportin el desenvolupament del model
urbanístic de l'àmbit de què es tracti o bé la seva reconversió quant a l'estructura
fonamental, l'edificació existent o els usos principals.
 Establir la substitució integral o parcial de les infraestructures d'urbanització i la
implantació de noves infraestructures, per raons d'obsolescència o d'insuficiència
manifesta de les existents o per les exigències del desenvolupament econòmic i social.
ELS PLANS DE MILLORA URBANA contenen les determinacions pròpies de llur naturalesa i llur
finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els estudis, els plànols i les normes
corresponents.
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ANTECEDENTS.
En data 26/03/2010, la JUNTA DE GOVERN LOCAL de l’ AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS, va concedir
la LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS, expedient nº MJ 2009/60, per les obres de REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
NAU INDUSTRIAL situada entre els carrers del PRAT Nº 9 i SANT PERE Nº 12 d’aquest municipi,
promogut per LURDES BERGADÀ I BRIANSÓ, en nom i representació de BERCALA IMMOBLES SL.
En data 11/02/2011, la JUNTA DE GOVERN LOCAL de l’ AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS, va donar
per complida la condició de presentar, amb caràcter previ al inici de les obres el PROJECTE
EXECUTIU, degudament visat i diligenciat, visat nº 2009016357, el qual va ser informat
favorablement per els SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS, expedient MJ 2009/60.
En data 15/07/2014, la JUNTA DE GOVERN LOCAL de l’ AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS, prendre
l’acord per l’arxiu de l’expedient de la LLICÈNCIA URBANÍSTICA, MJ 2009/60, atenent a que no
s’havien realitzat les obres sol∙licitades per a la REFORMA I AMPLIACIÓ DE NAU INDUSTRIAL, situada
entre els carrers del PRAT Nº 9 i SANT PERE Nº 12 d’aquest municipi, promogudes per LURDES
BERGADÀ I BRIANSÓ, en nom i representació de BERCALA IMMOBLES SL.
En data 23/04/2010, la JUNTA DE GOVERN LOCAL de l’ AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS, va
concedir la LLICÈNCIA D’ACTIVITATS per a TALLER DE DISSENY PER A CONFECCIÓ DE ROBA DE VESTIR, d’acord
amb el projecte tècnic, visat CETIB Nº 2009933928 del 22/12/2009, promogut per LURDES BERGADA SL.
En data 02/02/2017, s’inicien les obres de REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA NAU INDUSTRIAL en
l’emplaçament de referència.
En data 08/02/2017, es comunica al AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS, mitjançant instància
normalitzada, nº registre ENTRA‐2017‐1047, que s’han donat les oportunes instruccions, als
efectes de procedir al desmuntatge dels tancaments actuals de la nau industrial de referència,
per tal de garantir la seguretat de les persones en les tasques constructives afectades, ja que no
es pot assegurar la estabilitat d’aquests tancaments.
En aquest sentit es comunica, que es procedirà a la reconstrucció idèntica i literal de la realitat
física alterada, d’acord amb el projecte objecte de la llicència d’obres concedida, mantenint
d’aquesta manera, el seu resultat final.
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En data 14/03/2017, es comunica al AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS, mitjançant instància
normalitzada, nº registre ENTRA‐2017‐1911, que el projecte objecte de la llicència d’obres ,
explica, els processos constructius per tal de conservar els tancaments, amb els estintolaments
indicats en els plànols d’estructura, amb una única excepció, la que afecta a les garanties de
seguretat de les persones, i en aquest cas, el projecte, preveu la substitució dels tancaments,
conservant però, la literalitat de la seva geometria, conservant la seva volumetria, la seva
edificabilitat i la seva ocupació.
En data 23/02/2017, es mantenen converses entre Alcaldia, la Regidoria d’obres i els Serveis
Tècnics Municipals, amb la promoció i el tècnic director de les obres i redactor del projecte
aprovat, en la qual es constata entre ambdues parts, que l’aplicació de la normativa, distància
de separació a ambdós carrers limítrofs, Sant Pere i Prat, propiciaria la obtenció d’uns resultats
no desitjats en el teixit urbà que envolta la parcel∙la de referència, en el cas d’aplicar‐se els
paràmetres i condicions d’edificació normalitzats en el Pla General per aquesta zona, zona
industrial, amb una volumetria desproporcionada front a la volumetria de les parcel∙les que
l’envolten, on queda limitada per d’altres paràmetres més restrictius, zona d’edificació
residencial.
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CONSIDERACIONS GENERALS.
La promoció de les obres es troba interessada en la rehabilitació d’aquesta nau amb la
volumetria indicada en el projecte, la qual coincideix bàsicament amb l’actual, ocupació, alçada
i edificabilitat, atenent a raons estètiques i formals, quedant per sota dels paràmetres
normalitzats en aquesta zona, i també és cert, que els resultats finals de l’aplicació i
esgotament de les condicions d’edificació que el pla general determina per aquesta zona, pot
produir resultats finals no volguts i prou desafortunats, tant en la seva volumetria, (8 METRES
d’alçada front als 6 ACTUALS, i front als 7 METRES normalitzats en la zona residencial que envolta
la parcel∙la), una edificabilitat i una ocupació superior, i en última instància, el
desenvolupament d’activitats, que si bé es troben emparades en la normativa, esdevenen poc
compatibles amb un teixit residencial destinat a l’edificació aïllada.
És a dir, ens trobem front una parcel∙la industrial, amb totes les seves conseqüències i resultats,
envoltada per una zona d’edificació aïllada i equipaments, situació la qual provoca una tensió
entre ambdós teixits, industrial i residencial, tant pel que fa als aprofitaments urbanístics, com
pel que fa als resultats estètics i formals, en diríem el paisatge urbà, com pel que fa a la
compatibilitat entre ambdós tipus d’activitats.
L’activitat que es proposa en aquest edifici, és totalment compatible amb el teixit residencial,
és més, es considera que inclús complementària, i lluny de provocar tensions entre els teixits
urbanístics existents, es considera que els hi aporta un valor afegit.
Es tracta d’un TALLER DE DISSENY DE ROBA PER A VESTIR, amb la seva previsió d’emmagatzematge,
amb una previsió de 10 llocs de treball, on la maquinària més complexa es situa en unes taules
de planxar els models que es fabricaran en d’altres llocs. No es contempla cap procés de
fabricació. És evident la voluntat de que el resultat d’aquesta construcció sigui un valor afegit a
la pròpia firma, situació la qual, convergeix directament amb els interessos del teixit existent, i
per tant amb els interessos més generals.
Es considera per tant, que la rehabilitació, la reforma, o la RECONSTRUCCIÓ en definitiva, és la
solució òptima per aquesta singularitat del planejament, i als efectes, es considera la redacció
d’un pla de millora urbana, que sense modificar el planejament general, reguli les condicions
per l’edificació en aquesta parcel∙la,en quant al seu gàlib, condicions les quals, hauran de
coincidir amb la volumetria de la nau original,i, en conseqüència, amb la volumetria del
projecte aprovat.
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Com a conclusió final, es considera que la volumetria de l’edifici original de la nau industrial, és
la que defineix l’actuació que proposa el projecte, una volumetria amable i reconeguda per els
veïns que respon a una construcció, que si bé no esgota els paràmetres d’edificabilitat,
ocupació i alçada que el Pla General estableix per a la ZONA 7B, PETITA INDUSTRIA, si que
sobrepassa els gàlibs normalitzats en referència a la separació als límits de parcel∙la, mantenint‐
se per sota del gàlib de l’alçada reguladora, gàlibs que per altre part, són ja reconeguts i
assimilats en les qüestions formals per els veïns i veïnes afectats.
D’acord amb els Serveis Tècnics municipals, es considera alhora, que les distàncies de separació
a vials, no quedarien compresos, en aquest cas, en l’estructura fonamental del planejament, ja
que atenent a les disposicions transitòries del pla general, en el cas d’haver mantingut els
tancaments originals de la nau, i no haver procedit al seu desmuntatge per raons de seguretat,
el gàlib que es pretén de conservar seria admissible.
D’aquí es deriva la necessitat de la redacció d’aquest pla de millora urbana, als efectes de
donar continuïtat a la llicència d’obres aprovada i garantir‐ne el seu suport jurídic, i justificar en
qualsevol cas, la bondat de la volumetria de la nau original, front a la volumetria admesa per el
planejament vigent, en particular pel que fa als gàlibs de separacions a límits de parcel∙la, vials.
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IDENTIFICACIÓ.


EMPLAÇAMENT.

La finca es troba situada als carrers del PRAT Nº 9 i SANT PERE 12, en el terme municipal de l’
AMETLLA DEL VALLÈS, comarca del VALLÈS ORIENTAL, 08480 de BARCELONA.
Les referències cadastrals d’ambdues parcel∙les és corresponen amb els codis següents,
malgrat que ambdues parcel∙les es troben agrupades en una única escriptura:
2

C/ PRAT Nº 9

8829006 DG3182N‐0001/EM

00449136

618,00 m

C/ SANT PERE Nº 12

8829011 DG3182N‐0001/ZM

00449526

562,00 m

2

La superfície total d’ambdues parcel∙les, atenent al plànol topogràfic realitzat, es situa en
2
1.174,55 m .
L’altitud de la població és de 281 M sobre el nivell del mar, i l’altitud de l’emplaçament de
l’edifici, de 262 M.


PROMOTOR.

La promoció d’aquest encàrrec, així com de l’execució de les obres que es relacionen en
aquest projecte, correspon al AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS i a na LURDES BERGADÀ I
BRIANSÓ, amb nom i representació de BERCALA IMMOBLES SL,
ANDREU GONZÁLEZ i GIL
AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS

ALCALDE PRESIDENT
P_08500500_A

PLAÇA DE L’AJUNTAMENT Nº 1. L’AMETLLA DEL VALLÈS 08480 BARCELONA

LURDES BERGADÀ i BRIANSÓ

37650835_L

BERCALA IMMOBLES SL

B_65015372

CARRER MALLORCA 12_A, 08401, DE GRANOLLERS, BARCELONA
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La redacció d’aquest document tècnic, PLA DE MILLORA URBANA, correspon a PERE MARIEGES I
CASTELLS, ARQUITECTE CoAC 15871_2, amb DNI 37682158_Q, i domicili professional al CARRER
BLANCAFORT 1, PLANTA 1, PORTA 2, LA GARRIGA, 08530 DE BARCELONA.
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INFORMACIÓ PRÈVIA.


ESTAT ACTUAL (A DATA D’INICI D’OBRES; extracte projecte bàsic i executiu visat CoAC nº 2009016357)
>

EN RELACIÓ A LA PARCEL∙LA:

La parcel∙la actual te forma regular, trapezoïdal, amb un suau pendent uniforme
longitudinal. Actualment la parcel∙la disposa d’una edificació, nau industrial, de planta
baixa i planta pis.
La tanca de la parcel∙la es troba executada parcialment en l'actualitat, així com el les
tanques perimetrals amb la resta de parcel∙les veïnes.
Disposa d’edificacions mitgeres adjacents, coberts auxiliars, i s’han detectat l’existència
de desguassos aliens a la pròpia edificació, els uns provinents de les parcel∙les
superiors, les quals desguassen al dipòsit soterrat existent a la nau, el qual desguassa
amb sobreeixidor directament a la claveguera.
El carrer principal de la parcel∙la, carrer del Prat, és un carrer d’amplada constant, de
8,00 METRES de secció, amb voreres bilaterals de 1 METRE. El seu nivell de trànsit i el seu
nivell sonor son baixos.
Pel que fa al carrer Sant Pere, (passatge), la seva amplària és de 4,00 metres, i dona
accés a una única parcel∙la construïda amb un habitatge, i façana a la parcel∙la afectada
per aquest PLA DE MILLORA URBANA, construïda en alineació de vial.
S'adjunta en la documentació gràfica el seu plànol topogràfic.
>

EN RELACIÓ A LA EDIFICACIÓ:

La construcció existent a la parcel∙la, data de l’any 1963 atenent a les dades de la fitxa
cadastral. La seva tipologia correspon al d’una nau industrial de l’època, la qual ha estat
destinada a als usos, de nau agrícola per bestiar boví inicialment, i a taller de teixits
posteriorment.
La construcció de tipus industrial, es conforma a partir d’una geometria longitudinal,
amb una llum de 12 METRES, i una crugia transversal amb una llum de 4 METRES.
La longitud total de la nau és de 44,10 M per 12,00 M d’amplada, amb una superfície total
de planta de 529,20 m2.
Actuacions simultànies o posteriors a la construcció de la nau, atenent a la seva
tipologia constructiva, amplien la planta principal, amb una planta pis que desdobla
parcialment la planta baixa, amb una superfície total de 319,80 m2.
D’aquesta manera la superfície total construïda actual es situa en 849,00 m2.
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>

EN RELACIÓ A LA CONSTRUCCIÓ:

La tipologia edificatòria de la construcció actual correspon a la tipologia de nau
industrial de geometria longitudinal, amb coberta lleugera a dues pendents suportada
per encavallades de fusta transversals.
L’estructura de la nau, es composa a partir d’unes pilastres d’obra de fàbrica ceràmica
foradada, totxana, les quals queden travades amb la paret de tancament perimetral
construïda amb el mateix material.
Sobre aquestes pilastres, es recolzen les encavallades de fusta de geometria triangular
amb els tirants expressats en els plànols de l’estat actual. Les encavallades queden
travades amb creus longitudinals de taulons del mateix material (creus de Sant
Andreu).
Directament sobre les encavallades es recolzen les biguetes, composades a partir de
taulons de fusta rectangulars, que suporten el tancament de la coberta, a dues
vessants en el sentit transversal, composat per xapes de fibrociment ondulat.
Els diferents forjats de planta pis, realitzats en diferents actuacions posteriors a la
construcció original de la nau, atenent a la seva tipologia constructiva, es conformen
amb biguetes prefabricades, o realitzades in situ, de formigó i revoltons ceràmics, els
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quals es recolzen o bé, en parets d’obra de fàbrica ceràmica, o bé en una estructura
afegida de pilars de formigó encofrats en tubs prefabricats de formigó, i jàsseres
transversals de formigó armat.
Pel que fa als tancament de la nau existent, d’obra de fàbrica ceràmica foradada,
totxana, queden acabats amb un revestiment de morter de ciment i cal, acabat pintat.
Les obertures es resolen de manera variable, d’acord amb les intervencions realitzades,
composades les originals amb fusteria de formigó prefabricat i quarterons de vidre, o
en intervencions posteriors, amb fusteria de fusta i persianes enrotllables.
Les portes d’accés generals, es resolen amb corredisses de fusta amb guies metàl∙liques
exteriors.
>

EN RELACIÓ ALS ESPAIS EXTERIORS:
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Els espais exteriors de la nau industrial existent no es troben ocupats, exceptuant els
coberts existents en la zona nord oest de la parcel∙la.
Cal assenyalar l’existència d’un pou d’aigua, en la zona nord oest de la parcel∙la, el qual
es troba situat en el plànol topogràfic que s’acompanya en aquest projecte.
Pel que fa a la vegetació existent, aquesta es troba composada per un conjunt d’arbres
fruiters en la zona lliure sud de la parcel∙la, i com a element singular cal destacar la
presencia d’un conjunt de lledoners en la zona nord de la parcel∙la, just en la era
conformada per la construcció de la nau industrial i les construccions de les parcel∙les
veïnes, element singular, dotat d’un caràcter prou important.
Aquesta zona es troba pavimentada amb rajola ceràmica manual, “tova”.
Dir també, que les tanques als carrers del Prat es troben realitzades en l’actualitat en
tota la seva façana, al carrer de Sant Pere de manera parcial, pati sud, restant la zona
de l’era oberta i protegida amb una cadena.
Pel que fa als límits amb d’altres parcel∙les, aquestes es troben executades, tant pel
que fa al termenal nord com al sud, exceptuant la zona de l’era que resta oberta i
conforma un únic espai.
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CONDICIÓ DE SOLAR

La parcel∙la disposa de la condició de solar, d’acord amb l’article 29 del TEXT REFÓS DE LA LLEI
D’URBANISME, DECRET LEGISLATIU 1/2010 i MODIFICACIONS LLEI 3/2012, ja que es troba classificat
com a SÒL URBÀ CONSOLIDAT i alhora compleix amb els requisits de trobar‐se front un vial
urbanitzat, carrer del Prat, i disposa dels serveis urbanístics bàsics assenyalats per l’article
27.1, xarxa viària amb nivell de consolidació suficient per permetre la connectivitat amb la
trama viària bàsica municipal, disposa de xarxes d’abastament d’aigua, de sanejament i
subministrament d’energia elèctrica i gas natural, enllumenat públic i es troba íntegrament
pavimentada.
Alhora té assenyalades alineacions i rasants, i és susceptible de llicència immediata perquè
no ha estat inclosa en un sector subjecte a un pla de millora urbana ni en un polígon
d’actuació urbanística pendents de desenvolupament.


TEIXIT URBÀ

La zona afectada en l’àmbit del PLA DE MILLORA URBANA, es troba classificada com a SÒL URBÀ
per el PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA, PGOU, de l’ AMETLLA DEL VALLÈS, i qualificada, en
general com a ZONA EDIFICACIÓ AÏLLADA (HABITATGES), CLAU 6A1 I 6A2, és a dir, edificació aïllada
per unitat independent d’habitatge en parcel∙la mínima de 400 m2 i 600 m2, respectivament.
Cal assenyalar, atenent a la informació facilitada per aquest Ajuntament, que es considera
la redacció d’una modificació de planejament als efectes de revitalitzar i ordenar la zona
afectada, als efectes de millorar la seva urbanització i possibilitar la implantació d’un
equipament municipal en la finca de FELIUBADALÓ.
Alhora cal destacar en emplaçaments immediatament pròxims:
 CAN MARQUÈS, carrer Sant Pere, antiga masia qualificada per el PGOU com a zona 4B, ZONA
DE CASC ANTIC, DE CONSERVACIÓ DE LA TIPOLOGIA ANTIGA, que correspon a les zones antigues
d’edificis en alineació de vial o aïllades que per les seves característiques pròpies han de
conservar‐se, doncs les variacions en les condicions edificatòries i elements actuals,
produiria la destrucció del conjunt o perjudici a la resta de finques.

 SINDICAT AGRÍCOLA, carrer del Prat, antiga construcció de l’època qualificada per el PGOU

com a zona 2A, SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS I DOTACIONS, administratiu, gremial, i
que correspon als sòls destinats a ubicar o que ja contenen edificis o instal∙lacions de
caràcter públic o privat, col∙lectiu o d’interès social
 NAU INDUSTRIAL FELIUBADALÓ, carrer del Prat, classificada per el PGOU com a ZONA 7B, PETITA
INDUSTRIA, zona la qual, comprèn el sòl que es troba destinat al desenvolupament
d’indústries petites, tallers i magatzems, amb una nau construïda de la mateixa tipologia
constructiva que la que afecta en aquest pla de millora urbana, i, actualment, objecte
d’estudi per part de l’ AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS per la seva requalificació a
sistema d’equipaments comunitaris.

Ana Mochales Collado

Signatura 1 de 1

05/06/2017 Secretària

 NAU INDUSTRIAL AFECTADA, carrer Sant Pere i carrer del Prat, també classificada per el PGOU

com a ZONA 7B, PETITA INDUSTRIA, zona la qual, comprèn el sòl que es troba destinat al
desenvolupament d’indústries petites, tallers i magatzems, amb una nau construïda,
emplaçament el qual es troba afectat per el pla de millora urbana que es presenta en
aquest document.
 CAN URIACH, carrer del Prat, habitatge singular i reconegut, projectat per ANTONI CODERCH,

i qualificat per el PGOU com a ZONA EDIFICACIÓ AÏLLADA (HABITATGES), CLAU 6A2, és a dir,
edificació aïllada per unitat independent d’habitatge en parcel∙la mínima de 600 m2.
Així doncs, ens trobem davant d’un teixit residencial bàsicament, amb una estructura
d’ordenació aïllada, puntejada amb una sèrie de punts singulars esmentats anteriorment, la
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masia de CAN MARQUES, el SINDICAT AGRÍCOLA, la NAU FELIUBADALÓ, i la nau de referència, la
qual quedaria, en el seu cas, afectada per aquest PLA ESPECIAL DE MILLORA URBANA, finques
totes elles, ja ocupades i edificades, amb construccions antigues i singulars, que tenen un
punt en comú, totes elles han esdevingut punts de referència en el municipi, sigui per la
pròpia importància de la masia de CAN MARQUÈS, sigui per ser la primera i única industria del
municipi en el seu temps, FELIUBADALÓ, sigui per el caràcter gremial del SINDICAT, totes elles,
construccions i fites de referència en el municipi, dotant en aquest entorn d’un caràcter
singular a nivell urbà.
Assenyalar alhora, que malgrat la qualificació en ordenació aïllada, apareixen parcel∙les just
al davant de la que ens afecta, en l’àmbit del carrer Sant Pere, que es troben construïdes en
alineació de vial, malgrat la seva qualificació urbanística.


DOCUMENTACIÓ
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Als efectes del que es regula en l’ ARTICLE 70.7 del TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME, DECRET
LEGISLATIU 1/2010 i MODIFICACIONS LLEI 3/2012, la documentació dels PLANS DE MILLORA URBANA
s’ajustarà al que es disposa en l’ ARTICLE 66 del mateix text refós.

C/ Blancafort nº 1, planta 1, porta 2, La Garriga, 08530, Barcelona Tel.- 938 418 668

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

fa76fe38190547728fda333d376efb7c001

Url de validació

https://ovac.ametlla.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2017/3930 - Data Registre: 24/05/2017 19:07:00

l’estudi de la garriga

EM.

o

DESCRIPCIÓ I OBJECTE DEL PLANEJAMENT.


OBJECTE i JUSTIFICACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA

L’objecte del PLA DE MILLORA URBANA que es presenta, consisteix en ordenar la volumetria a
construir en la parcel∙la afectada, als efectes de possibilitar la reconstrucció de la nau
industrial de referència, ajustant‐la a la volumetria de l’edificació construïda original, tal
com es plantejava en el projecte de rehabilitació específic i amb la llicència municipal
concedida i amb les obres iniciades, però que malauradament no ha suportat la conservació
dels tancaments originals (possibilitat ja prevista en el projecte aprovat en la llicència
d’obres), al trobar‐se en un estat de conservació tal, que per motius de seguretat, s’ha
procedit al seu desmuntatge per tal de garantir la seguretat de les persones en les tasques
de construcció, en particular en els estintolaments previstos als efectes, en el projecte de
rehabilitació, (veure apartat antecedents).
La coincidència entre l’objecte del projecte per part de la promoció de les obres, BERCALA
IMMOBLES SL, i l’ AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS, expressada i constatada en les converses
mantingudes entre els promotors de les obres, els redactors del projecte, els serveis tècnics
municipals i l’Equip de Govern que regia l’Ajuntament en la legislatura del 2007 al 2012, ara
fa quasi deu anys, així com en les converses mantingudes en data 23/02/2017 entre l’Alcaldia
i la Regidoria d’obres actuals, i els Serveis Tècnics Municipals, s’ha constatat que l’aplicació
de la normativa actual, en particular la distància de separació a ambdós carrers limítrofs,
Sant Pere i Prat, amb l’augment de l’alçada reguladora i la pròpia tipologia industrial,
propiciaria la obtenció d’uns resultats no desitjats en el teixit urbà que envolta la parcel∙la
de referència, en el cas d’aplicar‐se els paràmetres i condicions d’edificació normalitzats en
el Pla General per aquesta zona, zona industrial, amb una volumetria desproporcionada i
agressiva front a la volumetria de les parcel∙les que l’envolten, on queda limitada per
d’altres paràmetres més restrictius, zona d’edificació residencial.
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D’aquesta manera, de comú acord amb els diferents equips de govern, s’ha considerat, que
el projecte de rehabilitació de la nau que ens afecta és la millor opció per el
desenvolupament urbanístic de la zona, atenent a la CONSERVACIÓ de la volumetria de la nau
original com a fita de referència en el sector urbà de l’Ametlla, atenent a la AFINITAT entre la
volumetria actual amb la volumetria de la zona afectada, atenent a la COMPATIBILITAT de
l’activitat a desenvolupar amb l’activitat residencial, habitatge, i, atenent en última
instància, als resultats poc afortunats de l’aplicació de la normativa prevista en el pla
general.
Es constata entre ambdues parts, que els conceptes relacionats, CONSERVACIÓ de la nau
original, AFINITAT entre volumetries, COMPATIBILITAT de les activitats a desenvolupar, i els
resultats poc afortunats de l’aplicació de la normativa del PGOU, són els que ha de resoldre
aquesta figura urbanística, PLA DE MILLORA URBANA, resultats els quals s’engloben en els
objectius normalitzats en el TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME, DECRET LEGISLATIU 1/2010 i
MODIFICACIONS LLEI 3/2012, i en el seu REGLAMENT, DECRET 305/2006, en quant a la recuperació i
el millorament del paisatge urbà, o qualsevol altra finalitat anàloga, en quant a REGULAR LA
COMPOSICIÓ VOLUMÈTRICA i, en quant a l’acompliment d’operacions de millora urbana sense
alterar ni els usos principals, ni els aprofitaments i les càrregues urbanístiques, ni
l’estructura fonamental del planejament urbanístic general, (entenent que no hi ha
ALTERACIÓ DE L’ESTRUCTURA FONAMENTAL DEL PLANEJAMENT GENERAL si el PLA DE MILLORA URBANA
no afecta a sistemes urbanístics generals).
Així doncs, convergeixen tant els interessos generals de l’Ajuntament de l’Ametlla del
Vallès, en el sentit de mantenir una volumetria amable i reconeguda en el seu entorn, i
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evitar la irrupció d’una volumetria agressiva i aliena, més pròpia de zones industrials
(resultants de l’aplicació de la normativa actual), amb els interessos de la promoció de les
obres, en el sentit d’aconseguir la rehabilitació de la nau original com a objectiu principal
vinculat a la imatge de la firma de l’activitat a desenvolupar, TALLER DE DISSENY PER A
CONFECCIÓ DE ROBA DE VESTIR, LURDES BERGADÀ SL, i el desenvolupament d’una activitat
absolutament compatible amb el teixit actual, una activitat que malgrat ser classificada com
a activitat industrial és absolutament innòcua amb el medi ambient i no genera diferències
substancials , ni amb els horaris de treball, ni amb la mobilitat actual, fent‐la d’aquesta
manera, una activitat absolutament compatible amb la resta del teixit urbà existent, ens al
contrari, inclús es podria considerar que li aporta un valor afegit.
Des d’un punt de vista jurídic, es resolen les tensions produïdes en el desenvolupament de
les obres concedides en la llicència corresponent, en el sentit de donar una continuació a
les mateixes, amb l’objectiu final de la rehabilitació abans esmentada, que amb el
desmuntatge dels tancaments actuals ha quedat compromesa.
En els capítols posteriors d’aquesta memòria es relacionaran tots els extrems necessaris per
el desenvolupament de la volumetria a construir, idèntica al edifici original, i es justificarà la
bondat de la solució proposada front als resultats de l’aplicació de la normativa establerta
en el pla general, tant en la memòria com en la documentació gràfica.
No és considera una MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL, ja que no s’alteren ni els usos principals, ni
els aprofitaments i les càrregues urbanístiques, ni l’estructura fonamental del planejament
urbanístic general (ARTICLE 90.5 del REGLAMENT DE PLANEJAMENT, ja que no hi ha alteració dels
aprofitaments i les càrregues urbanístiques si el PLA DE MILLORA URBANA manté els usos
principals i l’edificabilitat bruta establerts en el planejament general i no hi ha ALTERACIÓ DE
L’ESTRUCTURA FONAMENTAL DEL PLANEJAMENT GENERAL si el PLA DE MILLORA URBANA manté la
destinació a sistemes dels terrenys qualificats com a sistemes urbanístics generals pel
planejament urbanístic general), afectant únicament al gàlib d’ordenació de l’edificació, en
particular la distancia de separació a vials, sense esgotar l’edificabilitat ni l’ocupació
prevista en la normativa del Pla general, considerant aquests paràmetres, edificabilitat o
ocupació com a l’estructura fonamental del planejament, ja que atenent a les disposicions
transitòries del pla, quedaven admeses les operacions de rehabilitació sense mantenir les
distàncies de separació a vials, i, aconseguint una seguretat jurídica en les operacions de
construcció a desenvolupar, en particular amb la pròpia gestió de la figura urbanística, la
qual aporta un període d’exposició pública als efectes de confirmar la bondat dels seus
resultats.
Son importants de considerar, els antecedents relacionats en els apartats inicials d’aquesta
memòria, ja que emmarquen i justifiquen d’alguna manera l’edició i tramitació d’aquesta
figura urbanística.
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ÀMBIT DEL PLA DE MILLORA URBANA

L’àmbit del PLA DE MILLORA URBANA s’ajusta rigorosament a la finca situada en els carrers del
PRAT Nº 9 i SANT PERE 12, en el terme municipal de l’ AMETLLA DEL VALLÈS, comarca del VALLÈS
ORIENTAL, 08480 de BARCELONA.
La superfície total d’ambdues parcel∙les, atenent al plànol topogràfic realitzat, es situa en
2
1.174,55 m . L’altitud de la població és de 281 M sobre el nivell del mar, i l’altitud de
l’emplaçament de l’edifici, de 262 M.
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CONSIDERACIONS GENERALS.

La parcel∙la està classificada per el PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA de l’ AMETLLA DEL VALLÈS,
PGOU, com a SÒL URBÀ, i qualificada com ZONA 7, ZONA INDUSTRIAL, clau 7B, PETITA INDUSTRIA.
Aquesta zona comprèn el sol urbà destinat al desenvolupament d’indústries petites, tallers
i magatzems, amb el sistema d’ordenació aïllada.
La parcel∙la objecte d’aquest projecte, es situa en sol urbà consolidat, amb accés des dels
carrers del Prat, vial urbanitzat i serveis completats, i carrer (passatge) de Sant Pere, vial
sense urbanitzar.
Cal assenyalar alhora, que la parcel∙la no es troba afectada per cap sistema general, ni per
la vialitat, trobant‐se la seva geometria consolidada en quan al planejament.
En la parcel∙la afectada s’hi troba construïda una edificació, (A DATA D’INICI D’OBRES), amb tipologia
de nau industrial, que s’ajusta als usos establerts per la normativa, s’ajusta als paràmetres
d’edificabilitat i ocupació en planta establerts en l’ ARTICLE 167 de les ordenances
específiques del PGOU, i, alhora s’ajusta als paràmetres de l’alçada reguladora, establerts en
l’ ARTICLE 168 del mateix pla.
En relació a la separació a límits de parcel∙la establerts en l’ ARTICLE 169 del PGOU, cal
especificar, que no s’ajusta als paràmetres establerts, els quals son inferiors als 8 METRES a
vial, en particular límits, est i oest.
Pel que fa a la separació als llindars de les parcel∙les veïnes es respectaran els paràmetres
normalitzats de 5 METRES.
Les DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 3 I 4 del PGOU estableixen que els edificis i usos existents abans
de l’entrada en vigor d’aquest PGOU i que resultin disconformes amb les determinacions
d’aquest, es consideraran fora d’ordenació, i si la disconformitat és a causa de les
condicions d’edificació, els edificis es consideraran de volum disconforme, i s’hi permetran
obres de millora, conservació i consolidació del volum existent.
Pel que fa a les ampliacions, es podran permetre sempre que no s’hagi esgotat el sostre
edificable que el nou Pla assigna a la parcel∙la i que l’ampliació s’ajusti a les determinacions
del PGOU.
Atenent a la voluntat de la promoció d’aquest encàrrec, en el sentit de rehabilitar la nau
industrial existent i conservar el volum existent, per el seu ús industrial, tal com s’ha
justificat en els apartats anteriors d’aquesta memòria, la seva justificació s’empara amb la
normativa del PGOU, en particular amb la DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA Nº 4, i en conseqüència es
permeten les obres de MILLORA, CONSERVACIÓ I CONSOLIDACIÓ DEL VOLUM EXISTENT,
contemplades en aquest projecte, i pel que fa a les obres d’ampliació, s’ajustaran a les
determinacions del PGOU.
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ORDENACIÓ DE LA VOLUMETRIA

L’objecte del PLA DE MILLORA URBANA, tal com s’ha comentat anteriorment, és la
reconstrucció de la volumetria ajustada de manera literal a la nau original, amb l’excepció
d’una petita ampliació destinada a la formació d’un accés, la qual compleix amb els gàlibs
establerts.
Als efectes, en el projecte executiu, visat COAC 2009016357, s’acompanya la documentació
gràfica corresponen a l’aixecament de l’estat actual, documentació rigorosa i precisa
inclosa en el projecte objecte de la llicència d’obres concedida per la seva rehabilitació.
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MODIFICACIÓ PLA GENERAL SECTOR SANT PERE. VIALITAT
En les converses mantingudes amb el Regidor d’obres i els Serveis Tècnics d’aquest
Ajuntament, s’ha comunicat la intenció d’endegar una MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL en
el sector del carrer SANT PERE, el qual afecta al àmbit delimitat per la carretera BP_1432, el mateix
carrer SANT PERE, banda est, amb la obertura del carrer que figura en el planejament que
comunicaria el carrer del Prat amb la cruïlla amb el carrer Sant Pere i el carrer del Bruc, amb la
cruïlla amb el carrer d’accés a Can Reixach.
Aquesta modificació va lligada amb l’adquisició per part de l’Ajuntament de la finca
FELIUBADALÓ, en la qual es situa la nau industrial, element de fita urbana d’aquest municipi, al
ser una de les seves primeres industries. La voluntat de l’Ajuntament per l’adquisició d’aquesta
nau industrial destinada a equipament municipal, obliga a la modificació puntual del
planejament per tal d’adaptar‐ne el seu ús i la seva qualificació urbanística, i alhora amplia
l’àmbit de la modificació als efectes de revitalitzar la urbanització del sector.
Alhora en aquesta modificació de planejament, es preveu l’eixampla del passatge de Sant Pere,
en l’àmbit de les parcel∙les existents, tal com s’indica en els plànols que s’adjunten, que amplia i
reforça la justificació realitzada, en quan a la modificació dels gàlibs de l’edificació establerts
per l’actual normativa, quedant la ordenació a vial més amable respecte al vial, atenent a la
seva nova amplària.
Cal especificar, que s’ha considerat convenient la no integració de l’àmbit d’aquest pla de
millora urbana en l’àmbit d’aquesta modificació, atenent als ritmes dels diferents
desenvolupaments en el temps, a les seves diferents complexitats, i atenent alhora als
diferents objectius d’ambdues figures urbanístiques.
Cal assenyalar també, que les pròpies circumstàncies del pla de millora urbana, que afecta
directament al procés constructiu, d’unes obres amb llicència aprovada i ja iniciades, amb la
evident afectació a la seva economia, que podria suposar un possible retard en l’aprovació del
pla de millora urbana, han estat un element prou important per a la consideració dels tràmits
diferenciats. Les obres es troben adjudicades, i a la espera de la seva continuació, i malgrat no
ser un aspecte definitori, si que és una aspecte que cal tenir en compte.
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Una vegada garantida la compatibilitat entre ambdues actuacions de planejament, i, alhora la
seva interacció amb la diagnosi de les possibles necessitats entre les mateixes, l’Ajuntament ha
considerat necessari la reserva d’una servitud de pas i manteniment de tres metres adossada a
la tanca, en el sentit longitudinal, en la banda sud de la parcel∙la afectada per el pla de millora
urbana, als efectes de la construcció de dos col∙lectors de clavegueram per el desguàs de les
aigües residuals i pluvials del sector Sant Pere amb la xarxa general del carrer del Prat, i alhora,
als efectes de possibilitar l’evacuació i el pas de bombers en cas d’emergències. Aquesta
servitud de pas, queda indicada en els plànols d’ordenació.
Ambdós col∙lectors es construiran soterrats amb un tub de PVC anellat de 40 CM de diàmetre,
d’una longitud aproximada de 50 metres, i es col∙locaran pous de registre tant en les
connexions amb el carrer Sant Pere i del carrer del Prat, com en la seva meitat per el seu
manteniment.
D’aquesta manera s’inclou en aquest document de planejament els amidaments de les obres a
realitzar així com el seu import econòmic.
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APROFITAMENT URBANÍSTIC


APROFITAMENT ACTUAL

A continuació, s’expressa els quadres resum dels paràmetres urbanístics que afecten a la
parcel∙la actual de referència:
>

EN RELACIÓ A L’EDIFICABILITAT
PGOU L’AMETLLA DEL VALLÈS

EDIFICABILITAT ACTUAL

ZONA 7B PETITA INDUSTRIA

ORDENACIÓ AÏLLADA

SUPERFÍCIE

PLANTA BAIXA

529,20

COEFICIENT
2

m

PARCEL∙LA

TOTAL

1

529,20

m

1

319,80

m

2

1

37,75

m

886,75

m

319,80

m

COBERTS

37,75

m

TOTAL

886,75

m

2

2

m

EDIFICABILITAT
2

2

PLANTA PIS

1.174,10

0,451

2

2

2

2

2

2

2

2

m s/m s

2

0,272

m s/m s

2

0,032

m s/m s

2

0,755

m s/m s

Aquesta superfície suposa un coeficient d’edificabilitat de 0,755 m2s/ m2s,
(886,75m2/1.174,10 m2), coeficient inferior al màxim establert de 1,00 m2s/ m2s
>

EN RELACIÓ A LA OCUPACIÓ
PGOU L’AMETLLA DEL VALLÈS

OCUPACIÓ ACTUAL

ZONA 7B PETITA INDUSTRIA

ORDENACIÓ AÏLLADA

SUPERFÍCIE

COEFICIENT

PARCEL∙LA

TOTAL

1

529,20

m

2

0

0,00

m

2

1

37,75

m

566,95

m

529,20

m

PLANTA PIS

319,80

m

COBERTS

37,75

m

TOTAL

886,75

m

2

2

m

OCUPACIÓ

2

PLANTA BAIXA

1.174,10

2

45,07

%

2

0,00

%

2

3,22

%

2

48,29

%

Aquesta superfície suposa una ocupació d’un 48,29 %, (566,95 m2/1.174,10 m2), percentatge
inferior al màxim establert del 50%.
>

QUADRE COMPARATIU ACTUAL EN RELACIÓ AL PGOU
PGOU L’AMETLLA DEL VALLÈS
ZONA 7B PETITA INDUSTRIA

QUADRE COMPARATIU
ESTAT ACTUAL

ORDENACIÓ AÏLLADA
PGOU

EDIFICABILITAT

1,00
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OCUPACIÓ
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PROJECTE

50

2

2

2

0,755

m s/m s

%

48,29

%

ALÇADA REGULADORA

8,00

m

5,75

m

SEPARACIÓ A VIALS

8,00

m

0,00 i 3,00

m

SEPARACIÓ A LATERALS

5,00

m

4,50 i 8,10

m

1.174,10

m

PARCEL∙LA MÍNIMA

1.000,00

2

m s/m s

2

m

2

En aquest sentit dir, que l’edificabilitat es situa per sota dels màxims establerts en la
normativa que el pla assigna en aquesta zona, al igual que la seva ocupació i l’alçada
reguladora, tal com és justifica en els quadres que s’adjunten.
Tant sols queden afectades les separacions a límits de vial, les quals queden
compensades per la reducció de l’edificabilitat, i prou important, amb la reducció de
l’alçada reguladora.
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APROFITAMENT PLA DE MILLORA URBANA

A continuació, s’expressa els quadres resum dels paràmetres urbanístics que afecten al PLA
DE MILLORA URBANA que es presenta:
>

EN RELACIÓ A L’EDIFICABILITAT
EDIFICABILITAT
PLA DE MILLORA URBANA

PGOU L’AMETLLA DEL VALLÈS
ZONA 7B PETITA INDUSTRIA

ORDENACIÓ AÏLLADA

SUPERFÍCIE

COEFICIENT

PARCEL∙LA

TOTAL

1

570,00

m

2

1

528,90

m

2

0

0,00

m

1.098,90

m

570,00

m

PLANTA PIS

528,90

m

PLANTA
SOTERRANI

531,20

m

TOTAL

1.630,10

m

2

2

m

EDIFICABILITAT

2

PLANTA BAIXA

1.174,10

2

0,485

m s/m s

2

2

2

0,450

m s/m s

2

2

2

0,000

m s/m s

2

2

2

0,935

m s/m s

2

2

Aquesta superfície suposa un coeficient d’edificabilitat de 0,935 m2s/ m2s,
(1.098,90 m2/1.174,10 m2), coeficient inferior al màxim establert de 1,00 m2s/ m2s
>

EN RELACIÓ A LA OCUPACIÓ
OCUPACIÓ
PLA DE MILLORA URBANA

PGOU L’AMETLLA DEL VALLÈS
ZONA 7B PETITA INDUSTRIA

ORDENACIÓ AÏLLADA

SUPERFÍCIE

COEFICIENT

PARCEL∙LA

TOTAL

1

570,00

m

2

0

0,00

m

2

0

0,00

m

570,00

m

570,00

m

PLANTA PIS

528,90

m

PLANTA
SOTERRANI

531,20

m

TOTAL

1.630,10

m

2

2

m

OCUPACIÓ

2

PLANTA BAIXA

1.174,10

2

48,55

%

2

0,00

%

2

0,00

%

2

48,55

%

Aquesta superfície suposa una ocupació d’un 48,55 %, (570,00 m2/1.174,10 m2), percentatge
inferior al màxim establert del 50%.
>

QUADRE COMPARATIU PROJECTE EN RELACIÓ AL PGOU i ACTUAL
PGOU L’AMETLLA DEL VALLÈS
ZONA 7B PETITA INDUSTRIA
PGOU
EDIFICABILITAT
OCUPACIÓ
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PLA MILLORA
URBANA

ACTUAL

2

0,755

0,935

m s/m s
%

50

48,29

48,55

8,00

5,75

5,75

ml

SEPARACIÓ A VIALS

8,00

0,00 i 3,00

0,00 i 3,00

ml

5,00

4,50 i 8,10

5,00 i 8,10

ml

1.000,00

1.174,10

1.174,10

m

PARCEL∙LA MÍNIMA

2

1,00

ALÇADA REGULADORA

SEPARACIÓ A LATERALS
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QUADRE COMPARATIU
PLA DE MILLORA URBANA

ORDENACIÓ AÏLLADA

C/ Blancafort nº 1, planta 1, porta 2, La Garriga, 08530, Barcelona Tel.- 938 418 668

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

fa76fe38190547728fda333d376efb7c001

Url de validació

https://ovac.ametlla.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2017/3930 - Data Registre: 24/05/2017 19:07:00

2

l’estudi de la garriga

EM.

o

AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
No es considera l’estudi i justificació de la viabilitat d’aquesta figura de planejament atenent a
la naturalesa i circumstàncies de la figura urbanística de referència, i, en particular, al seu
caràcter específic d’ordenació volumètrica, la qual s’ajusta a la volumetria de l’edificació
original i en particular al projecte de rehabilitació objecte de la llicència d’obres.
En quan a l’informe de sostenibilitat econòmica per ponderar l’impacte de les actuacions
previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el
manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris,
l’objecte d’aquesta figura de planejament no incideix de cap manera, ja que es tracta d’una
ordenació de la volumetria a construir, en un solar en sòl consolidat, és a dir, en una finca que
disposa de tots els serveis i subministraments, no afectant d’aquesta manera a les finances
d’aquest Ajuntament.
En quan a les finances públiques, l’avaluació seria favorable en quan als pagaments de les taxes
urbanístiques preceptives i l’impost sobre construccions instal∙lacions i obres per la obtenció de
la llicència municipal d’obres majors, i alhora, l’execució de les obres de construcció dels
col∙lectors indicats, aigües pluvials i residuals, a compte de les possibles càrregues
econòmiques que puguin afectar al sector de referència.
En conseqüència, no es considera necessari la formulació d’un estudi i justificació de viabilitat,
la qual s’obvia al tractar‐se d’una llicència d’obres concedida i en execució, així com de
l’informe de sostenibilitat econòmica ja que no altera el equilibri de les finances públiques de
l’administració responsable de la implantació i el manteniment de les infraestructures.
En qualsevol cas, i a petició d’aquest Ajuntament, i amb el fi de col∙laborar en el
desenvolupament urbanístic del sector, en particular en el desenvolupament de la modificació
del Pla general del sector Sant Pere endegat per aquest Ajuntament, és preveu la construcció
de dos col∙lectors, pluvials i residuals, en el sentit longitudinal en la banda sud de la parcel∙la,
als efectes de l’evacuació de les aigües residuals d’aquest sector, amb la corresponen servitud
de pas i manteniment.


PRESSUPOST DE LES OBRES I ELS SERVEIS
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Es justifiquen a continuació, els amidaments i el pressupost per l’execució de les obres del
col∙lector, així com el seu pressupost de contracte, per a la formació de la rasa en la zona
afectada, la col∙locació de dos tubs anellats, residuals i pluvials, d’un diàmetre de 40CM amb una
longitud aproximada de 50 METRES fins a la connexió amb la xarxa de clavegueram del carrer del
Prat, i amb la formació de dos pous de registre situats en la capçalera, carrer Sant Pere i en la
zona intermèdia, als efectes del seu manteniment.
El pressupost es justifica en document annexa, i s’ha realitzat en base al banc de dades TCQ, de
l’ INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, ITEC.
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Clavegueram

AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Data: 23/05/17
01
01

E222B632
Num.

Text

1
2

m3

Pàg.:

PRESSUPOST P2017_08_PE
MOVIMENT DE TERRES

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 2 m de fondària, en terreny de de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Tub

1,000

55,000

1,500

1,200

99,000

Pous

5,000

2,000

2,000

2,000

40,000

TOTAL AMIDAMENT
2

E225277F
Num.

Text

m3

139,000

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

Tub

1,000

55,000

1,500

1,200

99,000

Tub

-2,000

55,000

0,400

0,400

-17,600

3

Pous

5,000

2,000

2,000

2,000

40,000

4

Pous

-5,000

1,000

1,000

1,500

-7,500

Obra
Capítol

01
02

FDB17670
Num.

u

113,900

PRESSUPOST P2017_08_PE
SANEJAMENT

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,25x1,25 m

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

GDD1A098
Num.

m

Text

5,000

Tipus
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[C]

[D]

5,000

2,000

Num.

u

Ana Mochales Collado

[E]

Text

Tipus

1

4

[F]

10,000
10,000

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

GDDZ6DD4

u

TOTAL

Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm, amb junt
encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l
TOTAL

5,000
TOTAL AMIDAMENT
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5,000

TOTAL AMIDAMENT
GDD1U080

TOTAL

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer
galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:4

1

3

[F]

5,000
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL

2

TOTAL AMIDAMENT

1

1

5,000

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
EUR
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Clavegueram

AMIDAMENTS
Num.

Data: 23/05/17

Text

Tipus

1

[C]

[D]

Pàg.:
[E]

5,000

PA001

Num.

pa

5,000

PA de connexió a xarxa de sanejament existent executada per l'empresa contractada per l'ajuntament. Inclou el
tall del paviment, picat del formigó i/o l'asfalt, excavació de la rasa, col·locació del tub, connexió d'aquest a la
xarxa existent, terraplenat, compactació i reposició del paviment, així com el transport del residus al abocador
autoritzat i taxes.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

FD7JL146

Num.

Text

1

Tub

m

TOTAL

1,000
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL

5,000
TOTAL AMIDAMENT

5

[F]

2

1,000

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
Tipus

[C]

[D]

4,000

26,250

[F]

TOTAL

105,000
105,000
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TOTAL AMIDAMENT

[E]

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

fa76fe38190547728fda333d376efb7c001

Url de validació

https://ovac.ametlla.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2017/3930 - Data Registre: 24/05/2017 19:07:00

Clavegueram

PRESSUPOST

Data: 23/05/17

Obra

01

Pressupost P2017_08_PE

Capítol

01

MOVIMENT DE TERRES

Pàg.:

1

1 E222B632

m3

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 2 m de fondària, en
terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 1)

11,07

139,000

1.538,73

2 E225277F

m3

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P 2)

16,12

113,900

1.836,07

TOTAL

Capítol

01.01

3.374,80

Obra

01

Pressupost P2017_08_PE

Capítol

02

SANEJAMENT

1 FDB17670

u

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,25x1,25 m (P - 4)

33,69

5,000

168,45

2 GDD1A098

m

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb
morter ciment 1:4 (P - 5)

156,54

10,000

1.565,40

3 GDD1U080

u

Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 100X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell
de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l (P - 6)

80,98

5,000

404,90

4 GDDZ6DD4

u

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 7)

143,10

5,000

715,50

5 PA001

pa

PA de connexió a xarxa de sanejament existent executada per
l'empresa contractada per l'ajuntament. Inclou el tall del paviment,
picat del formigó i/o l'asfalt, excavació de la rasa, col·locació del tub,
connexió d'aquest a la xarxa existent, terraplenat, compactació i
reposició del paviment, així com el transport del residus al abocador
autoritzat i taxes. (P - 8)

1.000,00

1,000

1.000,00

6 FD7JL146

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 3)

32,44

105,000

3.406,20

Capítol

01.02

7.260,45
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EUR
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Clavegueram

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 23/05/17

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
MOVIMENT DE TERRES
3.374,80
Capítol

01.02

SANEJAMENT

Obra

01

Pressupost P2017_08_PE

7.260,45
10.635,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10.635,25
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost P2017_08_PE
10.635,25
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10.635,25

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ...........................................................................

10.635,25

13 % Despeses Generals SOBRE 10.635,25......................................................................

1.382,58

6 % Benefici Industrial SOBRE 10.635,25............................................................................

638,12

Subtotal

12.655,95

21 % IVA SOBRE 12.655,95.................................................................................................

2.657,75

€

15.313,70

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a
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( QUINZE MIL TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS )
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o

INFORME MEDIAMBIENTAL


CONSIDERACIONS GENERALS

El TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME, DECRET LEGISLATIU 1/2010 i MODIFICACIONS LLEI 3/2012 fixa la
necessitat de que els PLANS DE MILLORA URBANA incorporin la documentació mediambiental
pertinent i, com a mínim, l'informe mediambiental ( ARTICLE 70, en relació amb art. 66.1.I )
La LLEI 6/2009 D'AVALUACIÓ AMBIENTAL DE PLANS I PROGRAMES, al seu ANNEX 1, estableix que la
figura del PLA DE MILLORA URBANA no cal que estigui sotmesa a avaluació ambiental.
L'objecte i contingut de l' INFORME AMBIENTAL dels plans urbanístics derivats, regulat per
l'article 100 del REGLAMENT, consisteix en l'anàlisi dels aspectes ambientals que puguin ser
rellevants en l'establiment de l'ordenació detallada, i el contingut ha de ser proporcionat a
l'abast de les determinacions del pla derivat, en aquest cas el PLA DE MILLORA URBANA per la
ordenació volumètrica de l’edificació a desenvolupar en la parcel∙la de referència.
Atenent a la naturalesa i a les característiques pròpies de la figura urbanística de
referència, no seria necessari el desenvolupament d’aquest informe ambiental, però en
qualsevol cas, es vol deixar constància de l’ajustament als criteris i objectius ambientals
que el PROGRAMA D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 2006‐2011 va fixar en el seu
desenvolupament.
L'INFORME AMBIENTAL ha de donar una informació base general que il∙lustri la documentació
tècnica, definint les característiques ambientals de la intervenció, la descripció de l'estat
inicial del medi i la interacció amb l'entorn on s'ha d'integrar, així com proposar, si cal, les
mesures de correcció o minimització.
Al tractar‐se d’un sòl urbà consolidat, i, en particular, al seu caràcter específic d’ordenació
volumètrica, la qual s’ajusta a la volumetria de l’edificació original i en particular al projecte
de rehabilitació objecte de la llicència d’obres, es pren com a referència el que s’estableix
en aquest PROGRAMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, PAUM, el qual fixa les condicions
ambientals i de sostenibilitat per el seu planejament derivat,en quan als criteris
vertebradors del seu desenvolupament, des del punt de vista de sostenibilitat
mediambiental.
Malgrat no trobar‐se aquesta figura que es presenta en l’àmbit d’aquest planejament
derivat, es prenen aquestes condicions com a objectius propis en el marc del seu
desenvolupament.
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El PROGRAMA D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 2006‐2011 del municipi adopta uns criteris i
objectius ambientals com a eix vertebrador de les propostes des del punt de vista de la
sostenibilitat, que es recolzen en la idea de no re qualificar sòl no urbanitzable i d'obtenir
una densitat més sostenible, equilibri poblacional i millores de Mobilitat.
Els documents de l' AGENDA 21 varen ser la referència clau per a la redacció del PAUM, tant
en la fase d'anàlisi com a les propostes d'actuació. L'AGENDA 21 va permetre disposar d'una
recopilació d'informació prèvia de diverses fonts, des de l'Ajuntament de L'Ametlla del
Vallès, la Generalitat, les universitats, els seus propis documents i, més important encara,
les aportacions de la població local, fet que va representar l'inici de la participació
ciutadana imprescindible en un desenvolupament urbanístic sostenible.
Tal com es descriu en les anàlisis de la memòria general del PAUM, l'Ametlla creix
consolidant una estructura urbana i un nucli urbà de baixa densitat, amb un alt consum de
sòl i amb una tipologia d'habitatge unifamiliar que no coincideix amb la forta demanda
d'habitatge més petit i que genera greus problemes de mobilitat, amb unes conseqüències
que s’evidencien amb la pèrdua de vida per falta de centralitat del nucli urbà, densitats
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l’estudi de la garriga

EM.

baixes poc sostenibles i amb un alt cost de manteniment, mobilitat obligada, oferta
d’habitatge de gran superfície i elevada economia, i manca d’un teixit comercial sòlid per a
la tipologia i rigidesa dels usos de la zona residencial.
Com a aspectes positius derivats del teixit ciutat jardí, destaca l'elevada proporció de parcs
urbans o de ribera (prop de 80 M2/HAB., mínim legal 5 M2/HAB.) amb alta qualitat
paisatgística. Com a oportunitat es destaca l'existència de teixit mixt i barreja de trama al
nucli urbà històric, fruit del seu desenvolupament: Eixample de ciutat jardí majoritari amb
unifamiliars de PB+1, barrejat amb teixit de casc urbà amb plurifamiliars de PB+2 minoritari,
a sobre dels teixits originals de casc antic. Això el fa especialment sensible i apte per
integrar les actuacions de recuperació d'espai urbà i regeneracions proposades, diferent a
altres ciutats jardí més homogènies en zonificació i teixit.
Els criteris que planteja el PAUM en la seva proposta passen per un PROCÉS DE REGENERACIÓ
URBANA, un PLA D’HABITATGE, una revitalització de l’ ESPAI URBÀ i una millora en la MOBILITAT.
En aquest sentit dir, que l’objecte d’aquest pla de millora urbana, s’ajusta en quan als seus
objectius, al procés de regeneració urbana amb la implantació de l’activitat que es proposa
desenvolupar, TALLER DE DISSENY PER A CONFECCIÓ DE ROBA DE VESTIR, LURDES BERGADÀ SL, activitat
absolutament compatible amb el teixit actual, activitat que malgrat ser classificada com a
activitat industrial és absolutament innòcua amb el medi ambient i no genera diferències
substancials , ni amb els horaris de treball, ni amb la mobilitat actual, fent‐la d’aquesta
manera, una activitat altament compatible amb la resta del teixit urbà existent, ens al
contrari, inclús es podria considerar que li aporta un valor afegit, alhora de revitalitzar el
propi espai urbà.
Tal com s’ha comentat en apartats anteriors d’aquest document, la ordenació volumètrica
que fixa aquest PLA DE MILLORA URBANA, s’ajusta literalment a la construcció original,
rebaixant sensiblement la volumetria permesa en la normativa actual.
D’aquesta manera assenyalar que la proposta no afecta a les condicions ambientals
existents, ja que s’acomoda a la volumetria existent, una volumetria amable i reconeguda
per els veïns, sense esgotar les condicions volumètriques que permet l’actual normativa.
Recordar que, en la seva essència, es tracta d’un projecte de gran rehabilitació, amb la
substitució de l’edifici original, degut a circumstàncies constructives que afecten a la
seguretat de les persones en l’àmbit de la construcció, extrem desenvolupat i justificat en
els antecedents i els objectius d’aquesta memòria.
Malgrat la reducció de les distancies de separació a vials, la volumetria original que
coincideix amb la proposta d’aquest pla, s’ajusta i és menys agressiva amb el seu entorn,
que la permesa en les ordenances d’edificació actuals establertes en la normativa actual,
raó i objecte de la tramitació d’aquesta figura urbanística.
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IDENTIFICACIÓ REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS

El PAUM, introdueix unes recomanacions per als seus instruments de planejament derivat i
fixa condicions de caràcter general per tots aquells altres sectors en els que no ha entrat de
forma específica. Es reprodueixen a continuació aquestes determinacions ambientals
genèriques per a actuacions perifèriques i al nucli urbà:
 Determinar i preservar els valors paisatgístics d'interès especial, el patrimoni cultural i els elements

identitaris, i incorporar les prescripcions adequades per que les construccions i les instal∙lacions s'adaptin a
l'ambient on estiguin situades i no comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric,
artístic, tradicional o arqueòlogic existents a l'entorn. Exigència d'un estudi d'impacte paisatgístic en aquells
projectes que puguin afectar visualment els elements i ambients catalogats i/o protegits.
 Ajustar l'ordenació a la configuració topogràfica dels terrenys. Evitar moviments de terres que comportin la
necessitat d'utilització de materials procedents de l'exterior.
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 Exigència en sectors de planejament parcial o de renovació urbana del soterrament, renovació o complement

de les xarxes de transport d'energia elèctrica i similars que siguin necessàries.
 Evitar la impermeabilització innecessària dels terrenys i facilitar la infiltració i la retenció de l'aigua de pluja.

Mesures per compensar la creació de superfícies impermeables.

En aquest sentit apuntar, que l’entorn en el qual es desenvolupa aquesta figura de
planejament es significa com un teixit urbà bàsicament residencial amb una estructura
d’ordenació aïllada, puntejada amb una sèrie d’elements singulars esmentats
anteriorment, la masia de CAN MARQUES, el SINDICAT AGRÍCOLA, la NAU FELIUBADALÓ, situats
entre la tipologia d’habitatge en ordenació aïllada, finques totes elles, ocupades i
edificades, amb construccions antigues i singulars, que tenen un punt en comú, totes elles
han esdevingut punts de referència en el municipi, sigui per la pròpia importància de la
masia de CAN MARQUÈS, sigui per ser la primera i única industria del municipi en el seu
temps, FELIUBADALÓ, sigui per el caràcter gremial del SINDICAT, totes elles, construccions i
fites de referència en el municipi, dotant en aquest entorn d’un caràcter singular a nivell
urbà.
La proposta de mantenir la volumetria original de la nau, s’ajusta al paisatge urbà existent
en l’actualitat i es relaciona amb harmonia amb els edificis abans relacionats, lluny de la
irrupció d’una nova edificació ajustada a la normativa actual per a la zona industrial.
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Cal assenyalar la existència d’un element molt singular, un LLEDONER, “CELTIS AUSTRALIS”, de
varis troncs, situat just en el límit nord de la parcel∙la, en l’antiga era existent.
Aquest element singular de vegetació, reconegut en el paisatge actual, i element no
catalogat ni protegit es considera com a element a respectar en la proposta del pla de
millora urbana.
És un arbre caducifoli amb una capçada densa, arrodonida i molt ramificada, el seu tronc és
dret i amb l'escorça llisa i de color gris, pot arribar a fer 25 M d'altura. Les fulles, aspres al
tacte i amb tres nervis molt marcats a l'anvers, són simples, i les flors, hermafrodites o
masculines, són petites, solitàries, molt pedunculades, de color verd‐groguenc i apareixen
entre abril i maig a les axil∙les de les fulles.
El fruit és una drupa comestible, el lledó, petit de la mida d'un pèsol, rodó i llis amb molt
pinyol i poca polpa, verd abans de madurar i fosc, gairebé negre, quan madura a la tardor
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o

ADEQUACIÓ AL PROGRAMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
Es considera en el sentit expressat en l’apartat anterior, és a dir, en l’ajust als objectius
ambientals desenvolupats en el PROGRAMA D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 2006‐2011 del
municipi, PAUM, tal com s’ha justificat en l’informe ambiental d’aquesta memòria.

o

MOBILITAT SOSTENIBLE
En relació a la MOBILITAT GENERADA, un dels factors que podria incidir en la qualitat de vida dels
veïns de l’entorn, podria ser la mobilitat generada, atenent al tipus d’activitat desenvolupar,
en quan a tràfic rodat, que s’hauria de considerar en aquesta zona on s’implanta l’activitat de
referència, TALLER DE DISSENY PER A CONFECCIÓ DE ROBA DE VESTIR, LURDES BERGADÀ SL.
Es preveu una ocupació màxima de 10 treballadors, que en relació a la proporció de superfície
construïda per habitatge i habitant, s’assimila perfectament al teixit residencial, és a dir, dues
famílies de cinc elements.
En quan a l’activitat d’emmagatzematge, destinada a la distribució de les col∙leccions de roba,
es preveu un trànsit normalitzat de dues furgonetes per dia laborable.
Els accessos es preveuen per la carretera BP1432, i carrer del Prat, ambdues vies amb capacitat
suficient per el cabdal de trànsit abans relacionat.
L’accés pel carrer Sant Pere, és preveu bàsicament per a vianants.
En relació a l’ ACCESSIBILITAT no es considera al no quedar afectada cap zona d’ús públic ni
urbanització, en qualsevol cas, el projecte a construir, s’ajusta en tots els aspectes, al DOCUMENT
BÀSIC DE SEGURETAT D’ÚS I ACCESSIBILITAT, DB_SUA, del CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, CTE, així com al i al
DECRET. 135/1995 “CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA”, tal com es justifica en el document tècnic
objecte de la llicència concedida.

o

PLA D’ETAPES
Es preveu la realització de les obres de construcció en una única etapa, la que es correspon
amb la construcció de l’edifici objecte de la llicència d’obres concedida.

o

DIVISIÓ POLIGONAL
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No es considera.
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MARC NORMATIU i JURÍDIC DE REFERÈNCIA.


TEXT REFÓS LLEI URBANISME. DECRET LEGISLATIU 1/2010
El TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME, DECRET LEGISLATIU 1/2010 fou aprovat el 03 D’AGOST DEL 2010 i publicat al DOGC nº 5686, el 05/08/2010

LLEI 3/2012 MODIFICACIÓ TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME DL 1/2010
Aprovat el 22 de febrer del 2012 i publicat al DOGC nº 6077 el 29/02/2012

Atenent a l’ ARTICLE 70, del TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME, DECRET LEGISLATIU 1/2010 i
MODIFICACIONS LLEI3/2012, els PLANS DE MILLORA URBANA tenen per objecte en el sòl urbà
consolidat, entre d’altres, el de REGULAR LA COMPOSICIÓ VOLUMÈTRICA i de façanes, i poden,
determinar operacions urbanístiques que comportin el desenvolupament del model
urbanístic de l’àmbit de que es tracti o bé la seva reconversió quant a l’estructura
fonamental, l’edificació existent o els usos principals.
Segons l’ APARTAT 4 d’aquest mateix article, els PLANS DE MILLORA URBANA que tinguin per
objectiu l’acompliment d’operacions de millora urbana no contingudes en el planejament
urbanístic general requereixen la modificació d’aquest, prèvia o simultàniament, a excepció
dels supòsits en què no s’alterin ni els USOS PRINCIPALS, ni els APROFITAMENTS i les CÀRREGUES
URBANÍSTIQUES, ni l’ ESTRUCTURA FONAMENTAL del planejament urbanístic general.
Atenent a l’ APARTAT 5, els PLANS DE MILLORA URBANA que tinguin per objectiu l’acompliment
d’operacions de REVITALITZACIÓ del teixit urbà, per a garantir el manteniment o el
restabliment de la qualitat de vida, han de regular les condicions de COMPATIBILITAT dels
diversos usos del sòl.
Els PLANS DE MILLORA URBANA contenen les determinacions pròpies de llur naturalesa i llur
finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els estudis, els plànols i les normes
corresponents. S’aplica als PLANS DE MILLORA URBANA el que estableixen els articles 65 i 66 per
als plans parcials urbanístics, a excepció del que disposen els apartats 3 i 4 de l’article 65 pel
que fa a la reserva de sòl.
Atenent a l’ ARTICLE 78 correspon formular els PLANS DE MILLORA URBANA als ens locals, a les
entitats urbanístiques especials o als altres òrgans competents en matèria d’urbanisme,
segons correspongui, sens perjudici de la iniciativa privada, d’acord amb el que disposa l’
ARTICLE 101.
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Atenent a l’ ARTICLE 81.1 correspon als ajuntaments, sens perjudici del que estableix l’ ARTICLE
77.7, un cop vist l’informe de la COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME competent, l’aprovació
definitiva dels PLANS DE MILLORA URBANA a què fa referència l’ ARTICLE 70.4, in fine, sempre que
el municipi tingui un pla d’ordenació urbanística municipal o un programa d’actuació
urbanística municipal i que no s’alterin ni els usos principals, ni els aprofitaments i les
càrregues urbanístiques, ni l’estructura fonamental del planejament urbanístic general.
Atenent a l’ ARTICLE 85.1 l'aprovació inicial i l'aprovació provisional dels plans d'ordenació
urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats que afecten el territori d'un únic
municipi pertoquen, a l'ajuntament corresponent. En el cas dels plans urbanístics derivats
en què la competència d'aprovació definitiva correspongui a l'ajuntament, es pot adoptar
directament l'acord d'aprovació definitiva, un cop complert el tràmit d'informació pública,
prescindint de l'aprovació provisional.
Atenent a l’ ARTICLE 87, un cop els PLANS DE MILLORA URBANA han estat objecte d'aprovació
inicial, els ajuntaments han de sol∙licitar un informe a la COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME, la
qual l'ha d'emetre i comunicar en el termini de dos mesos; altrament, s'entén que l'informe
és favorable. Si al llarg de la tramitació del pla s'introdueixen canvis substancials en el
document aprovat inicialment, abans de l'aprovació definitiva de l'expedient, aquest s'ha
de sotmetre novament a informe de la COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME.
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REGLAMENT DE LA LLEI URBANISME. DECRET 305/2006
El REGLAMENT DE LA LLEI D’URBANISME, DECRET 305/2006 fou aprovat el 18 DE JULIOL DEL 2006 i publicat al DOGC nº 4682, el 24/07/2006

Segons l’ ARTICLE 3 del REGLAMENT DE LA LLEI D’URBANISME, DECRET 305/2006, el concepte de
desenvolupament sostenible definit a l’ ARTICLE 3 de la LLEI D’URBANISME, té com a objectiu la
utilització racional del territori, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions
presents i futures, i comporta, entre d’altres la finalitat de la protecció del patrimoni
cultural, mitjançant la conservació, recuperació i millora dels immobles que l’integren, dels
espais urbans rellevants, dels elements i tipologies arquitectònics singulars, dels paisatges
de valor cultural i històric i de les formes tradicionals d’ocupació humana del sòl.
Atenent a l’ ARTICLE 4.B, d’aquest reglament, el planejament urbanístic derivat està supeditat
a les determinacions del planejament urbanístic general que són pròpies d’aquest, d’acord
amb el què estableix la Llei d’urbanisme i aquest reglament.
Atenent a l’ ARTICLE 8, les competències en matèria urbanística corresponen a
l’Administració de la Generalitat i als municipis i les comarques, d’acord amb el què
estableix la LLEI D’URBANISME, sens perjudici de les competències que les lleis puguin atribuir
en aquesta matèria a altres ens locals.
Atenent a l’ ARTICLE 13.1, la condició d’administració actuant correspon entre d’altres als
ajuntaments, en l’exercici de llurs competències urbanístiques en matèria de planejament i
de gestió.
Atenent a l’ ARTICLE 15, les administracions públiques han de garantir l’accés dels ciutadans i
ciutadanes a la informació urbanística i, en particular, a la informació relativa a les
determinacions dels instruments de planejament i de gestió urbanístics.
La participació de la iniciativa privada en matèria de planejament i gestió urbanística es
produirà en els termes i condicions previstos en la LLEI D’URBANISME i en aquest REGLAMENT.
Atenent a l’ ARTICLE 23, la informació pública en la tramitació de procediments de
planejament i de gestió urbanística s’ha de convocar mitjançant edictes quan es tracti de la
tramitació de plans urbanístics derivats. Els edictes s’han de publicar al diari oficial o Butlletí
Oficial que correspongui i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit
municipal.
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Atenent a l’ ARTICLE 31 tenen la condició de sòl urbà consolidat els terrenys que el pla
d’ordenació urbanística municipal o el programa d’actuació urbanística municipal inclou en
aquesta categoria perquè són terrenys que tenen la condició de solar o són terrenys als
quals només manca, per a assolir la condició de solar, assenyalar les alineacions o les
rasants, o bé completar o acabar la urbanització en els termes assenyalats per
l’ ARTICLE 29.A) de la LLEI D’URBANISME, tant si han estat inclosos amb aquesta única finalitat en
un polígon d’actuació urbanística o en un sector subjecte a un pla de millora urbana com si
no hi han estat inclosos.
Atenent a l’ ARTICLE 36, els elements que integren l’aprofitament urbanístic són
l’edificabilitat, els usos i la intensitat dels usos que assigni al sòl el planejament urbanístic.
Atenent a l’ ARTICLE 90, els PLANS DE MILLORA URBANA en sòl urbà consolidat poden
tenir per objecte completar o acabar la urbanització, REGULAR LA COMPOSICIÓ VOLUMÈTRICA i
de façanes, preveure operacions de rehabilitació o de revitalització del teixit urbà, ordenar
el subsòl, o altres finalitats anàlogues.
ELS PLANS DE MILLORA URBANA estableixen l’ordenació detallada de llur àmbit territorial,
mitjançant les determinacions pròpies de llur naturalesa i finalitat entre les regulades,
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per als plans parcials urbanístics, en els ARTICLES 80 A 83 d’aquest REGLAMENT, amb l’excepció
prevista a l’ ARTICLE 70.7 de la LLEI D’URBANISME.
A més, i d’acord amb les seves finalitats, han de contemplar les actuacions necessàries,
segons correspongui, en relació amb la rehabilitació de l’edificació existent, la seva
substitució, la creació de nous sistemes urbanístics, l’eradicació dels usos que es preveu
transformar i les actuacions per a l’execució de l’obra urbanitzadora i el seu finançament.
Als efectes del què estableix l’ ARTICLE 68.4 de la LLEI D’URBANISME, en el cas d’operacions de
millora urbana no previstes en el planejament urbanístic general correspon al propi pla de
millora urbana la delimitació del seu àmbit.
Atenent al mateix ARTICLE 90 d’aquest reglament, no hi ha alteració dels aprofitaments i les
càrregues urbanístiques si el PLA DE MILLORA URBANA manté els usos principals i l’edificabilitat
bruta establerts en el planejament general i determina unes càrregues de cessió de sòl i
d’urbanització equivalents a les derivades del planejament general; i no hi ha ALTERACIÓ DE
L’ESTRUCTURA FONAMENTAL DEL PLANEJAMENT GENERAL si el PLA DE MILLORA URBANA manté la
destinació a sistemes dels terrenys qualificats com a sistemes urbanístics generals pel
planejament urbanístic general, sens perjudici que pugui modificar el seu nivell de servei o
introduir ajustos en llur delimitació que no alterin substancialment llur funcionalitat,
superfície o localització en l’àmbit territorial.
Atenent a l’ ARTICLE 91, els plans de millora urbana contenen els documents regulats en els
ARTICLES 84 A 89 d’aquest REGLAMENT, llevat que algun d’ells sigui innecessari ateses les
finalitats del pla i la naturalesa de les actuacions o operacions previstes.
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Es considera doncs, atenent als ARTICLES 84 A 89 d’aquest REGLAMENT, que la memòria
d’aquest PLA DE MILLORA URBANA haurà de justificar l’adequació de l’ordenació proposada al
planejament general i s’haurà de referir als aspectes següents:
 Informació urbanística de l’àmbit, incloent els estudis que siguin necessaris, els quals
han de considerar els aspectes que poden condicionar l’estructura urbanística del
territori i, en tot cas, els següents:

Usos, edificacions i infraestructures existents.

Estructura de la propietat del sòl.
 Objectius i criteris de l’ordenació de l’àmbit, anàlisi, si s’escau, de les alternatives
plantejades i descripció i justificació de la proposta d’ordenació i, concretament, dels
aspectes següents:

De l’adequació de l’ordenació a les determinacions del planejament urbanístic
general per al sector.

De l’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible, tenint en
compte les conclusions de l’informe ambiental que integra la documentació del pla.

De l’adequació de l’ordenació a les directrius de planejament que estableixen l’
ARTICLE 9 de la LLEI D’URBANISME i els ARTICLES 5 A 7 d’aquest REGLAMENT.

De l’adequació de l’ordenació 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.

Del compliment de les determinacions del planejament urbanístic general sobre
mobilitat sostenible, d’acord amb l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada que
ha de formar part de la documentació del pla.

De la divisió poligonal.
De la mateixa manera es considera que, i, atenent als ARTICLES 84 A 89 d’aquest REGLAMENT,
que la els plànols d’informació d’aquest PLA DE MILLORA URBANA s’han d’elaborar sobre la
base de la informació geogràfica oficial disponible, s’han de realitzar sobre cartografia
digital, i han de reflectir la situació i les determinacions previstes en el planejament
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urbanístic general que es desenvolupa, i l’estat dels terrenys pel que fa a la morfologia,
construccions, vegetació i usos existents, i estructura de la propietat del sòl.
La informació sobre la situació i determinacions previstes en el planejament urbanístic
general s’ha de reflectir en els plànols següents, que s’han de realitzar, com a mínim, a
l’escala utilitzada en aquest planejament general:
 De situació en relació amb l’estructura orgànica del pla d’ordenació urbanística
municipal.
 De l’ordenació establerta en el planejament urbanístic general per a l’àmbit territorial
inclòs en el pla parcial urbanístic.
La informació sobre l’estat dels terrenys s’ha de reflectir en els plànols següents, realitzats,
com a mínim, a escala 1:2.000:
 Topogràfic.
 Cadastral.
 D’usos del sòl i del subsòl, amb indicació d’edificacions, infraestructures i vegetació
existents.
Atenent a l’ ARTICLE 87, els plànols d’ordenació han de reflectir les determinacions previstes
en els ARTICLES 80 A 82 d’aquest Reglament.
Aquests plànols s’han de redactar sobre la base de cartografia digital i a una escala mínima
d’1:1.000, sens perjudici que llur materialització sobre suport físic es pugui efectuar a una
escala menor de la zonificació, amb assignació detallada d’usos i assenyalament dels
sistemes urbanístics.
El pla especial, pot incloure, a més, tots aquells plànols que es considerin necessaris per a
una millor definició de l’ordenació prevista.
Tots els plànols d’ordenació que continguin representació en planta s’han de realitzar sobre
cartografia topogràfica, i han de reflectir la delimitació del sector.
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Atenent a l’ ARTICLE 92, els PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS no previstos pel PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL han de justificar la necessitat de llur formulació i llur compatibilitat
amb el planejament urbanístic general. A aquests efectes, es consideren compatibles amb
el planejament urbanístic general, i no requereixen la seva modificació prèvia els PLANS
ESPECIALS URBANÍSTICS que estableixin determinacions que estableixin les limitacions d’usos
necessàries per ordenar la incidència i els efectes urbanístics, ambientals i sobre el
patrimoni urbà que les activitats produeixen sobre el territori, sempre que no alterin els
usos principals establerts pel planejament general.
En cap cas els plans especials urbanístics no poden substituir el pla d’ordenació urbanística
municipal en la seva funció d’ordenació integral del territori, pe la qual cosa no poden
alterar la classificació del sòl.
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PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE L’AMETLLA DEL VALLÈS
Aprovat DEFINITIVAMENT el 14 DE GENER DEL 1987

El solar està qualificat per el PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE L’AMETLLA DEL VALLÈS, com a
SÒL URBÀ, ZONA INDUSTRIAL, clau 7B, PETITA INDUSTRIA, és a dir, sòl destinat al
desenvolupament d’indústries petites, tallers i magatzems.
El sistema d’ordenació serà el d’ordenació aïllada.
A continuació es transcriuen de manera literal les normes i condicions d’edificació que
afecten a la parcel∙la:
>

EN RELACIÓ A LA ZONIFICACIÓ ESPECÍFICA:
SUBZONA 7B.‐ PETITA INDÚSTRIA.
Art. 166. Identificació i tipus d’ordenació
1. Comprèn el sòl assenyalat amb el signe 7b a la documentació gràfica, estant destinat al desenvolupament
d’indústries petites, tallers i magatzems. El tipus d’ordenació serà aïllada pels edificis, però podent‐se agrupar
formant naus entre mitgeres, la resta d’espai serà de plantació d’arbres i zones enjardinades.
Art. 167. Edificabilitat i ocupació en planta
2
2
1. L’índex d’edificabilitat neta serà de 1 m sostre/m solar, i l’ocupació en planta del 50% de la superfície total de la
parcel∙la.
Art. 168. Alçada reguladora màxima
1. L’alçada reguladora màxima serà de 8 m, i es mesurarà segons l’ordenació en edificació aïllada. En tot cas podrà
augmentar si es justifica per necessitats del procés industrial.
S’exceptuen les xemeneies, antenes, torres i aparells o instal∙lacions especials.
(s’ajustarà a la volumetria establerta en el pla de millora urbana)
Art. 169. Separació a límits de parcel∙la i parcel∙la mínima.
1. La separació a l’alineació del vial serà de 8 m, als altres límits de 5 m.
(s’ajustarà a la volumetria establerta en el pla de millora urbana)
2
2. La parcel∙lació mínima serà de 1.000 m .
3. En una mateixa parcel∙la podran instal∙lar‐se naus entre mitgeres per a tallers o indústries independents.
2
La nau mínima independent serà de 300 m de planta.
Art. 170. Espais lliures.
1. Les superfícies lliures de separacions als límits de parcel∙la es destinaran a zones verdes i estacionament, per això
serà obligatòria la plantació d’arbrat a les zones no enjardinades (excepte la zona del vial d’accés que es podrà
destinar a estacionament).
Art. 171. Ús de habitatge i ús industrial
2
1. Es permet com a màxim una habitatge per indústria o nau independent, amb una superfície màxima de 150 m ,
havent de complir les mateixes determinacions d’alçada, ocupació, límits, etc. que la indústria.
2. S’admeten les categories 1ª, 2ª i 3ª d’ús industrial.
Es podran instal∙lar indústries de 4ª categoria situacions E, quan sigui tota una illa voltada de carrers o esdevingui
voltada per la creació d’un nou vial. En aquest cas les condicions edificatòries seran les d’indústria jardí.
3. És d’aplicació l’assenyalat en els apartats 3 i 4 de l’article 163.
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Art. 172. Materials i color unitat de composició
1. És d’aplicació l’assenyalat en l’apartat 1 de l’article 164.
2. En cas d’identificacions amb tipologia de naus entre mitgeres, s’haurà de presentar al projecte del conjunt exterior
complet.
Art. 173. Zones enjardinades i arbrades, tanques de parcel∙les
1. És d’aplicació l’assenyalat en l’apartat 1 de l’article 165.
2. Les parcel∙les es podran cloure amb una tanca de 0’50 m d’obra o qualsevol altre material opac, i fins a 1’80 m amb
filat o jardineria.
Les divisions entre patis de naus independents podran ser opaques fins a 1’80 m d’alçada.
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l’estudi de la garriga

EM.

I en prova d’acceptació i conformitat, es signa aquest document, previs els informes tècnics i
jurídics que corresponguin, per a la seva aprovació, a l’Ametlla del Vallès, el trenta‐u de maig
del 2017.

L’Ametlla del Vallès, Maig 2017.
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