Ref.: PMU 14-4938

MODIFICACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA,
ÀREA D’ACTUACIÓ Nº2 “CAN RAVENISSES”

TITULAR:
SITUACIÓ:

KESLER PROM, S.L.
C. MOLÍ DE LA SAL, 50
(08420) Canovelles (Barcelona)

Setembre 2015

Exemplar per a l’aprovació Inicial

KESLER PROM, S.L.

DOCUMENTACIÓ
1.-MEMÒRIA
1.1 ANTECEDENTS
1.2 OBJECTE I NECESSITAT DE LA MODIFICACIÓ
1.3 MARC JURÍDIC
1.4 JUSTIFICACIÓ DE L’OBSERVANÇA DE
DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE

L’OBJECTIU

DEL

1.5 AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA.
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA FORMULACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA DE
MILLORA URBANA
2.1 ANTECEDENTS DE PLANEJAMENT
2.2 JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
3.- CONDICIONS D’ORDENACIÓ I ÚS.
3.1 PARÀMETRES URBANÍSTICS
4.- NORMES URBANÍSTIQUES
5.- ANNEXES
5.1 INFORME AMBIENTAL
5.2 ESTUDI DE LA MOBILITAT GENERADA
5.3 MEMÒRIA SOCIAL
6.- PLÀNOLS

Exp. PMU 14/4938

Pàg. 2

Modificació P.M.U. Àrea actuació nº2.

KESLER PROM, S.L.

1.-MEMÒRIA

Exp. PMU 14/4938

Pàg. 3

Modificació P.M.U. Àrea actuació nº2.

KESLER PROM, S.L.

1.- MEMÒRIA

1.1 ANTECEDENTS
El Pla de millora urbana de l’Àrea d’actuació número 2, “Can Ravenisses” de Canovelles va ser
redactat el setembre de 2003 per l’arquitecte Sr. Agustí Garcia Moyano.
Aquest Pla de millora va ésser aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona en sessió del 17 de novembre de 2004, condicionant l’eficàcia a la
presentació de la garantia per el 12% del cost d’implantació dels serveis i de l’execució de
l’obra d’urbanització.
En sessió de la CTUB del 15 de juny de 2005, es va donar per complerta la condició d’eficàcia
assenyalada a l’acord d’aprovació definitiva, produint-se la seva publicació al Diari oficial de
la Generalitat de Catalunya el 26/9/2005 (DOGC núm. 4476).
En data 22/03/2007 es va realitzar l’aprovació inicial, mitjançant Decret d’Alcaldia, dels
projectes d’urbanització i de reparcel·lació (de propietari únic) en la modalitat de
compensació bàsica. Ambdós documents van ser aprovats definitivament per la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament de Canovelles el 15/01/2008.
En virtut del projecte de reparcel·lació, és van realitzar les cessions de les finques a inscriure en
el domini públic, i de la finca resultant de titularitat privada, que a tenor de la inscripció 1a,
segons figura en la nota simple obtinguda del Registre de la Propietat, va quedar inscrita en
data 18/06/2008.
Pel que fa a la cessió de l’Aprofitament Mig del sector, i segons es fixa en el projecte de
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, donada la impossibilitat de cessió
d’aquest aprofitament dins el sector, el promotor KESLER PROM, SL. va lliurar a l’Ajuntament de
Canovelles l’equivalent del seu valor econòmic en concepte de compensació econòmica per
defectes d’adjudicació, que es va valorar en TRES-CENTS SEIXANTA MIL SIS-CENTS QUATRE Euros
AMB SEIXANTA-SET cèntims d’euro (360.604,67€), que ja hen estat fets efectius per part del
promotor, quedant satisfeta la corresponent cessió.
Per tant queden satisfetes i acreditades totes les cessions corresponents a càrrec del sector (a
excepció de les obres urbanitzadores pendents d’execució), i la present modificació del Pla de
Millora Urbana no modifica les cessions previstes inicialment.
El 4 de març de 2008, mitjançant acord de la Junta de Govern local, es suspèn la tramitació, de
l’expedient de llicència d’obres per a la construcció de dos edificis de 22 i 15 habitatges
cadascun, 1 local sense ús específic i aparcament i trasters en dues plantes soterrani,
sol·licitada per el Sr. Francisco Tortosa Moreda, en representació de KESLER PROM, S.L.
En aquell moment, la conjuntura econòmica i la tendència del sector va fer desistir a la
Promotora de tirar endavant la construcció dels edificis per els que s’havia sol·licitat la
oportuna llicència municipal.
Durant el temps transcorregut, han variat les condicions socials i econòmiques, i en la actualitat
existeix una proposta per tal de promoure un edifici a la parcel·la resultant de l’àmbit, aquest
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edifici estaria composat per un local comercial en planta baixa que ocuparia la totalitat de la
parcel·la, i es desenvoluparia, també, sobre una part de la planta primera.
Atesa la iniciativa existent per part del Promotor (la mercantil KESLER, PROM S.L.), de construir un
edifici de nova planta, en la parcel·la resultant, actualment amb la qualificació de “zona
residencial en illa tancada (Clau I)”, i la voluntat d’encabir en ell, entre altres usos permesos pel
planejament vigent en la zona, la implantació d’una activitat comercial, es redacta aquesta
modificació del Pla de millora urbana en la finca en qüestió.
El present document no modifica el sistema d’actuació previst en el projecte de reparcel·lació,
i en conseqüència, el sistema d’actuació és el de reparcel·lació (de propietari únic) en la
modalitat de compensació bàsica.
Cal fer constar que la finca privada resultant no té la consideració de solar (segons l’Article 29
del Text refós de la Llei d'urbanisme) atenent a la manca de la realització de les obres
urbanitzadores de les finques resultants qualificades com a Sistema Viari i com a Sistema d’Espai
Lliure, que conformen l’àmbit de planejament.
1.2 OBJECTE I NECESSITAT DE LA MODIFICACIÓ
L’objecte d’aquest document és la modificació del Pla de millora urbana de l’Àrea d’actuació
número 2, “Can Ravenisses” de Canovelles aprovat definitivament el 15/06/2005 (DOGC núm.
4476, 26/9/2005), per tal de modificar l’ordenació volumètrica prevista inicialment.
1.2.1 Necessitat de concretar les determinacions del planejament general
Degut al context socio-econòmic dels darrers anys, el propietari de la finca existent a la
cantonada dels carrers del Molí de la Sal i Indústria, resultant del Pla de millora urbana de l’Àrea
d’actuació número 2, va decidir no realitzar les obres de construcció d’una edificació per a la
qual s’havia obtingut la preceptiva llicència d’obres.
En la actualitat, es planteja la possibilitat implantar una activitat comercial a la planta baixa,
que fa necessària de la ocupació de tota la finca i que no es conforme a la volumetria
resultant del planejament vigent, davant d’aquesta iniciativa del Promotor es fa necessària la
modificació d’aquest planejament vigent per tal d’adequar-lo a la proposta que es conté en
aquest document.
La possibilitat de concretar la ordenació volumètrica en sòl urbà està recollida dins les Normes
Urbanístiques del Pla general d’ordenació de Canovelles, en el seu capítol segon,
“Desenvolupament del Pla general”, i més concretament a l’article núm. 12, on es diu
textualment:
“Art. 12 desenvolupament del pla en sòl urbà
1.

Serà preceptiva la prèvia formació de Plans especials de reforma interior i Estudis de detall
en les àrees respecte de les quals es faci expressa previsió.

2.

Tanmateix, es podran formular facultativament Plans especials de reforma interior i Estudis
de detall en qualsevol àrea de sòl urbà.”

Dins el mateix capítol, es determinen les condicions que han de complir en les seves
formulacions els Plans especials de reforma interior i Estudis de detall, als articles 17 i 18
respectivament, tanmateix aquestes figures de planejament derivat estan caduques respecte
la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i han estat substituïdes per els Plans de millora urbana, en
aquest mateix escenari es va redactar el Pla de millora urbana per al desenvolupament de
l’Àrea d’actuació núm. 2 “Can Ravenisses”, que ara es pretén modificar.
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En aquest sentit l’article 55 del Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLU), aprovat per Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de
febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme (MTRLU), aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, del 3 d’agost (DOGC 6077, de 29.2.2012), indica el següent:
“Article 55. Tipus de plans urbanístics
1. La planificació urbanística del territori es duu a terme mitjançant el planejament urbanístic
general, que és integrat pels plans directors urbanístics, pels plans d’ordenació urbanística
municipal i per les normes de planejament urbanístic. Els programes d’actuació urbanística
municipal són també part del planejament urbanístic general i el complementen.
2. El planejament urbanístic general es desenvolupa per mitjà del planejament urbanístic derivat,
que és integrat pels plans especials urbanístics, pels plans de millora urbana, pels plans parcials
urbanístics i pels plans parcials urbanístics de delimitació.
3. El planejament urbanístic derivat està supeditat a les determinacions del planejament
urbanístic general. Això no obstant, els plans especials urbanístics poden introduir en l’ordenació
del planejament urbanístic general modificacions específiques necessàries per a acomplir llurs
funcions en els termes que regulen els articles 67 i 68. En el cas dels plans de millora urbana,
s’aplica el que estableix l’article 70.4.”
S’escau doncs, en el marc del desenvolupament del planejament general, establir els
paràmetres que regulin les noves edificacions, i determinar aquells aspectes que permetin el
òptim funcionament de l’edificació d’ara en endavant mitjançant un Pla de millora urbana.
Tanmateix, ja existeix un Pla de millora urbana aprovat per aquest sector, i ara pretenem una
modificació del mateix. Per tal d’establir els condicionanats que en regeixen la formulació ens
hem d’atendre a allò que descriu a l’article 96 del Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLU DL
1/2010), amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de modificació del text refós de la
Llei d’urbanisme (MTRLU), que tot seguit es transcriu:
“Article 96. Modificació de les figures del planejament urbanístic
La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a
les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que s’estableixin per
reglament i les particularitats següents:
a) En el cas de modificacions de plans urbanístics plurimunicipals la incidència territorial de les
quals quedi limitada a un únic terme municipal, correspon a l’ajuntament afectat per la
modificació d’acordar-ne l’aprovació inicial i l’aprovació provisional.
b) Les modificacions dels sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o d’equipaments
esportius resten subjectes al procediment que estableix l’article 98; en el cas de manca de
resolució definitiva dins de termini, s’entén denegada la modificació.
c) Les modificacions d’instruments de planejament urbanístic que comportin un increment del
sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació
dels usos ja establerts, resten subjectes a les particularitats que estableixen els articles 99 i 100.
d) Els tràmits previs a l’aprovació inicial dels plans directors urbanístics, regulats pels articles
76.1 i 83.1, no són exigibles a les modificacions dels plans directors urbanístics de delimitació i
ordenació de les àrees residencials estratègiques i dels sectors d’interès supramunicipal que es
refereixin únicament a determinacions pròpies del planejament derivat expressament identificades
pel pla director. En aquests casos, el tràmit d’informació de les modificacions dels plans als ens
locals compresos en l’àmbit territorial respectiu s’ha d’efectuar simultàniament al tràmit
d’informació pública de la proposta de modificació aprovada inicialment.”
Atenent a que la modificació de qualsevol element d’una figura de planejament es subjecta a
les mateixes disposicions que en regeixen la formació, es redacta la present modificació del Pla
de millora, com si es tractés d’un nou expedient de Pla de millora urbana.
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1.2.2 Àmbit de la modificació del Pla de millora urbana
L’àmbit de la present modificació del Pla de millora urbana de l’Àrea d’actuació nº 2 “Can
Ravenisses” de Canovelles, és el mateix que en la formulació original.
L’àmbit se situa a l’illa delimitada pel carrer industria, linitat al nord pel carrer del Nord, i al sud
pel carrer Molí de la Sal i a l’est pel carrer de Montserrat. El front d’aquest carrer està totalment
consolidat amb un edifici de PB+4PP que deixa una mitgera al descobert sobre l’àmbit
d’aquesta àrea d’actuació. Part d’aquesta mitgera està tapada per un edifici destinat a
equipament, adossat, amb una alçada de PB+3PP.
Les finques que conformen el sector original en l’actualitat no presenten edificacions, aquest
àmbit te una topografia plana amb una lleugera pendent, com s’observa a la documentació
gràfica, que va pujant en sentit nord-oest.
La modificació que es pretén amb aquest document es realitza sobre el mateix àmbit que
originalment, en conseqüència, l’àmbit del Pla de millora urbana es desenvolupa sobre una
superfície total de 3.158,59m2.
Es recull, tot seguit, gràficament l’àmbit en que es desenvolupa la modificació:

Font: Streetview, ©2014Google.

Font: Streetview, ©2014Google.
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Font: aplicació Goolzoom, ©2014Google.

Com s’observa a les imatges anteriors, la modificació del Pla de millora urbana es desenvolupa
sobre sòl urbà consolidat, els carrers que envolten l’àmbit d’aquesta modificació del PMU es
troben urbanitzats i les finques disposen de l’accés als serveis urbans que es distribueixen per la
vialitat annexa.
1.2.3 Promotor
En aquest cas, la iniciativa de formulació de la modificació del Pla de millora urbana és
privada, i corre a càrrec de la mercantil KESLER PROM, S.L.; domiciliada a l’Avinguda de
Cerdanyola 79-81, planta 3a, oficina 11, (08172) Sant Cugat del Vallès (Barcelona), a l’empara
de l’article 101 del Text refós de la Llei d’urbanisme.
1.2.4 Estructura de la propietat del sòl
La modificació del Pla de millora urbana es desenvolupa sobre una sola parcel·la, la original en
el moment de redacció del Pla de millora urbana, aquesta parcel·la es propietat del Promotor,
la mercantil KESLER PROM, S.L. amb una superfície real de 3.158,58m2. Aquesta finca es
corresponia amb la finca registral número 6.805, inscrita al Registre de la Propietat de
Canovelles al Tom 2.333; Libre 128; Foli 131.
Posteriorment, i fruit del projecte de reparcel·lació aprovat definitivament al gener de 2008,
l’àmbit queda configurat amb tres finques resultants, que es troben inscrites al Registre de la
Propietat corresponent, a continuació s’adjunta la descripció que se’n fa de cadascuna
d’aquestes finques:
FINCA NÚM. 1
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La finca està classificada com a sòl urbà i li correspon un sostre
edificable de 3.474,00m2st.
Aquesta finca s’adjudica a la mercantil KESLER PROM, S.L. a títol de
propietat. Es correspon total i completament amb la finca aportada i
descrita amb el número 1, restant establerta la subrogació real sense
solució de continuïtat.
FINCA NÚM. 2

SISTEMA D’ESPAI LLIURE.- TERRENY sobre rasant de forma rectangular,
que té una superfície de NOU-CENTS TRETZE METRES AMB VINT
DECÍMETRES QUADRATS (913,20m2).
Aquesta finca s’adjudica a l’AJUNTAMENT DE CANOVELLES a títol
d’adquisició originaria i en concepte de cessió obligatòria i gratuïta.

FINCA NÚM. 3

SISTEMA VIARI.- TERRENY de forma rectangular que té una superfície
de CINC-CENTS NORANTA-SIS METRES AMB SIS DECÍMETRES QUADRATS
(596,06m2).
Aquesta finca s’adjudica a l’AJUNTAMENT DE CANOVELLES a títol
d’adquisició originaria i en concepte de cessió obligatòria i gratuïta.

La finca de resultat número 1, ha estat inscrita en el registre de la Propietat de Canovelles amb
el número de finca registral 9.762, en el Tom 2.917; Llibre 247; Foli 144.
1.3 MARC JURÍDIC
Aquesta modificació del Pla de millora urbana és conforme amb les prescripcions del Text refós
de la Llei d'urbanisme (en endavant TRLU), aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost
amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i les
modificacions introduïdes per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic.
Alhora són d’aplicació el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei d'urbanisme (en endavant RLU); i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (en endavant RPLU).
1.3.1 Tipus de document.
L’article 70 del TRLU, i l’article 90 del RLU fan referència a la formulació, finalitats i
determinacions dels Plans de millora urbana (P.M.U.), així com les seves modificacions.
“Article 70. Plans de millora urbana
1. Els plans de millora urbana tenen per objecte:
a) En sòl urbà no consolidat, de completar el teixit urbà o bé d'acomplir operacions de
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.
b) En el sòl urbà consolidat, de completar o acabar la urbanització, en els termes assenyalats per
la lletra b de l'article 30, i regular la composició volumètrica i de façanes.
2. 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:
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a) 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.
b) 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.
3. Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu l'ordenació específica del subsòl per a
àmbits determinats han de regular:
a) La possibilitat d'aprofitament privat i, específicament, de mantenir o no, en tot o en part,
l'aprofitament privat preexistent.
b) L'ús del subsòl, vinculat a l'ús públic i a la prestació de serveis públics, d'acord amb el que
estableix l'article 39.
4. 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,
prèviament 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.
5. Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu l'acompliment d'operacions de
revitalització del teixit urbà, per garantir el manteniment o el restabliment de la qualitat de vida,
han de regular les condicions de compatibilitat dels diversos usos del sòl.
6. 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.
7. 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.
8. Els plans de millora urbana han de concretar les reserves necessàries per als sistemes
urbanístics locals, si no ho ha fet el planejament urbanístic general.”
“Article 90. Finalitats i determinacions dels plans de millora urbana
90.1 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.
90.2 Els plans de millora urbana en sòl urbà no consolidat poden tenir per objecte, a més de les
finalitats establertes en el punt anterior, completar el teixit urbà o bé acomplir operacions de
reforma interior, de remodelació urbana, de transformació d’usos, de reurbanització, o de
sanejament de poblacions i altres de similars.
90.3 Els plans de millora urbana estableixen l’ordenació detallada de llur àmbit territorial,
mitjançant les determinacions pròpies de llur naturalesa i finalitat d’entre les regulades, per als
plans parcials urbanístics, en els articles 80 a 83 d’aquest Reglament, amb l’excepció prevista a
l’article 68.7 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.
90.4 Per a cada sector en sòl urbà delimitat pel planejament general s’ha de formular un pla de
millora urbana, sens perjudici de la possibilitat de desenvolupament per subsectors que regulen
els articles 91 de la Llei d’urbanisme i 114 d’aquest Reglament.
90.5 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. 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
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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.”
1.3.2 Contingut del document.
L’article 91 del RLU fa referència al contingut i documentació dels Plans de millora urbana.
“Article 91, Contingut i documentació
91.1 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.
91.2 La documentació dels plans de millora urbana en sòl urbà no consolidat també ha
d’incloure un informe ambiental, d’acord amb el què estableix l’article 100 d’aquest Reglament,
el contingut del qual ha de ser congruent i adequat a les finalitats i determinacions establertes,
sens perjudici que, atenent aquestes finalitats i naturalesa, es justifiqui que és innecessari.
91.3 Quan de les determinacions del pla de millora urbana se’n dedueixi una incidència
significativa en usos residencials preexistents, el pla ha d’incorporar un estudi complet de les
conseqüències socials i econòmiques de la seva execució, justificant l’existència dels mitjans
necessaris per dur-la a efecte i l’adopció de les mesures precises que garanteixin la defensa dels
interessos de la població afectada, amb especial referencia a les previsions en matèria
d’habitatge protegit i assequible i a l’efectivitat del dret de reallotjament.”
1.3.3 Tramitació del document.
L’articulat del TRLU i del RLU, així com del RPLU, estableixen el procediment de la tramitació dels
Plans de millora urbana.
“Article 80 Competències de les comissions territorials d'urbanisme (TRLU)
Correspon a les comissions territorials d'urbanisme l'aprovació definitiva de:
a) Els plans d'ordenació urbanística municipal i els programes d'actuació urbanística municipal
l'aprovació definitiva dels quals no correspongui al conseller o consellera de Política Territorial i
Obres Públiques.
b) Els plans de millora urbana i els plans parcials urbanístics en el cas que els ens locals no
tinguin atribuïda o no hagin d’exercir aquesta competència, d’acord amb el que estableix aquesta
llei.
c) Els plans especials urbanístics de desenvolupament, llevat dels que correspon d’aprovar als
ajuntaments de conformitat amb l’article 81.
d) Els plans i els programes urbanístics plurimunicipals l'aprovació definitiva dels quals no
correspongui al conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques.
e) Els plans parcials urbanístics de delimitació que no correspongui aprovar al conseller o
consellera de Política Territorial i Obres Públiques.”
“Article 85 Tramitació dels plans d'ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics
derivats (TRLU)
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, sens perjudici del
que estableix l'apartat 3, 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.
2. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional del planejament urbanístic plurimunicipal, sens
perjudici del que estableix l'article 77.7, corresponen a:
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a) El consell comarcal corresponent, si tots els municipis afectats pel pla queden inclosos en
l'àmbit territorial d'una mateixa comarca.
b) La comissió territorial d'urbanisme corresponent, si l'àmbit territorial del pla abasta més d'una
comarca.
c) El director o directora general d'Urbanisme, un cop vist l'informe de les comissions territorials
d'urbanisme competents afectades, si l'àmbit territorial del pla n'afecta més d'una i més d'una
comarca.
d) Els ajuntaments, en els supòsits a què es refereix l'article 77.8, llevat que, havent estat formulat
el pla a instància de part interessada, no hi hagi acord entre els ajuntaments afectats, cas en què
l'òrgan competent és el que correspongui dels esmentats a les lletres a, b i c.
3. L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans especials urbanístics de
desenvolupament i autònoms que tinguin per objecte la implantació de sistemes urbanístics
d’interès supramunicipal corresponen:
a) A l’administració que els ha redactat, si té atribuïdes competències urbanístiques de tramitació
o d’aprovació de plans.
b) A la comissió territorial d’urbanisme competent, en la resta dels casos, llevat que l’àmbit
territorial del pla afecti més d’una comissió, supòsit en el qual l’aprovació inicial i la definitiva
pertoquen al conseller o consellera competent en matèria d’urbanisme.
4. Els plans d'ordenació urbanística municipal i els plans urbanístics derivats, un cop se n'ha
acordat l'aprovació inicial, s'han de posar a informació pública, per un termini d'un mes. Els
edictes de convocatòria de la informació pública s'han de trametre en el termini de deu dies des
de l'adopció de l'acord d'aprovació inicial.
5. Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística municipal o
d'un pla urbanístic derivat, s'ha de sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició
n'autoritzi un de més llarg.
6. En el cas que, d’acord amb la normativa aplicable, sigui preceptiu d’efectuar l’avaluació
ambiental d’un pla d’ordenació urbanística municipal o d’un pla urbanístic derivat regeix el que
estableix la disposició addicional sisena. L’informe de sostenibilitat ambiental ha d’ésser
incorporat al pla i ha d’ésser sotmès a informació pública conjuntament amb aquest pel termini
mínim de 45 dies que estableix la normativa aplicable sobre avaluació ambiental de plans i
programes. En el cas que el pla urbanístic estableixi actuacions executables directament sense
requerir el desenvolupament de projectes d’obres posteriors i s’hagi de sotmetre al procediment
de declaració d’impacte ambiental, l’estudi d’impacte ambiental ha de ser incorporat al pla i ha
d’ésser sotmès a informació pública conjuntament amb aquest. La declaració d’impacte
ambiental s’ha d’efectuar, segons correspongui, abans de l’aprovació provisional o abans de
l’aprovació definitiva de l’expedient.
7. Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística municipal, s'ha
de concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confini amb el del municipi
que és objecte del pla.
8. Si un pla d'ordenació urbanística municipal o un pla urbanístic derivat no és tramitat per
l'ajuntament afectat, s’ha de donar audiència a aquest ajuntament per un termini d'un mes a
continuació, simultàniament al tràmit d'informació pública.
9. En el supòsit de tramitació simultània de diverses figures del planejament urbanístic, o bé
d'aquestes i d'instruments de gestió, cadascuna d'aquestes tramitacions s'ha de configurar en
expedients separats. L'executivitat de cadascuna d'elles queda supeditada a la de l'instrument o la
figura superior.”
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Per tractar-se d’una figura de planejament derivat promoguda per l’iniciativa privada, són
també d’aplicació:
“Article 101 Iniciativa privada en la formulació de plans urbanístics (TRLU)
1. La iniciativa privada pot formular plans especials urbanístics, plans de millora urbana i plans
parcials urbanístics d'acord amb el planejament urbanístic general aplicable.
2. Les persones promotores dels plans urbanístics a què es refereix l'apartat 1 tenen dret, si els ho
autoritza l'ajuntament amb la finalitat de facilitar la redacció del planejament, a obtenir les dades
informatives necessàries dels organismes públics i a ésser beneficiàries de les ocupacions
temporals que calguin per a l'execució del pla, d'acord amb la legislació reguladora de
l'expropiació forçosa.
3. La iniciativa privada no té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació dels
plans d’ordenació urbanística municipal que presenti. Tanmateix, l’ajuntament pot assumir
expressament la iniciativa pública per a formular-les.”
“Article 102 Especificitats dels plans urbanístics derivats d'iniciativa privada (TRLU)
1. Els plans urbanístics derivats d'iniciativa privada, a més d'incloure les determinacions
establertes amb caràcter general per aquesta Llei, han de contenir documentació específica
referida 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. Les garanties a què es refereix l'apartat 1.d han de respondre també de les sancions que es
puguin imposar per raó d'infraccions urbanístiques en matèria d'execució d'obres d'urbanització i
de les indemnitzacions que correspongui eventualment de satisfer, i s'han d'actualitzar, si escau,
en funció del pressupost dels projectes complementaris d'urbanització. En el supòsit que siguin
executades, aquestes garanties han d'ésser reposades.
3. Els plans urbanístics a què es refereix l'apartat 1 es tramiten d'acord amb el que estableix amb
caràcter general aquesta Llei per als plans urbanístics derivats, amb les especificitats següents:
a) S'han de citar personalment al tràmit d'informació pública les persones propietàries dels
terrenys que hi siguin compresos, llevat que el pla sigui formulat per la totalitat de les persones
propietàries de la superfície afectada i aquest fet s'acrediti mitjançant un document públic en què
es faci constar l'estructura de la propietat del sòl.
b) S'ha de notificar individualment a les persones propietàries dels terrenys l'aprovació definitiva
del pla, si s'escau.
4. L'acte d'aprovació dels plans urbanístics a què es refereix l'apartat 1 pot imposar les
condicions, les modalitats i els terminis que siguin procedents o convenients, sempre sota el
principi de proporcionalitat.”
L’Ajuntament establirà els mitjans necessaris per tal de garantir la participació ciutadana i
l'efectivitat dels drets reconeguts per l'article 8 del TRLU al llarg del procés de formulació i
tramitació del present Pla de millora urbana.
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1.4 JUSTIFICACIÓ DE L’OBSERVANÇA DE L’OBJECTIU DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC
SOSTENIBLE
La proposta continguda en la present modificació del Pla de millora urbana és plenament
conforme amb l’objectiu de desenvolupament urbanístic sostenible que, de conformitat amb
l’article 3 del TRLU, constitueix un dels principis generals de l’actuació urbanística.
En aquest sentit, cal destacar que els canvis que es proposen respecte del planejament
anterior tenen voluntat d’afavorir el desenvolupament social i econòmic del municipi,
consolidant i permetent que es finalitzi la trama urbana de la ciutat sense comprometre el
compliment de l’objectiu de conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels
recursos naturals i dels valors paisatgístics, històrics o culturals.
Aquests canvis s’emmarquen, sens dubte, en el concepte de desenvolupament urbanístic
sostenible, en la mesura que afavoreixen la cohesió social i l’eficiència del model de
creixement urbanístic previst pel PGO.
1.5 AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA.
1.5.1 Agenda
Atenent que l’àmbit de planejament està definit en el PGO, no s’escau cap dicvisió poligonal,
deguda a l’escasa entitat de la modificació, s’ha previst una sola etapa d’execució de les
obres urbanitzadores.
La aplicació i desenvolupament de la present modificació del Pla de millora urbana serà
immediata a la publicació en el DOGC de l’acord d’aprovació definitiva, donat el seu
caràcter regulador de l’edificació resultant.
1.5.2 Avaluació econòmica.
Atès que els canvis que introdueix la present modificació no comporten l’assumpció de noves
càrregues que no estiguin previstes en el planejament vigent, aquest document no incorpora
modificacions de l’avaluació econòmica del PGO, ni de la avaluació econòmica que figurava
a la redacció original del Pla, i a elles ens referim.
En qualsevol cas, el desenvolupament del present sector generarà un efecte beneficiós a les
finances municipals degut als previsibles ingresos en concepte dels impostos i taxes derivades
de les llicències i autoritzacions que comporta el fet constructiu. De la mateixa manera, l’actual
finca privada reunirà, un cop desenvolupat l’àmbit, les condicions urbanístiques necessàries per
a tenir la consideració de solar, i per tant, tenir la capacitat de ser edificat, aquesta futura
edificació augmentarà els ingressos municipals en concepte de l’Impost de Bens Inmobles.
Com s’ha indicat a l’apartat d’antecedents, i pel que fa a la cessió corresponent a
l’aprofitament mig del sector, segons es fixa en el projecte de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica, donada la impossibilitat de cessió d’aquest aprofitament dins el sector, el
promotor KESLER PROM, SL. va lliurar a l’Ajuntament de Canovelles l’equivalent del seu valor
econòmic en concepte de compensació econòmica per defectes d’adjudicació, que es va
valorar en TRES-CENTS SEIXANTA MIL SIS-CENTS QUATRE Euros AMB SEIXANTA-SET cèntims d’euro
(360.604,67€), que ja han estat fets efectius per part del promotor, quedant satisfeta la
corresponent cessió.
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1.5.3 Informe de sostenibilitat econòmica.
La modificació de les determinacions del PGO i del Pla de millora anterior que es contenen en
el present document no fan variar les previsions econòmiques del planejament vigent quant a
noves infraestructures, vialitat o serveis urbanístics a implantar. i per tant no generaran un
impacte diferent del ja previst a les finances de les administracions públiques responsables de la
implantació i el manteniment de les infraestructures, i de la implantació i prestació dels serveis
necessaris.
Pel que fa a la sostenibilitat econòmica del Promotor privat, i entenent que el
desenvolupament del Pla de millora urbana, mitjançant la present modificació, li proporcionarà
uns ingressos corresponents a la comercialització de la edificació resultant.
Aplicant la mateixa valoració que estableix el projecte de reparcel·lació, amb una repercussió
de 1.038,01€/m2st, el valor de la finca resultant es correspon a:
V = 3.474m2st x 1.038,01€/m2st = 3.606.046,74€
Les despeses derivades del procés de desenvolupament del sector, es varen estimar en el
mateix projecte de reparcel·lació en 260.000€ (incloent 57.989,00€ per a la urbanització de la
zona qualificada del sistema d’espais lliures). L’increment de la despesa prevista degut a la
redacció de la present modificació del PMU, es pot estimar en un 15% addicional d’allò previst,
del que resultaria un valor de 39.000€
Si a aquests valors els hi afegim la compensació econòmica corresponent a la cessió
efectuada en concepte de l’aprofitament mig tenim:
D = 260.000,00 + 39.000,00 + 360.604,67 = 659.604,67€
D’aquestes xifres, en resulta un valor net del solar un cop urbanitzat el sector de 2.946.442,07€,
valor aquest molt superior a l’import de compra de la parcel·la original, prèviament al seu
desenvolupament, per part del promotor.
Queda d’aquesta manera justificada la sostenibilitat econòmica de la present modificació del
Pla de millora de l’Àrea d’actuació núm. 2 “Can Ravenisses” de Canovelles.
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2.- JUSTIFICACIÓ DE LA FORMULACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA
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2. JUSTIFICACIÓ DE LA FORMULACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL P.M.U.
2.1 ANTECEDENTS DE PLANEJAMENT
2.1.1 Planejament general vigent
El planejament municipal vigent és el Pla general d’ordenació de Canovelles aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per acord en la sessió de 27
de juny de 1984, i mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC Núm. 474), del 3 d’octubre de 1984.
Més endavant, es vàren concretar les determinacions del Pla general mitjançant la redacció
d’un Pla de millora, aquest va ésser aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona en sessió del 17 de novembre de 2004, condicionant l’eficàcia a la
presentació de la garantia per el 12% del cost d’implantació dels serveis i de l’execució de
l’obra d’urbanització. En sessió de la CTUB del 15 de juny de 2005, es va donar per complerta la
condició d’eficàcia assenyalada a l’acord d’aprovació definitiva, produint-se la seva
publicació al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya el 26/9/2005 (DOGC núm. 4476).

Font: Web canovelles.cat, Pla General d’Ordenació, qualificació del sòl.

A l’anterior imatge es pot veure la situació del sector que fa el planejament general de
Canovelles, per tal de desenvolupar-ho mitjançant un pla especial de reforma interior o Estudi
de detall. Atenent a que aquestes figures de planejament derivat van “caducar” i van ésser
substituïdes per unes altres definides a la Llei d’urbanisme de Catalunya, més endavant és va
formular el Pla de millora urbana de l’Àrea d’actuació núm. 2, “Can Ravenisses”.
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2.1.2 Pla de millora urbana (àrea d’actuació núm. 2, “Can Ravenisses”)
En el Pla de millora urbana de l’àrea d’actuació núm. 2 “Can Ravenisses” de Canovelles, es
fixen les qualificacions urbanístiques de les zones i les condicions i paràmetres que regulen
l’edificació resultant a les finques.
L’àrea de sòl inclosa en el PMU es qualifica en una zona, que és susceptible d’aprofitament
privat, i en sistemes, que en execució del Pla seran de domini públic.
La zona d’aprofitament privat es qualifica com a “zona residencial en illa tancada (Clau I), els
sistemes de domini públic son el sistema viari i el sistema d’espais lliures: jardins.
Les condicions d’edificació per la zona residencial en illa tancada (Clau I) son les que ja hi ha
determinades en la zona d’aprofitament privat regulada per el Pla general (residencial en illa
tancada, clau I, articles 161 al 164 de les Normes urbanistiques del Pla general vigent), a més
d’allò que s’especifica en la normativa particular del PMU. En el Pla de millora urbana es
mantenen les normes aplicables als sistemes de viari i d’espais lliures que estableix el Pla
general vigent (articles 98 al 104 i 112 al 118).
S’adjunten a continuació alguns dels plànols del Pla de millora urbana vigent, on es pot
verificar l’ordenació de l’edificació proposada.

Font: Registre de planejament urbanistic de catalunya, Pla de millora urbana, àrea d’actuació 2, regulació de l’edificació.
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Font: Registre de planejament urbanistic de catalunya, Pla de millora urbana, àrea d’actuació 2, regulació de l’edificació.

2.1.3 Normes Vigents.
Les determinacions relatives a l’àmbit que ens ocupa es detallen a continuació en l’articulat
normatiu del Pla de millora urbana vigent.
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2.2 JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
Com es pot comprovar en les normes reguladores de l’edificació que s’han adjuntat
anteriorment, aquestes no permeten la ocupació total del la planta baixa, aquest és un dels
principals objectius d’aquest document, que motiva i justifica la modificació que es redacta.
La inclusió d’aquest paràmetre no ha de menystenir altres particularitats de l’ordenació actual,
com ho son la resolució de la mitgera de l’edifici que confronta al carrer de Montserrat que
actualment és molt visible des del carrer Indústria, en la ordenació volumètrica que es proposa
es manté part del volum edificatori que resol aquest problema “estètic”.
La ubicació de gran part de l’edificabilitat autoritzada en aquesta peça de sòl en la planta
baixa, com a punt important de la proposta que ara es planteja, implica a més que aquesta
planta baixa tingui una alçada major a la habitual per a les zones residencials, tanmateix,
aquest augment d’alçada, i de edificabilitat distribuïda a la planta baixa es compensa amb la
reducció de l’alçada màxima prevista per el conjunt edificatori, tant en valor absolut com en
número de plantes.
Per tal de complir amb els requisits per a la implantació d’una activitat comercial d’aquestes
característiques, com ho pot ser un supermercat dedicat a la alimentació, l’alçada lliure de la
planta baixa haurà de ser d’uns 5,0m. Per tal de mantenir la imatge de la ordenació urbanística
que es proposava des del Planejament general, es mantenen els dos conjunts edificatoris
previstos inicialment en les plantes tipus, tot i que es puguin desenvolupar en una altre fase
d’execució, aquestes plantes destinades a l’us residencial hauran de comptar amb una
alçada lliure aproximada de 3,0m. De l’aplicació d’aquestes mides tenim una alçada lliure
total de 11,0m a la que haurem de sumar els elements constructius per a la formació de forjats i
cobertes, establint l’alçada màxima de l’edificació en 12,20m sobre la cota de la planta baixa,
enlloc de els 13,50m que ara preveia el vigent PMU. Per tal de donar cabuda a la planta baixa
comercial que es pretén amb aquest document, es fixarà una alçada màxima per a la zona on
es permet l’edificació en planta baixa de 5,00m que provenen dels 4m d’alçada lliure
necesaria per a la implantació d’una activitat d’aquest tipus més 1m per a la col·locació de
l’estructura de sustentació i formació de la coberta a les zones on no hi hagi plantes superiors.
Aquestes alçades que s’han indicat en el paràgraf anterior permeten que el conjunt resultant
quedi correctament inserit dins la trama urbana de la zona, pel que fa referencia a la
volumetria, fent la funció de transició entre els edificis més alts que trobem a l’est i el sud, i els
espais oberts i els edificis de menor dimensió a l’oest i el nord de l’àmbit.
2.2.1 Pel que fa a la relació amb l’entorn
La posició dins la trama municipal de la finca, molt propera a la plaça de la Joventut, així com
a l’espai lliure i l’equipament que queden dins la mateixa illa, crea una centre d’atracció
important, focalitzat encara més per la situació d’aquests espais confrontant al carrer Indústria,
un dels eixos principals del municipi, especialment en aquesta zona de la trama urbana, una
activitat comercial d’aquesta mida actuarà com a un equipament de servei important per al
barri i per a tota la zona que l’envolta garantint un model social de comerç de proximitat i una
mobilitat sostenible.
En cap cas hi ha en la zona propera un equipament comercial de la mida que es proposa, i el
teixit comercial és a base de locals independents que es relacionen amb la via pública a
través dels aparadors en façana.
Atenent als anteriors criteris s’ha fet una analisi dels edificis de serveis propers a la zona, per tal
d’identificar de quina manera es realcionen amb l’entorn, i de quina manera s’ha de proposar
que l’edificació resultant d’aquest Pla de millora urbana ho faci, dins de la zona propera hi
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trobem quatre edificacions destinades a equipaments i serveis que donen front al carrer
industria, i en algun dels casos també a una zona d’espai lliure propera.
Pavelló del Congost

Centre d’Atenció Primaria

C. INDUSTRIA

Posició de l’edifici proposat

C. INDUSTRIA

El “Local” (Centre municipal d’iniciatives juvenils)

Centre cívic

Tot seguit s’adjunten algunes imatges de cadascun d’aquests edificis per tal d’observar les
principals condicions arquitectòniques i estètiques que presenten de cara a la relació amb
l’entorn proper.
Pavelló del Congost:

Centre d’Atenció Primaria:
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Centre cívic:

El “Local” (Centre municipal d’iniciatives juvenils):

Com es pot comprovar, no hi ha un criteri unifirme a l’hora de relacionar-se amb els edificis o
l’espai urbà colindant, cadascun d’aquests edificis te característiques diferents, però en canvi
trobem algunes característiques comunes, com son:


No es troben grans obertures a les façanes, i predomina el plé sobre el buit.



Es tracta d’edificis tancats, es a dir, hi ha una única comunicació per a l’accés des de la
vía pública.



Compositivament son edificis que mostren una seriació d’elements comuns, i en la
majoria de casos les façanes contenen elements prefabricats o pre-industrialitzats.

Per tal de recollir alguns d’aquests aspectes, s’acompanya a la documentació gràfica
d’aquest document un avantprojecte d’ordenació de la volumetria i les façanes, que pretén
servir de guia per a l’edificació futura a construir.
Els elements de les façanes seran preferiblement de colors clars de les famílies dels grisos o els
colors terra, permetent-se que les fusteries i/o els elements que encerclin les obertures de les
façanes es realitzin en colors foscos.
Tot i que s’ha previst que les obertures tinguin principalment una directriu vertical, es permet la
col·locació de finestrals a la planta baixa, tant per a realitzar els accessos a l’edificis com per a
servir d’aparadors de les activitats comercials que es realitzin a la planta baixa.
Els projectes per a edificacions dins d’aquest àmbit que s’hagin d’autoritzar, compliran
aquestes condicions, així com les normes urbanístiques que li siguin d’aplicació, que
s’acompanyen més endavant en aquest document.
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2.2.2 Pel que fa als usos i paràmetres urbanístics
Tot i la importància que té l’ús comercial en la present proposta de modificació, l’ús principal
de l’actuació continua sent l’ús residencial que és el configurador de la volumetria resultant i
continua com a majoritari dins l’edificabilitat que es permet dins l’àmbit. Per tal de no permetre
que aquesta situació pugui modificar-se, es limitarà normativament l’ús comercial a la planta
baixa de manera que no pugui passar a ser l’ús majoritari en cap cas.
Pel que fa al còmput total de l’edificabilitat, la modificació no preveu cap variació sobre el
sostre potencial de l’actuació, mantenint els 3.474m2 de sostre màxim sobre rasant per a
materialitzar sobre la finca. Com s’ha indicat al punt anterior, la superfície dedicada a l’ús
comercial haurà de desenvolupar-se únicament sobre la planta baixa, aquesta planta té una
superfície de 1.649,33m2 que representen aproximadament el 47% de l’actuació, tanmateix
entenent que a la planta baixa es desenvoluparan altres usos com son els nuclis verticals i/o les
rampes d’accés de vehicles a l’aparcament soterrani, el percentatge destinat a sostre
comercial dins de l’actuació encara es veurà reduït.
Atenent que en aquesta modificació del Pla de millora urbana no es preveu un increment del
sostre edificable, ni l’augment de la densitat de l’ús residencial, ni una transformació global dels
usos previstos pel planejament, queda exenta del compliment dels increments de les reserves
per a sistemes urbanístics que es determinen a l’article 100 del Text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost amb les modificacions introduïdes per la Llei
3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme.
Donat que els paràmetres edificatoris que es pretenen, no coincideixen amb els definits per la
Clau I, zona residencial en illa tancada, aquesta modificació del Pla de millora urbana defineix
uns de nous dins de l’apartat de Normes Urbanístiques d’aquest document, a aquest efecte es
crea una nova clau, que anomenarem “zona residencial en illa tancada –Can Ravenisses(Clau ICR)” que fixarà els paràmetres que regulen l’edificació a la zona.
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3.- CONDICIONS D’ORDENACIÓ I ÚS.
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3. CONDICIONS D’ORDENACIÓ I ÚS.
3.1 PARÀMETRES URBANÍSTICS
S’estableixen en aquest apartat les condicions d’ordenació i ús que han de regular el sector
objecte d’aquesta modificació del Pla de millora urbana, en aplicació de l’apartat 3 de
l’article 90 del RLU, que estableix les finalitats i determinacions dels Plans de millora urbana.
3.1.1 Planejament vigent
Les condiciones urbanístiques de la superfície de sòl objecte de la modificació del Pla de
millora urbana, són les determinades a les Normes Reguladores del Pla, concretament al seu
capítol segon, aquestes ordenances s’han reproduit anteriorment.
Tanmateix, les normes reguladores del Pla de millora es refereixen en diverses ocasions a les
Normes Urbanístiques del Pla general d’ordenació de Canovelles, específicament pel que fa a
les disposicions comunes als sistemes d’ordenació de l’edificació, i a les determinacions de la
zona residencial en illa tancada (Clau I).
Per a la parcel·la que ens ocupa, els paràmetres que regulen l’edificació i que fixa el
planejament son els següents:



Superfície, 1.649,33m2.
Edificabilitat, 3.474,00m2.

De la tramitació del PMU original, el quadre de superfícies resultant és el següent:
PMU ÀREA D'ACTUACIÓ 2

SUPERFÍCIE

CAN RAVENISSES, CANOVELLES

(m )

Estat inicial

2

EDIFICABILITAT
PB+3PP

3.158,59

3.477,44
*

ZONA RESIDENCIAL EN ILLA TANCADA (Clau I)
UE-A
FINCA 1
UE-B
Espai lliure
total privat

444,79
424,57
779,97
1.649,33

1.779,16
1.698,28
3.477,44
*

SÒL PÚBLIC
FINCA 2
FINCA 3
total públic

Vialitat
Espai lliure

596,06
913,20
1.509,26

-

* Tot i que de l'aplicació de l'alçada que permet el planejament (PB+3PP) sobre les zones aptes
per a l'edificació, en resulta una superfície superior, el planejament otorga una edificabilitat total
2

de 3.474m .

La volumetria es fixa per allò determinat en els plànols d’ordenació del Pla, concretament per
el perímetre i perfil regulador, i per la cota de referència de la planta baixa. Els usos admesos
són els fixats a l’article 164 de les Normes urbanístiques del Pla general d’ordenació de
Canovelles, i són els següents:
a) Residencial
b) Hoteler
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Comercial
Oficines
Educatiu
Recreatiu
Esportiu
Socio-cultural
Sanitari-assistencial
Industrial en la situació 1ª i en la 2ª, sempre que no existeixi contacte immediat
amb les edificacions de vivenda.
k) Bar

3.1.2 Proposta de planejament resultant
De la incorporació de tots aquests condicionants i determinacions que s’han explicat
anteriorment, en resulta un document per tal de regular l’edificació sobre la finca àmbit
d’aquesta modificació del Pla de millora urbana.
Aquest document modifica alguns dels articles de les Normes Reguladores del Pla de millora
urbana de l’Àrea d’actuació núm. 2 “Can Ravenisses”, i també modifica la ordenació
volumétrica que es fixa en els plànols d’ordenació de l’edificació.
El quadre de superfícies de la proposta de modificació és el següent:
PMU ÀREA D'ACTUACIÓ 2

SUPERFÍCIE

CAN RAVENISSES, CANOVELLES

(m )

Estat modificat

2

EDIFICABILITAT
PB+2PP

3.158,59

3.479,77
*

ZONA RESIDENCIAL EN ILLA TANCADA (Clau I)
Zona PB
FINCA 1
Zona PB+2PP (Oest)
Zona PB+2PP (Est)
total privat

734,11
471,27
443,95
1.649,33

734,11
1.413,81
1.331,85
3.479,77
*

SÒL PÚBLIC
FINCA 2
FINCA 3
total públic

Vialitat
Espai lliure

596,06
913,20
1.509,26

-

* Tot i que de l'aplicació de l'alçada que permetrà el planejament (PB+2PP) sobre les zones aptes
per a l'edificació, en resulta una superfície superior, el planejament otorga una edificabilitat total
2

de 3.474m .

Aquest document no modifica les qualificacions ni atorga més aprofitament del que preveu el
planejament actualment, i únicament te la finalitat de concretar la ordenació volumétrica de
la edificació resultant i adaptar-se als condicionants urbanístics que demanda la possibilitat
d’incloure una activitat comercial a la planta baixa del solar.
3.1.3 Normativa general d’edificació
La normativa aplicable al sector es desenvolupa en el apartat següent, Normes Urbanístiques,
on quedaràn definits tots els parametres que regulen l’edificació.
Com s’ha indicat amb anterioritat, s’ha creat una nova clau per tal de modificar alguns dels
paràmetres que regulen l’edificació i que no estaven fixats a les Normes del Pla de millora, sinó
que feien referència a l’articulat de les Normes Urbanístiques del PGO.
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3.2 CONDICIONANTS ESTÈTICS
Com s’ha fet esment anteriorment, s’acompanya a la documentació gràfica d’aquest
document un avantprojecte d’ordenació de la volumetria i les façanes, que pretén servir de
guia per a l’edificació futura a construir.
Els elements de les façanes seran preferiblement de colors clars de les famílies dels grisos o els
colors terra, permetent-se que les fusteries i/o els elements que encerclin les obertures de les
façanes es realitzin en colors foscos.
Tot i que s’ha previst que les obertures tinguin principalment una directriu vertical, es permet la
col·locació de finestrals a la planta baixa, tant per a realitzar els accessos a l’edificis com per a
servir d’aparadors de les activitats comercials que es realitzin a la planta baixa.
Els projectes per a edificacions dins d’aquest àmbit que s’hagin d’autoritzar, compliran
aquestes condicions, així com les normes urbanístiques que li siguin d’aplicació, que
s’acompanyen més endavant en aquest document.
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4.- NORMES URBANÍSTIQUES
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4. NORMES URBANÍSTIQUES
La normativa d’edificació aplicable a l’àmbit de la present modificació del Pla de millora
urbana que ens ocupa, haurà d’atendre als paràmetres generals recollits als articles de les
Normes urbanístiques del planejament general i de les Normes reguladores del Pla de millora
urbana de l’Àrea d’actuació núm. 2, “Can Ravenisses”, tanmateix alguns d’aquest articles
quedaran modificats per el present document en el que es recolliran tant els articles modificats
com els nous articles introduits especificament per a aquest àmbit.
Cal tenir en compte que aquest document només modifica la ordenació volumètrica dels
terrenys destinats a zona de domini privat, i en conseqüència, les determinacions que fixa el Pla
de millora, originàriament, per els sistemes es mantindran inalterades.
Article 1,

Àmbit del Pla de millora urbana

L’àmbit de la present modificació del Pla de millora urbana “Can Ravenisses”, correspon a
l’Àrea d’actuació número 2, “Can Ravenisses” del Pla general d’ordenació municipal de
Canovelles, amb una superfície total de de 3.158,59m2.
Article 2,

Contingut

Aquest Pla Especial consta dels documents següents:







Memòria.
Justificació de la formulació de la modificació del Pla de millora urbana.
Condicions d’ordenació i ús.
Normes urbanístiques.
Annexes.
Plànols.

Article 3,
Modificació de l’article 8 de les Normes Reguladores del Pla de millora urbana,
àrea d’actuació 2, “Can Ravenisses”.
Es modifica l’article 8, quedant aquest article amb el següent redactat:
Article 8. Zones i sistemes
1. L’àrea de sòl inclosa en aquest PMU es qualifica en una zona, que és susceptible
d’aprofitament privat, i en sistemes, que en execució del Pla seran de domini públic. La
zonificació és la dibuixada en el plànol O.1 del PMU.
2. La zona d’aprofitament privat és:
Zona residencial en illa tancada –Can Ravenisses- (Clau ICR).
3. Els sistemes de domini públic són:
Sistema viari.
Sistema d’espais lliures: jardins.
4. Les condicions d’edificació per la zona residencial es regulen a l’article 16bis de les
Normes Reguladores del Pla de millora urbana (introduït per l’article 7 de la present
modificació).
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5. En el present Pla es mantenen les normes aplicables als sistemes de viari i d’espais lliures
que estableix el Pla general vigent (articles 98 al 104 i 112 al 118).
Article 4,
Modificació de l’article 9 de les Normes Reguladores del Pla de millora urbana,
àrea d’actuació 2, “Can Ravenisses”.
Es modifica l’article 9, quedant aquest amb el següent redactat:
Article 9.
En el plànol O.2 es delimita el perímetre regulador màxim destinat a l’edificació, que
caldrà verificar en els projectes arquitectònics. L’ocupació màxima del perímetre
regulador sobre i sota rasant és del 100%.
Article 5,
Modificació de l’article 10 de les Normes Reguladores del Pla de millora urbana,
àrea d’actuació 2, “Can Ravenisses”.
Es modifica l’article 10, quedant aquest amb el següent redactat:
Article 10. Edificabilitat
1. El sostre màxim és de 3.474,00 m2.
2. La distribució del sostre dins la volumetria prevista haurà de respectar les condicions
fixades als plànols O.2 i O.4.
Article 6,
Modificació de l’article 11 de les Normes Reguladores del Pla de millora urbana,
àrea d’actuació 2, “Can Ravenisses”.
Es modifica l’article 11, quedant aquest amb el següent redactat:
Article 11. Alçada reguladora màxima
És la que es fixa gràficament en el plànol d’ordenació O.2 d’aquest document de
modificació, de manera que s’aplicarà una alçada reguladora màxima de 12,20m per un
nombre de plantes de PB + 2PP, i per a la zona on únicament es permet la construcció de
planta baixa, l’alçada màxima de l’edificació no podrà superar els 5,00m. Es mesurarà
d’acord amb el que determina l’article 145 de la normativa del pla general.
Article 7,
Modificació de l’article 12 de les Normes Reguladores del Pla de millora urbana,
àrea d’actuació 2, “Can Ravenisses”.
Es modifica l’article 12, quedant aquest amb el següent redactat:
Article 12. Perímetre regulador
És la figura dins la qual s’ha d’inscriure la planta de l’edificació. Els perímetres reguladors
són els assenyalats en el plànol O.2 de la present modificació. L’ocupació màxima del
perímetre regulador sobre i sota rasant és del 100%.
S’admeten cossos sortints més enllà del perímetre regulador quan es compleixin les
condicions fixades en els articles 51 i 52.I de les Normes del Pla general vigent de
Canovelles. En qualsevol altre cas, han de quedar inclosos dins del perímetre regulador.
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L’espai interior de l’illa, que s’ocupa per edificació en planta baixa, tindrà la consideració
d’espai lliure interior d’illa als efectes de les normes que regulen els cossos sortints.
Article 8,
Modificació de l’article 13 de les Normes Reguladores del Pla de millora urbana,
àrea d’actuació 2, “Can Ravenisses”.
Es modifica l’article 13, quedant aquest amb el següent redactat:
Article 13. Perfil regulador
Defineix l’envolvent màxim del volum de l’edificació. Son els definits al plànol O.4 de la
present modificació.
Per sobre del perfil regulador només s’admeten els elements definits a l’article 145.3 de les
Normes del Pla general vigent.
Article 9,
Modificació de l’article 14 de les Normes Reguladores del Pla de millora urbana,
àrea d’actuació 2, “Can Ravenisses”.
Es modifica l’article 14, quedant aquest amb el següent redactat:
Article 14. Cota de Referència de la planta baixa
Fixa la base d’amidament de l’alçada del perfil regulador. Son les definides al plànol
d’ordenació O.4 de la present modificació.
Article 10,
Supresió de l’article 15 de les Normes Reguladores del Pla de millora urbana,
àrea d’actuació 2, “Can Ravenisses”.
Es suprimeix l’”article 15, els espais lliures de la zona d’aprofitament privat”, atenent a que la
proposta no contempla espais lliures privats.
Article 9,
Modificació de l’article 16 de les Normes Reguladores del Pla de millora urbana,
àrea d’actuació 2, “Can Ravenisses”.
Es modifica l’article 16, quedant aquest amb el següent redactat:
Article 16. Concreció de l’Edificació
La concreció de la forma de l’edificació dins els perímetres i perfils reguladors es realitzarà
mitjançant el projecte arquitectònic, amb subjecció al sostre màxim establert a l’article 5
de la present normativa (que modifica l’article 10 de les Normes del PMU).
El sòl qualificat com a zona residencial d’ús privat, queda qualificat amb la Clau ICR,
“zona residencial en illa tancada –Can Ravenisses-“, que es regularà mitjançant les
següent condicions:
a) Sistema d’ordenació: S’aplica el sistema d’ordenació de l’edificació segons
alineació de vial.
b) Condicions de l’edificació:
a. Façana, únicament tindrà la consideració de façana principal la paret de
l’edificació que limita amb el vial, l’espai lliure produït per la reculada de
l’edificació, un espai lliure interior de caràcter públic i un espai generat per
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la reculada lateral de l’edificació, quan existeixin discontinuïtats en el
perímetre regulador.
b. Façana posterior, les façanes no compreses en els supòsits de la lletra
anterior es consideraran posteriors, independentment de la forma
concreta de la planta de l’edifici.
c. Reculades, aquestes es regularan amb allò que determina la lletra k de
l’article 163 de les Normes del Pla general vigent.
d. Alçada de l’edificació, l’alçada màxima de l’edificació serà de 12,20m on
es podran consolidar la PB+2PP, a la zona on únicament es permet la PB
l’alçada de l’edificació serà de 5m.
c) Condicions d’ús, s’admetran els següents usos:












Residencial,
Hoteler,
Comercial, únicament a la planta baixa,
Oficines,
Educatiu,
Recreatiu,
Esportiu,
Socio-cultural,
Sanitari-assistencial,
Industrial en la situació 1ª i en la 2ª, sempre que no existeixi contacte
immediat amb les edificacions de vivenda, i
Bar.

d) Condicionants estètics:
a. Els elements de les façanes seran preferiblement de colors clars de les
famílies dels grisos o els colors terra.
b. Es permet que les fusteries i/o els elements que encerclin les obertures de
les façanes es realitzin en colors foscos.
c. Les obertures hauran de tenir principalment una directriu vertical.
d. Es permetrà la col·locació de finestrals a la planta baixa, tant per a
realitzar els accessos a l’edificis com per a servir d’aparadors de les
activitats comercials que es realitzin a la planta baixa, que no compleixin
la condició anterior.
e. A les plantes tipus s’haurà de mantenir una proporció entre el buit i el plè
que correspongui com a màxim a una relació 1/3 buit, 2/3 plè.
f.
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Els materials a emprar a les parts cegues de les façanes seran
preferiblement petris, i l’especejament dels mateixos serà de mida gran.
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5. ANNEXES
En aquest capítol, s’inclouen els documents annexes complementaris per a una millor
compresió i justificació de la modificació del Pla de millora urbana.

5.1 INFORME AMBIENTAL
D’acord amb el que s’estableix l’article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental, en aquesta modificació del Pla de millora urbana no és donen els supòsits que fan
necessari sotmetre’l a avaluació ambiental.

5.2 ESTUDI DE LA MOBILITAT GENERADA
Al no trobar-se inclòs l’objecte de la present modificació del Pla de millora urbana en el supòsits
indicats a l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis
d’avaluació de la mobilitat generada, que n’estableix l’àmbit d’aplicació, aquest document
no incorpora un estudi sobre mobilitat generada.
En concret l’apartat 3.1.c), diu que inclouran estudis d’avaluació de la mobilitat generada els
instruments de “Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la
implantació de nous usos o activitats.”. Cal aclarir que els usos i activitats descrits en aquesta
modificació del Pla de millora urbana són existents i així es contemplen en el planejament
general, i en Pla de millora vigent que el desenvolupa.
Al marge que l’estudi d’avaluació generada no resulti preceptiu, cal assenyalar que el
contingut d’aquesta modificació del Pla de millora urbana, ni genera un increment de la
mobilitat ni té cap incidència en les determinacions del planejament general que desenvolupa
relatives a la mobilitat sostenible en el municipi.

5.3 MEMÒRIA SOCIAL
Atenent a que la modificació de planejament proposada no afecta la definició dels objectius
de producció d’habitatge protegit o d’altres tipus d’habitatge assequible previstos al Pla
General d’Ordenació de Canovelles, no s’escau la redacció d’una memòria social.
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6. PLÀNOLS
S’adjunta tot seguit la documentació gràfica de la modificació del Pla de millora urbana, que
complementa les determinacions establertes en la part escrita d’aquest document:
Sèrie

Contingut

I.1

EMPLAÇAMENT I SITUACIÓ.

I.2

CARTOGRAFIA.

I.3

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC, ÀMBIT.

I.4

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT PMU ORIGINAL (RESULTANT).

I.5

REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ PMU ORIGINAL, PLANTA.

I.6

PERFILS REGULADORS I COTES DE REFERÈNCIA EN PLANTA
BAIXA PMU ORIGINAL, SECCIÓ.

I.7

XARXES DE SERVEIS EXISTENTS. PMU ORIGINAL (plànol I.5)

O.1

ZONIFICACIÓ.

O.2

REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ PROPOSTA, PLANTA.

O.3

VOLUMETRIA RESULTANT.

O.4

PERFILS REGULADORS I COTES DE REFERÈNCIA EN PLANTA
BAIXA PROPOSTA, SECCIÓ.

O.5a

AVANTPROJECTE – PLANTA SOTERRANI

O.5b

AVANTPROJECTE – PLANTA BAIXA

O.5c

AVANTPROJECTE – PLANTA PRIMERA

O.5d

AVANTPROJECTE – ALÇATS

O.5e

AVANTPROJECTE – ALÇAT I SECCIÓ

O.5f

AVANTPROJECTE – VISTES 3D #1

O.5g

AVANTPROJECTE – VISTES 3D #2

Canovelles, a 14 de setembre de 2015,
EL SOL·LICITANT

L’EQUIP REDACTOR

CARLES TORRES HIDALGO
Arquitecte
Col. núm. 30.001/2 COAC
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