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1- FINALITAT
El present document té per objecte modificar puntualment el Pla general d’ordenació municipal en
el sector urbanitzable conformat per uns terrenys confrontants amb la Ronda Nord de Granollers, en
el tram que discorre per Canovelles, conegut com Ca la Piua.
Es manté la finalitat principal del sector que és donar resposta a la necessitat del municipi de
disposar de sòl adient per a situar un nou Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP).
El principal objectiu que persegueix el present expedient és la incorporació de l’ús comercial com a
ús global d’aquest sector, juntament amb el residencial establert pel planejament general vigent.
El fet que el parc residencial actualment existent al municipi sigui suficient per cobrir les demandes
actuals i futures a mig termini, implicava la impossibilitat que, a curt o mig termini, s’executessin
les determinacions de la Modificació puntual del planejament general de Canovelles que va
delimitar inicialment aquest àmbit com un sector bàsicament residencial, per bé que s’admetien
diferents usos compatibles i, entre ells, el comercial, però amb determinades limitacions.
Malgrat que la Modificació que va delimitar inicialment aquest àmbit és relativament recent, amb la
saturació del parc residencial al municipi, s’ha considerat convenient tramitar aquesta altra
modificació en constatar-se la necessitat d’incorporar a l’ús principal d’altres usos que permetin
desenvolupar el sector a curt termini, que puguin generar un efecte dinamitzador de l’economia
local i que facin possible la creació de llocs de treball dins del municipi.
En un altre ordre de coses, la implantació d’una zona comercial al sector permetrà relligar millor el
teixit urbà amb la Ronda i amb el sector ubicat a l’altre costat d’aquesta, actuant com a transició
entre el casc urbà residencial, existent al sud de l’àmbit, i la zona industrial existent al nord,
atenuant la confrontació entre una àrea residencial i una altra d’industrial. Per altra banda, es
considera que la situació del sector és idònia per la implantació d’una àrea comercial gràcies a la
bona comunicació que té, tant respecte al nucli urbà com respecte a la xarxa viària.
Aquesta modificació d’usos permetrà un desenvolupament a curt termini del sector i, per tant,
permetrà executar de forma immediata un pas segur de vianants entre un costat i l’altre de la Ronda
Nord de Granollers per fer front a l’increment del flux que comportarà la implantació del CEIP i
que ja s’ha vist incrementat per la recent obertura de les piscines municipals al polígon industrial de
Can Castells.
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2- ANTECEDENTS
En el seu dia l’Ajuntament de Canovelles es va plantejar la possibilitat de delimitar un sector de sòl
urbanitzable en terrenys confrontants amb la Ronda Nord de Granollers, al seu pas per Canovelles,
amb l’objectiu de donar resposta a la necessitat del municipi de disposar de sòl adient per a situar un
nou Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP); un sector amb l’entitat suficient que permetés
gaudir dels terrenys necessaris per a ubicar-hi l’equipament escolar amb els requeriments que
comporta. De fet, aquest nou CEIP ja feia temps que es trobava en funcionament en una edificació
provisional ubicada en terrenys que es preveia incorporar dins l’àmbit del nou sector.
Abans de l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla general que delimitaria
inicialment aquest àmbit i, atenent a la petició municipal d’anticipar al màxim la posada a
disposició dels ciutadans d’aquell nou equipament sense haver d’esperar a l’aprovació definitiva del
Projecte de Reparcel·lació a tramitar, els propietaris de la porció de terreny que l’Ajuntament
pretenia qualificar d’equipament escolar van realitzar la cessió anticipada i a compte de la futura
reparcel·lació, amb reserva de drets edificatoris, d’una finca que segons el Registre de la Propietat
tenia una superfície de 7.516,91 metres quadrats, que es qualificaria d’equipament escolar. Aquella
cessió va formalitzar-se a través de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Granollers, senyor
Javier Franch Valverde, en data 19 de gener de 2009, a la que li va correspondre el número 76 del
seu protocol. A l’Expositiu II de la referida escriptura es deia textualment: “En els terrenys afectats
per la dita actuació es troba inclosa la finca descrita a l’Expositiu I, de tal manera que es
delimitarà un sector urbanístic, on l’espai on es materialitzarà la cessió de sòl corresponent a
equipaments coincideixi físicament amb l’entitat registral descrita a l’antecedent anterior.”
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 4 de març de 2010, va aprovar
definitivament el Text Refós de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal de
Canovelles, corresponent a la creació d’un sector urbanitzable en terrenys confrontants amb la
Ronda Nord de Granollers, acord que fou publicat al DOGC núm. 5633, de data 20 de maig de
2010. Aquest àmbit és conegut com sector de “Ca la Piua”.
Aquest planejament delimita com a polígon únic d’actuació urbanística la totalitat del sector de
planejament derivat i classifica l’àmbit del sector de sòl urbanitzable, per a usos residencials.
Davant la necessitat de disposar de sòl adient per a la construcció d’un nou CEIP de forma
immediata i atès que s’ha pogut gaudir d’una cessió anticipada dels terrenys necessaris,
l’Ajuntament es planteja l’execució del sistema urbanístic d’equipaments determinat a la
modificació puntual del PGO, de forma directa, sense l’aprovació del planejament derivat exigible.
L’esmentada Modificació puntual del PGO determina sobre els sistemes urbanístics locals, entre
d’altres prescripcions de caràcter obligatori i vinculant, que el planejament derivat haurà de
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preveure una àrea destinada a sistema d’equipaments de 7.750 m² com a mínim, en la que es
preveu la construcció del futur Centre d’Educació Infantil i Primària.
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 15 de juliol de 2010, va acceptar la cessió
anticipada i a compte d’un terreny de 7.516,91 m² efectuada per propietaris de l’àmbit, que suposa
bona part dels terrenys que la vigent Modificació Puntual del Pla General destina a sistema
d’equipaments, i que fou formalitzada a través de la referida escriptura autoritzada pel Notari de
Granollers, senyor Javier Franch Valverde, en data 19 de gener de 2009, a la que li va correspondre
el número 76 del seu protocol.
Així mateix, el Ple de la Corporació, en sessió de data 10 de març de 2011, acorda efectuar, a
petició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la cessió d’un terreny de
5.663,81 m² provinent d’una segregació de la referida finca cedida anticipadament a l’Ajuntament.
Posteriorment, l’Ajuntament de Canovelles tramita un Pla Especial Urbanístic de concreció de les
condicions d’edificació i l’ús del terreny destinat a sistema d’equipaments en el sector urbanitzable
“Ca la Piua”, tot seguint les previsions contingudes en la ja vigent modificació puntual del PGO.
L’objecte d’aquest pla especial urbanístic, aprovat definitivament el 31 d’octubre de 2012, és la
definició dels paràmetres bàsics necessaris per a concretar l’edificació i l’ús del terreny que es
destinarà a sistema d’equipaments públics en el nou sector de sòl urbanitzable delimitat en terrenys
confrontants amb la Ronda Nord de Granollers, en el tram que discorre per Canovelles.
Per a la redacció del Pla especial urbanístic es té en compte la prescripció de l’informe de la
Direcció General de Carreteres d’11 de febrer de 2009, que s’incorpora a la modificació puntual del
PGO vigent, en el sentit de que “s’haurà de qualificar com a sistema viari el domini públic de la
Ronda Nord de Granollers, el qual queda delimitat per la línia paral·lela de 3 metres de l’aresta
exterior de l’esplanació (peu de terraplè)”.
Això implica que s’ajusti l’àmbit del Pla especial urbanístic de forma que s’assoleixin els 7.271,43
m² de sòl, que respon a la descripció següent: Porció de terreny de forma irregular de superfície
7.271,43 m2. Limita, al Nord, part en línia recta de 66,91 m, i part en línies corbes de 7,22 m i de
20,79 m, amb la Ronda Nord de Granollers; al Sud, en línia recta de 112,65 m, amb la prolongació
del carrer de Santa Madrona i part, en línia corba de 28,50 m, amb la futura rotonda del carrer
Diagonal; a l’Est, en línia recta de 89,96 m, amb la finca propietat de la mercantil Mirolda SL, i, a
l’Oest, en línies rectes de 16,06 i 14,38 m, amb el carrer de Barcelona.
En data 6 de febrer de 2013 la pràctica totalitat dels propietaris de finques inicials situades a
l’interior del sector de Ca la Piua, que havien constituït la Junta de compensació provisional del
sector de Ca la Piua, ja extinta en aquella data, van presentar a les dependències municipals, de
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conformitat amb les possibilitats previstes per l’article 107.4 RLU 305/2006, la proposta de
Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal a l’àmbit del sector Ca la Piua, de
Canovelles, versió de febrer de 2013, interessant que l’Ajuntament assumís com a pròpia la referida
modificació puntual i, previs els tràmits pertinents, iniciés la corresponent tramitació administrativa
fins aconseguir la seva aprovació definitiva.
Amb caràcter previ a la seva tramitació, el Ple de l’Ajuntament de Canovelles del dia 25 d’abril de
2013 va acordar sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona l’informe previst per
l’article 99.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 22 de juliol de 2013, va adoptar el
següent acord:
-1. Emetre l’informe sol·licitat sobre l'avanç de la modificació puntual del Pla general d'ordenació
municipal a l'àmbit del sector Ca la Piua, de Canovelles, sense perjudici de la valoració que
l’esmentat organisme pogués fer en fase d'aprovació definitiva de la modificació, en el sentit
següent:
1.1. Cal completar la memòria justificativa amb les raons urbanístiques que motiven la
Modificació puntual proposada.
1.2. Cal tenir en compte les determinacions del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, pel que fa
a la tipologia d'establiments comercials admesos fora de la trama urbana consolidada. Es recorda
que cal sol·licitar informe a la Direcció General de Comerç.
1.3. Cal tenir en compte allò establert a l'article 97.2.d, punt tercer, del Text refós de la Llei
d'urbanisme, en relació amb el manteniment de la superfície de sistemes prevista en el
planejament vigent.
1.4. Es recomana establir límit màxims al sostre que es pot destinar a usos complementaris.
1.5. Cal completar la documentació d'acord amb els requeriments de l'article 99, apartats 1.a, 1.b
i 2.b del Text refós de la Llei d'urbanisme.
1.6. Es recorda que cal sol·licitar informe a la Subdirecció General de Seguretat Industrial i a la
Direcció General de Protecció Civil.
-2. Indicar a l'Ajuntament que aquest informe s'emet sense perjudici de la resolució que pugui
adoptar-se definitivament quan s'elevi l'expedient a l'organisme competent.
-3. Notificar aquest acord a l'Ajuntament.
El Director General d'Ordenació del Territori i Urbanisme va aprovar, en data 28 d'octubre de 2013
(edicte de 4 de novembre de 2013), la delimitació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) del
municipi de Canovelles a la comarca del Vallès Oriental, que va incorporar al seu interior el sector
de Ca la Piua.
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En un altre ordre de coses, a principis de l’any 2012 es conclouen les obres d’urbanització del
carrer de Santa Madrona, incloses en l’àmbit del sector Z, confrontant amb els terrenys de l’àmbit
de la present Modificació. Per raons d’adaptació amb les preexistències, el traçat d’aquest carrer es
va haver de desviar lleugerament cap al sud, generant una falca de terreny provinent del sector Z
que per no quedar sense ordenació s’ha inclòs dins l’àmbit de la present modificació de planejament
sense, però, generar aprofitament urbanístic.
Amb els anteriors antecedents, en data 20 de desembre de 2013, mitjançant el document amb
Registre d’Entrada 8817, la pràctica totalitat dels propietaris de finques inicials situades a l’interior
del sector de Ca la Piua que havien constituït la Junta de compensació provisional del sector de Ca
La Piua, ja extinta en aquella data, van presentar a les dependències municipals la Modificació
Puntual del Pla General d’Ordenació Municipal de Canovelles a l’àmbit del sector “Ca la Piua” de
Canovelles, versió de desembre de 2013, que ja incorporava totes les prescripcions i esmenes
indicades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona al seu informe de 22 de juliol de
2013 (emès en compliment del tràmit previst per l’article 99.2.a) TRLU 1/2010), interessant que,
previs els tràmits pertinents, s’iniciés la seva tramitació administrativa d’acord amb allò previst per
l’article 85 TRLU 1/2010, fins aconseguir la seva aprovació definitiva.
El dia 26 de febrer de 2014 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Canovelles va aprovar
inicialment els Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del Pla parcial del sector de
“Ca La Piua” del Pla general d’ordenació municipal de Canovelles, acordant sotmetre’ls al
preceptiu tràmit d’informació pública (BOPB de 12 de març de 2014 i DOGC número 6577, de 7 de
març de 2014).
El ple de l'Ajuntament de Canovelles, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de març de 2014, va
adoptar l'acord d’assumir la iniciativa privada i iniciar la tramitació de la Modificació puntual del
Pla general d'OM a l'àmbit del sector "Ca la Piua" de Canovelles, versió de febrer de 2013, (BOPB
14 d’abril de 2014 i DOGC número 6601, de 10 d’abril de 2014), aprovar-la inicialment, sotmetre
l'expedient a informació pública pel termini d'un mes, i sol·licitar simultàniament informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
El dia 6 de juny de 2014 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Canovelles va acordar
aprovar definitivament els Estatuts i les Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del sector,
designant representant de l’Ajuntament en l’òrgan rector de la Junta al Regidor d’Urbanisme, i
acordant la seva publicació als diaris oficials (BOPB de 23 de juny de 2014).
En data 19 de setembre de 2014 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Canovelles va
entendre constituïda la Junta de Compensació del Sector de “Ca la Piua”, de Canovelles, de
conformitat amb els Estatuts i les Bases d’Actuació aprovades definitivament per acord de 6 de juny
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de 2014, iniciant a continuació els tràmits pertinents per tal de realitzar la preceptiva inscripció de
l’entitat al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores (REUC) de la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Finalment, el 12 de febrer de
2015 va realitzar-se al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores (REUC) la inscripció de la
Junta de Compensació d’aquest àmbit a l’assentament 4.028, del Volum 31.
A partir dels informes emesos pels diferents organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials durant el període d’informació pública obert després de l’aprovació inicial de la
Modificació puntual del Pla general d'OM, a l'àmbit del sector "Ca la Piua" de Canovelles, de febrer
de 2013, produïda per acord del Ple municipal de 27 de març de 2014 i, sobretot, de les instruccions
facilitades pels responsables de la Direcció General de Comerç, del Departament d’Empresa i
Ocupació, que oficiosament havien comunicat que caldria limitar el sostre comercial previst en
aquella versió aprovada inicialment, s’han celebrat diferents reunions tant amb la Cap del Servei
Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona II (organisme que dóna suport
tecnicojurídic i que realitza les propostes de resolució dels acords de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona), així com amb els Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de
Canovelles, plantejant-se una nova proposta de consens de Modificació puntual en aquest àmbit,
respectuosa amb les darreres precisions dels responsables de la Direcció General de Comerç que es
concreta en aquest document i que, de conformitat amb les possibilitats previstes pels articles 33.4 i
58.7 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme (TRLU 1/2010), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de Modificació del text
refós de la Llei d’Urbanisme, contindrà l’ordenació de detallada del sòl amb el nivell i
documentació propis d’un pla parcial urbanístic, preveient-se expressament que no serà exigible
tramitar el planejament derivat del sector atès que les diferents circumstàncies concurrents
recomanen iniciar immediatament el procés de desenvolupament urbanístic d’aquest àmbit.
En aquest sentit, en data 18 de novembre de 2014, mitjançant instància amb Registre d’Entrada
número 8325, es va presentar la proposta de Modificació puntual del PGOM a l’àmbit del Sector
Ca la Piua de Canovelles, amb ordenació detallada, versió de novembre de 2014, formulada per la
Junta de Compensació d’aquest àmbit, aleshores en constitució, interessant-se de l’Ajuntament de
Canovelles que assumís la iniciativa de la proposta i, a continuació, que realitzés la resta dels
tràmits administratius necessaris fins aconseguir la seva aprovació definitiva.
A la darrera reunió conjunta mantinguda, en data 2 de febrer de 2015, amb els responsables del
Servei Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona II i amb els Serveis Tècnics
Municipals de l’Ajuntament de Canovelles es va facilitar alguna nova directriu relativa al contingut
del document, plantejant-se una nova proposta de consens de Modificació puntual en aquest àmbit,
respectuosa amb les darreres precisions dels responsables de la Direcció General de Comerç, que
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incorpora l’ordenació detallada del sòl amb el nivell i documentació propis d’un pla parcial
urbanístic, que mitjançant instància amb Registre d’Entrada número 1006, de 17 de febrer de 2015,
fou presentada a les dependències municipals per tal que, en virtut de les possibilitats previstes per
l’article 107.4 RLU 305/2006, l’Ajuntament de Canovelles assumís la iniciativa de la proposta,
realitzant la resta dels tràmits necessaris fins aconseguir la seva aprovació definitiva.
Finalment, el passat 5 de març de 2015 es va celebrar una reunió entre l’equip redactor d’aquest
document i els Serveis Tècnics municipals on els segons van interessar la introducció de
determinades puntualitzacions i aclariments en el document que, sense afectar el contingut essencial
de l’anterior versió de febrer de 2015, pretenien assegurar l’acceptació de la proposta per part de
totes les administracions i organismes sectorials competents. Aquests darrers canvis s’han
incorporat a la present versió, de març de 2015, que es torna a presentar per tal que, de conformitat
amb allò previst per l’article 107.4 RLU 305/2006, l’Ajuntament de Canovelles l’assumeixi com a
pròpia, realitzant la resta dels tràmits necessaris fins aconseguir la seva aprovació definitiva.
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3- LEGISLACIÓ APLICABLE
Aquesta modificació es redacta d’acord amb les determinacions que s’estableixen en els articles
8.5.a).Segon, 33.4, 57, 58.7, 59, 65, 66, 97 i 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU 1/2010), modificat per la Llei 3/2012, de 22
de febrer, de Modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, atès que es preveu expressament
que no serà exigible tramitar el planejament derivat del sector.
Pel que fa a la seva tramitació, són aplicables els articles 73, 76, 80, 85, 92, 96, 101.3, 102 i 107
TRLU 1/2010 i 117.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme (RLU).
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4- PLANEJAMENT VIGENT. NORMATIVA URBANÍSTICA
La normativa urbanística vigent, d’acord amb el Text Refós de la Modificació puntual del Pla
general d’ordenació municipal de Canovelles corresponent a la creació d’un sector urbanitzable en
terrenys confrontants amb la Ronda Nord de Granollers, àmbit conegut com sector de “Ca la Piua”,
que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 4 de març de 2010, va aprovar
definitivament (DOGC núm. 5633, de data 20 de maig de 2010), és la següent:
1. La superfície total que es proposa com a àmbit del nou sector urbanitzable és de 24.243,05 m2.
Tanmateix es consideren computables a efectes d’aprofitament urbanístic i cessions 22.075,14
m2, un cop descomptada la superfície dels marges o talussos de la Ronda Nord de Granollers
cap el sector, sòls ja expropiats, i dos espais residuals inclosos en l’àmbit del sector veí, sector
Z, que s’incorporen a efectes d’ordenació.
2. Condicions d’urbanització. Es fixen les condicions d’urbanització següents amb els paràmetres i
relacions respectius següents:
a) Edificabilitats brutes màximes
L’edificabilitat bruta total serà de 0,6 m2st/m2s. Aquesta edificabilitat es pot desglossar segons
la seva adscripció a l’ús residencial o a altres usos compatibles. En tot cas, l’edificabilitat bruta
màxima adscrita als altres usos compatibles no podrà superar 0,10 m2st/m2s.
b) Densitat
La densitat màxima d’habitatges es fixa en 60 habitatges per hectàrea (60 hab/Ha).
c) Distribució del sòl
El sòl qualificat es distribuirà en relació amb les finalitats que s’esmenten d’acord amb els
percentatges mínims següents:
-Aprofitament públic:
- Vialitat i estacionament:

13%

- Equipaments:

32% (mínim 7.750m2)

- Espais lliures per a zones verdes i jardins públics:

15%

-Aprofitament privat:

40%

Caldrà reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent al 20%
del sostre que es qualifiqui per a ús residencial. Així mateix, caldrà reservar per a la construcció
d’habitatges objecte d’altres mesures d’estímul de l’habitatge assequible el sòl corresponent al
10% del sostre que es qualifiqui per a ús residencial.
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d) Intensitat d’edificació
La intensitat d’edificació total en cada unitat d’actuació ha de fluctuar entre un màxim d’1,5
m2st/m2s i un mínim de 1,35 m2st/m2s.

3. Regulació d’usos:
a) L’ús global d’aquest sector és el residencial. Els espais lliures d’edificació dins l’aprofitament
privat seran com a mínim del 50%.
b) S’estableixen els següents usos compatibles:
Comercial, Administratiu, Hoteler, Recreatiu, Oficines, Sanitari-assistencial, Educatiu,
Sociocultural, Esportiu
Els espais adscrits a aquests usos fluctuaran entre un 10 i un 20%.
c) S’admet també com a compatible l’ús industrial en les categories 1ª i 2ª.
En la 2ª categoria haurà de situar-se independent dels habitatges. La superfície màxima de
parcel·la serà de 500 m2. Els espais adscrits a aquest ús fluctuaran entre un 10% i un 20%.

4. Condicions d’edificació:
Per a la distribució dels volums edificables i l’ordenació de les formes de les edificacions es
fixen les següents condicions que hauran d’ésser desenvolupades en el Pla parcial urbanístic.
1. Tipus d’edificació:
El Pla parcial podrà optar segons les orientacions que s’assenyalen per algun dels dos tipus
d’edificació següents:
a) Edificació en filera (Tipus I).
b) Edificació en blocs puntuals o alineacions no vinculades al perímetre (Tipus II).
El tipus II es considera el tipus normal per al desenvolupament d’aquesta zona. L’opció pel
tipus I ha de produir-se en relació a consideracions topogràfiques, d’estructura de la vialitat o
d’integració en teixits preexistents o àrees d’equipament.
2. Dimensió i forma de les illes:
El Pla parcial determinarà la configuració i la dimensió de les illes edificables, tenint en
compte l’estructura de la vialitat, la topografia i la tipologia dels edificis.
La forma de les illes serà sempre regular.
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La dimensió mínima de les illes serà de 2.000 m2.
L’amplada mínima de les illes serà de 30 m, quan es defineixi una única línia de parcel·lació i
de 36 m, quan se’n defineixin dues.
3. Parcel·la mínima:
Les parcel·les resultants de la parcel·lació prevista en el Pla parcial no podran tenir una
superfície inferior a 150 m2. L’amplada de la parcel·la no podrà ésser inferior a 7 m.
4. Ocupació de l’illa per l’edificació i definició dels espais lliures privats:
En el supòsit del Tipus I, s’hauran d’observar les condicions següents:
a) L’amplada de la franja de profunditat edificable no serà superior a 14 m.
b) Podran definir-se franges d’espais lliures privats anteriors i posteriors a la franja edificable.
La franja anterior haurà de tenir una amplada superior a 2,5 m. La franja posterior haurà de
tenir una amplada superior a 10 m.
En el supòsit del tipus II, s’aplicaran les normes sobre ocupació d’illa i la definició dels espais
lliures contingudes en aquest apartat.
5. Alçada màxima i nombre de plantes:
L’alçada màxima admesa és la següent:
- Edificacions amb planta baixa adscrita a usos compatibles i quatre plantes pis destinades a
habitatge: 16,50 m.

5. Determinacions sobre sistemes:
1. S’assenyalen les següents condicions sobre definició obligatòria i vinculant dels sistemes
locals:
a) Se situarà una franja no edificable de 25 m. o un vial en tota l’àrea de tangència amb la
carretera C-352, Ronda Nord de Granollers.
b) S’haurà de preveure una àrea destinada a sistema d’equipaments de 7.750 m2 com a mínim,
en la localització prevista en els plànols de zonificació i d’ordenació.
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6. S’inclou en el present document proposta d’ordenació del sector que es delimita (plànols núm.
5: zonificació i núm. 6: proposta d’ordenació) a mode d’avanç de planejament no vinculant, per
tal de verificar un possible encaix en el territori dels paràmetres urbanístics que es determinen.
Es planteja la implantació en dues illes edificables mitjançant la tipologia edificatòria de bloc
aïllat de planta baixa i dues plantes pis. Es disposen els blocs formant U o L dos a dos, generant
espais lliures privats i/o comunitaris a cada illa.
Es preveu l’accés rodat a les edificacions i equipament sempre des del carrer Santa Madrona
mitjançant vials en “cul-de-sac”.
Es consideren les plantes baixes de les edificacions amb front al carrer Santa Madrona com a
ubicació preferent de l’ús comercial compatible.
Es concentren els espais lliures públics en contacte amb la Ronda Nord de Granollers, donant
continuïtat als existents en el sector Y fins al passeig de la Ribera.

7. Es preveu el desenvolupament del nou sector urbanitzable en una etapa única. S’estima un
termini màxim per completar la urbanització de quatre anys des de l’aprovació definitiva de la
Modificació del Pla general d’ordenació.

8. Es delimita com a polígon únic d’actuació urbanística la totalitat del sector de planejament
derivat objecte de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació.
L’execució o gestió del planejament s’efectuarà mitjançant el sistema de reparcel·lació en la
modalitat de compensació bàsica.

9. La Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal de Canovelles que fou aprovada
definitivament el 4 de març de 2010, preveia que serien d’obligat compliment les prescripcions
de l’informe d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL), de 25 de maig de 2009, emès en virtut d’allò
previst pel aleshores vigent article 83.5 TRLU 1/2005 (avui 85.5 TRLU 1/2010), següents:
-

La franja de servitud de les instal·lacions propietat d’ATLL haurà de romandre lliure de
qualsevol element constructiu fix, així com de qualsevol plantació vegetal que no disposi del
consentiment exprés d’ATLL.

-

Qualsevol canvi de rasant i moviment de terres que s’efectuï en la franja de servitud de les
instal·lacions propietat d’ATLL haurà de disposar de l’exprés consentiment d’ATLL. Així
doncs, no serà possible efectuar recreixements de terres que dificulti de forma significativa
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l’execució de treballs eventuals de manteniment i reparació de les instal·lacions, així com
cap excavació que posi en perill la indemnitat material o de servei de les mateixes.
-

La franja de servitud de les instal·lacions propietat d’ATLL haurà de romandre com a zona de
lliure accés. D’aquesta manera, no podrà ser instal·lat o construït cap element tal com murs o
tanques, que impedeixi el pas de personal i maquinària al llarg del seu traçat.

-

Qualsevol modificació que pugui sofrir el Pla, susceptible d’afectar la servitud de les
instal·lacions propietat d’ATLL, haurà de ser necessàriament validada per ATLL.

10. La Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal de Canovelles que fou aprovada
definitivament el 4 de març de 2010, també preveia que el planejament derivat hauria de tenir en
compte les observacions que s’establien en els informes, emesos d’acord amb l’aleshores vigent
article 83.5 TRLU 1/2005 (avui 85.5 TRLU 1/2010),següents:

a) Direcció General de Carreteres, d’11.12.2009:
-

S’haurà de qualificar com a sistema viari el domini públic de la Ronda Nord de Granollers, el
qual queda delimitat per la línia paral·lela de 3 metres de l’aresta exterior de l’esplanació (peu
de terraplè). Aquests terrenys no computaran a efectes d’aprofitament.

-

La implantació de la nova urbanització i del CEIP, tot i que l’estudi d’avaluació de la
mobilitat generada no ho preveu, comportarà un increment del flux de creuament de vianants
a la Ronda Nord de Granollers, que actualment es realitza a través dels passos zebra habilitats
a les dues rotondes existents en aquesta via a l’entorn del sector. Consegüentment, caldrà
resoldre el creuament de vianants a la Ronda Nord de Granollers mitjançant un pas a diferent
nivell a càrrec del sector.

-

El pla parcial que desenvolupi el sector i el projecte d’urbanització corresponent hauran
d’incloure l’obligació, per part del promotor, del compliment de la Llei 16/2002, de 28 de
juny, de protecció contra la contaminació acústica i de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. En el cas de produirse contaminació acústica o enlluernament sobre la Ronda Nord de Granollers, el promotor
haurà d’executar, a càrrec seu, les mesures de protecció pertinents.

-

El pla parcial i el projecte d’urbanització hauran d’obtenir informe favorable vinculant del
Servei Territorial de Carreteres de Barcelona.
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b) Agència Catalana de l’Aigua, d’11.6.2009:
-

En el cas dels municipis que cedeixen les seves competències de sanejament en alta al
Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, com és el cas de Canovelles, és el
Consorci qui gestiona els ingressos previstos en concepte de sanejament per als nous
desenvolupaments urbanístics, mitjançant les Autoritzacions de connexió que emet al
promotor urbanístic en virtut del conveni de data 31 de gener de 2009 signat entre l’ACA i el
Consorci. Els equipaments públics i els habitatges de protecció oficial o dotacional dins
l’àmbit del futur Pla Parcial restaran exempts de pagament.

-

En relació amb el futur planejament derivat i d’acord amb el punt 6.4 del PSARU 2005 caldrà
que el promotor aporti l’autorització de connexió al sistema públic de sanejament en els
termes previstos a la clàusula sisena de l’esmentat conveni, com a condició prèvia i necessària
per obtenir l’informe favorable d’aquesta Agència pel que fa al planejament derivat. La
informació pública de l’aprovació inicial del planejament urbanístic derivat haurà
d’incorporar la necessitat, per part del promotor, de presentar aquest compromís de
col·laboració econòmica amb el Consorci.

-

Pel que fa a l’acompliment de la Directiva Marc de l’Aigua, el planejament derivat i projectes
constructius que es desenvolupin a partir d’aquest POUM, hauran d’adaptar-se a les
disposicions que es derivin de l’aplicació de la Directiva i, en particular, al futur Pla de Gestió
del Districte de la Conca Fluvial de Catalunya, que cal aprovar i publicar a finals de 2009.

-

Quan es sol·liciti el corresponent informe a l’ACA sobre les figures de planejament derivat,
caldrà aportar les justificacions necessàries en relació a l’abastament d’aigua i el sanejament.

c) Departament d’Educació, de 20.6.2009:
-

Qualificar el solar objecte de cessió com equipament públic docent, exclusivament.

-

La franja que delimita amb la ronda nord de Granollers haurà de preveure la implantació de
barreres acústiques en funció del mapa de capacitat acústica elaborat per l’Ajuntament per la
reducció de sorolls, contemplar un tractament amb vegetació i arbrat per l’absorció
d’emissions contaminants; protecció contra la sortida dels vehicles des de la ronda i giratoris;
altres que es considerin convenient considerar.

-

Contemplar en la normativa l’obligació de portar a terme un anàlisi de riscs que, recollit en un
pla d’emergència municipal i coordinat amb el del centre educatiu, permeti actuar amb
seguretat davant d’imprevistos calculats o no.
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-

Preveure espai segur d’enllaç pel desembarcament del transport escolar fins al recinte
educatiu.

-

Definir el traçat i característiques de les xarxes de serveis bàsics necessàries per dotar la finca
dels embrancaments que demanda l’equipament escolar, garantint que la canalització d’aigua
potable tindrà la pressió i el cabal necessari i suficient per satisfer els requeriments dels
bombers.

-

L’abocament del sanejament a la xarxa pública haurà de fer-se per gravetat.

-

No pot haver-hi cap servitud, càrrega ni limitació de domini a la finca sotmesa a cessió.

-

Es recomana no compatibilitzar l’ús educatiu amb el recreatiu i sanitari, assistencial (aquest
últim vesant malalties contagioses); també la tipologia industrial hauria de respectar la façana
amb l’equipament.

d) Autoritat Metropolitana del Transport, de 18.3.2009:
-

Per al càlcul de mobilitat generada és convenient justificar una proposta de repartiment
modal, sempre tendint cap a una mobilitat més sostenible que l’existent a la zona, no pas a
l’inversa.

-

En base a aquest repartiment modal proposat caldrà assignar una demanda (viatges/dia)
diferenciada per a cada mode de transport (vehicle privat, transport públic, vianant i bicicleta).

-

Cal analitzar l’estat actual de les xarxes de mobilitat, ja sigui a peu, en bicicleta, en transport
públic i en vehicle privat motoritzat, valorant i concretant l’oferta i demanda actual i com
s’encaixa la nova demanda generada pel sector objecte del planejament. Cal descriure
acuradament els itineraris de connexió entre el sector i els principals indrets atractors de
mobilitat propers (centre del municipi, parades d’autobús, etc) i grafiar-los sobre plànol.

-

Cal detallar les amplades dels vials (calçada i voreres, repartiment de l’espai) i els pendents de
la vialitat interna del sector, per tal de comprovar que s’ajusten als principis de mobilitat
sostenible i accessibilitat universal, seguint en tot cas les especificacions requerides pel propi
Decret.

-

Cal esmentar la necessitat (article 6 del Decret), de realitzar una reserva d’un 10% del sostre
dels establiments comercials destinat a magatzem, per tal d’evitar operacions de càrrega i
descàrrega.
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-

Cal incorporar l’anàlisi de l’itinerari de vianants fins a la parada de l’autobús de la L1 i les
actuacions necessàries per a garantir que és accessible i segur. Aquesta actuació s’haurà
d’incorporar al finançament del planejament en tramitació.

-

Cal especificar indicadors de gènere que constatin els diferents patrons de mobilitat.

e) Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, de 4.12.2009:
-

Cal que totes les actuacions en el sòl i el subsòl (moviments de terres) es facin sota control
arqueològic per tal de detectar possibles restes arqueològiques, paleontològiques o
arquitectòniques. En el cas de realitzar-se troballes, aquestes hauran de ser excavades i
documentades. Aquests treballs restaran subjectes a la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català i al Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
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5.- CARACTERÍSTIQUES DEL TERRITORI
L’àrea objecte d’actuació es situa a l’extrem nord-est del nucli urbà, i s’engloba dins la plana
agrícola del municipi formada principalment per terrenys de cultiu. Limita al sud, amb el carrer
Santa Madrona, inclòs dins el sector “Z”, “Can Xarlet i Can Ferran”, urbà de tipus residencial, força
consolidat per l’edificació; al nord, amb el polígon industrial Can Castells mitjançant la Ronda
Nord de Granollers; a l’est, amb el carrer Indústria i a l’oest, amb l’enllaç a la Ronda Nord des del
carrer Barcelona.
L’àmbit de planejament consta d’una superfície total de 24.243,05 m2 segons el document del Text
refós de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal de Canovelles, i d’una
superfície de 24.474 m2 segons recent amidament topogràfic realitzat dins del procediment
d’elaboració d’aquesta modificació puntual.
Topogràficament es tracta d’uns terrenys majoritàriament força plans amb un lleuger pendent en
direcció nord-oest / sud-est, per bé que els límits amb la Ronda Nord de Granollers i amb els seus
accessos hi ha uns talussos per salvar les diferències de cota amb aquesta nova infraestructura.
Els usos actuals del sòl del sector objecte d’estudi, són conreus agrícoles i erms, tot i que part
d’aquests actualment no tenen ús agrícola, i es tracta de matolls i herbassars de vegetació espontània
en antics conreus abandonats.
Dins el sector existeix una casa de pagès, “Ca la Piua”, amb edificacions annexes de tipus agrícola,
amb diversos pous, i envoltada de terrenys destinats a conreu.
Actualment, als terrenys situats a l’est del sector està emplaçada, de forma provisional, l’Escola Els
Quatre Vents amb una edificació formada de mòduls prefabricats. Aquesta és l’escola que s’haurà
de traslladar de manera definitiva als terrenys qualificats d’equipament escolar dins d’aquest àmbit.
L’àmbit del sector de “Ca la Piua”, es troba envoltat per trama viària. Pel nord confronta amb la
Ronda Nord de Granollers, pel sud amb el carrer Santa Madrona, per l’est amb el carrer Indústria
fins l’enllaç d’aquest amb la Ronda Nord, i per l’oest amb la unió dels carrers Diagonal i Barcelona
amb la Ronda Nord.
El sector està travessat, per la banda nord i en sentit est-oest, per una canonada soterrada de fosa
dúctil DN 450 mm, propietat d’Aigües del Ter Llobregat.
El carrer Santa Madrona, un cop finalitzada la seva urbanització, ja disposa de tots els serveis
urbanístics necessaris i, per tant, la connexió de tots els subministraments que donaran servei al
sector es farà a través dels serveis localitzats en aquesta via.
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6.- OBJECTIUS
Abans que res, el planejament ha de donar resposta a la necessitat de disposar de sòl adient per a
situar el Centre d’Educació Infantil i Primària que actualment es troba en funcionament, amb
edificacions provisionals, en terrenys inclosos dins l’àmbit del sector. El sector té l’entitat suficient
per permetre gaudir de la proporció necessària per a ubicar-hi l’equipament escolar amb els
requeriments que comporta.
L’objectiu principal que persegueix el present expedient de Modificació de planejament és la
incorporació de l’ús comercial com a ús global juntament amb l’ús residencial establert pel
planejament general vigent dins d’aquest sector.
Es considera que la situació del sector és idònia per la implantació d’una àrea comercial gràcies a la
bona comunicació que té, tant respecte al nucli urbà com respecte a la xarxa viària. La seva situació
dins la trama urbana, contigua al casc urbà, facilita el seu accés a peu i en transport públic, i la seva
situació confrontant amb la Ronda és idònia per l’accés de vehicles particulars i de mercaderies.
D’acord amb el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials
(modificat pel Decret Llei 7/2014, de 23 de desembre), la inclusió del sector dins la Trama Urbana
Consolidada (TUC) del municipi, possibilita l’atorgament de llicències comercials per a la
implantació a l’interior de l’àmbit de Mitjans establiments comercials (MEC), de Grans
establiments comercials (GEC) i de Grans establiments comercials territorials (GECT).
La implantació d’una zona comercial al sector permetrà relligar millor el teixit urbà amb la Ronda i
amb el sector de l’altre costat, actuant com a transició entre el casc urbà residencial, existent al sud
de l’àmbit, i la zona industrial existent al nord, suavitzant la confrontació entre una àrea residencial
i una altra industrial. La ubicació de l’àmbit confrontant al nord amb el Polígon Industrial Can
Castells, mitjançant la Ronda nord de Granollers (via amb un augment considerable de trànsit de
vehicles de tot tipus en els darrers anys, amb la conseqüent contaminació acústica i atmosfèrica
provocades per l’àrea industrial i per la ronda circulatòria), també motiva incorporar l’ús comercial
a l’ús d’habitatge com a usos globals del sector.
Per una altra banda, apareix la necessitat de resoldre l’increment del flux de creuament de vianants
a la Ronda Nord de Granollers, que comportarà la implantació de la nova urbanització i del CEIP, i
que actualment es realitza a través dels passos zebra i els semàfors habilitats a les dues rotondes
existents en aquesta via a l’entorn del sector. Aquesta necessitat s’ha vist incrementada per la
construcció i recent obertura de les piscines municipals al polígon industrial de Can Castells, amb
façana i accés pel carrer Indústria, que crea un flux de vianants entre el nucli urbà i el nou
equipament i que pot comportar problemes de seguretat a l’hora de creuar la Ronda.
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La construcció d’un pas segur a diferent nivell que permeti el trànsit a peu d’un costat a l’altre
d’aquesta via ràpida, en època de crisi de recursos de les administracions, planteja la necessitat que
aquesta càrrega externa la puguin assumir els propietaris del nou sector de planejament, prescripció
que ja es contempla al punt 2 de l’informe de la Direcció General de Carreteres d’11 de desembre
de 2009.
El parc residencial actualment existent al municipi és suficient per cobrir les demandes actuals i
futures a mig termini. Aquest fet implicava la impossibilitat que, a curt o mig termini, s’executessin
les determinacions de la Modificació puntual del planejament general de Canovelles que va
delimitar inicialment aquest àmbit com un sector bàsicament residencial, desapareixent, per tant, la
possibilitat que la iniciativa privada financés a curt o mig termini el pas a diferent nivell de la
Ronda, integrant-la dins les obres d’urbanització del sector.
La implantació al sector d’una zona de comerç urbà, amb forta demanda al municipi, a més de
produir un efecte dinamitzador del comerç local i de retruc de l’economia del municipi, permetrà un
desenvolupament a curt termini del sector i per tant permetrà executar de forma immediata el pas
segur de vianants entre un costat i l’altre de la Ronda Nord de Granollers.
Com s’ha enunciat, el parc residencial existent al municipi és suficient per les demandes actuals i
futures a mig termini, segons es recull al Pla Local de l’Habitatge de febrer de 2011, encarregat per
l’Ajuntament de Canovelles i redactat per l’arquitecte Pere Mogas, la geògrafa Montserrat Mercadé
i l’advocat Raimon Soler, en el que es preveu, pel període comprès entre el 2011 i el 2016, una
demanda inferior al potencial de nous habitatges i de l’altre costat, la situació comercial, que segons
es desprenia de la “Diagnosi i Síntesi de la diagnosi comercial” elaborada l’any 2007 per l’empresa
BFL sota encàrrec de l’Ajuntament de Canovelles i finançada al 50% entre l’Ajuntament de
Canovelles i la Diputació de Barcelona, avui encara és deficitària en diferents aspectes:
- Manca d'atractivitat comercial, sobretot provocada per la poca varietat i quantitat d'oferta.
- Existència d'una forta evasió de compra als municipis veïns amb una oferta més variada i
atractiva (sobretot pel que fa al quotidià no alimentari i equipament de la persona).
- Inexistència d'un centre dinamitzador comercial dins de la trama urbana consolidada.
- Necessitat d’expansió comercial a la banda de ponent del tren creant un nou pol comercial, amb
una connexió ràpida i còmoda amb el centre comercial urbà.
Així, la vocació comercial de Canovelles passa per un comerç de proximitat, útil als residents del
municipi per a cobrir les seves necessitats quotidianes diàries i d'equipament de la persona de
forma més puntual, incentivant l'obertura de nous establiments comercials, per tal d'arribar a ser
un veritable centre comercial urbà amb dos atributs clars: la "possibilitat de poder comprar de
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tot" evitant l'evasió de compra a altres municipis i oferir unes estructures i formats comercials i
de serveis atractives.
Per aconseguir aquests atributs és necessari potenciar la implantació d'un nou comerç diferenciat
i actual, per tal de reduir les fugues de compra i consolidar o fidelitzar la població compradora al
municipi.
Un altre motiu que persegueix la modificació parcial de l’ús global del sector, i per tant, la
tramitació de la present Modificació de planejament, és la voluntat de creació de nous llocs de
treball al municipi. De l’anàlisi del mercat de treball al municipi es pot observar:
En primer lloc, si tenim en compte, per exemple, les dades d'atur dels darrers anys, durant el mes
d’abril del 2012 Canovelles se situava com el municipi de la comarca amb la taxa d'atur més alta,
amb un 23,70%. A més a més, l'atur juvenil del Vallès Oriental registrat el mes d'abril de 2012
era de 2.891 persones menors de 25 anys inscrites.
En segon lloc, si tenim en compte les dades registrades pel Servei Local d'Ocupació (SLO) en
aquella data (2012) i ens centrem en el col·lectiu jove, que continua essent en aquests moments
el que té més dificultats a l'hora de trobar feina, trobem que el SLO de Canovelles tenia inscrites
430 persones menors de 30 anys en situació d'atur, i d'aquestes, 168 estarien disposades a
treballar de dependents o en qualsevol lloc de treball relacionat amb el comerç (reposador, mosso
de càrrega,...).
Atès que, a grans trets, aquesta situació no ha variat substancialment, es considera que apostar
pel desenvolupament del sector comercial al municipi és clau per generar nous llocs de treball i
per poder treballar, per una banda, la formació específica i, per una altra, el desenvolupament de
les competències personals que fan referència a mantenir el lloc de feina i saber adequar-se a les
característiques del mercat de treball actual.
Pel jovent seria una bona porta d'entrada al món laboral. Amb aquestes accions s’obririen
oportunitats de creació d'ocupació i a la vegada es fomentaria la formació, tant necessària per
aquest col·lectiu.
Actualment, la crisi del sector de l’habitatge, que havia de ser el motor econòmic d’aquest àmbit,
dificulta el seu desenvolupament de forma immediata, i per tant, frena la creació de nous llocs de
treball. En canvi, la implantació del comercial com l’ús global de l’àmbit, juntament amb el
residencial ja establert pel planejament general vigent, facilitaria la generació d’un efecte
dinamitzador de l’economia local i possibilitaria la creació de llocs de treball dins del municipi.
Per tant, malgrat aquesta proposta de Modificació puntual no configuri, igual que la que fou
aprovada inicialment el passat 27 de març de 2014, un sector exclusivament comercial, es
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considera que aconsegueix satisfer sobradament l’objectiu dinamitzador de l’economia i del
mercat laboral locals.
D’altra banda, el manteniment de l’ús residencial com ús global del sector, juntament amb el nou ús
comercial, permetrà que el 30% del sostre residencial resultant es destini a la construcció
d’habitatges de protecció pública, satisfent així una demanda latent al municipi.
Els altres objectius de la present Modificació són:
•

Donar resposta al punt 1 de l’informe de la Direcció General de Carreteres, d'11 de desembre de

2009, emès durant la tramitació administrativa del Text refós de la Modificació puntual del Pla
general d’ordenació municipal de Canovelles del sector de Ca la Piua, que fou aprovada
definitivament el 4 de març de 2010, en el que s’imposa la obligació de qualificar com a sistema
viari el domini públic de la Ronda Nord de Granollers, el qual queda delimitat per la línia paral·lela
de 3 metres de l’aresta exterior de l’esplanació (peu de terraplè) i que l’esmentat Text refós no
contempla.
•

Donar resposta a l’Informe del Director General d’Urbanisme, d’1 de juny de 2012, que va

matisar el contingut de l’informe de la Direcció General de Carreteres esmentat al punt anterior al
concloure que, considerant el caràcter privat dels terrenys situats dins la referida franja de tres
metres, aquells terrenys haurien de computar a efectes d’aprofitament urbanístic.
•

Donar resposta al punt 2 de l’esmentat informe de la Direcció General de Carreteres d’11 de

desembre de 2009, en el que s’imposava, a càrrec d’aquest àmbit, l’obligació de resoldre
l’encreuament de vianants a la Ronda Nord de Granollers mitjançant un pas a diferent nivell, tot i
que l’estudi de mobilitat de la Modificació puntual del pla general que va configurar inicialment
aquest àmbit no el preveia. Atesa la data d’emissió del referit informe, les seves determinacions no
van quedar recollides al Text refós de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal
que fou aprovada definitivament el 4 de març de 2010.
Durant la tramitació administrativa de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació
municipal de Canovelles que va configurar inicialment aquest àmbit, aprovada definitivament el
4 de març de 2010, la Direcció General de Carreteres va emetre el seu informe de l’11 de
desembre de 2009, en el sentit que s’hauria de qualificar com a sistema viari el domini públic de
la Ronda Nord de Granollers, el qual queda delimitat per la línia paral·lela de 3 metres de
l’aresta exterior de l’esplanació, i en el sentit que caldria resoldre el creuament de vianants a la
Ronda Nord de Granollers mitjançant un pas a diferent nivell a càrrec del sector. Degut a la data
d’emissió del referit informe de la Direcció General de Carreteres, cap d’aquestes dues
consideracions van quedar incorporades en el Text refós de l’esmentada Modificació, i a més
resultaven incompatibles amb el planejament aprovat.
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Així, la present Modificació planteja revisar els paràmetres de zonificació vigents per adaptarlos a l’esmentat informe de la Direcció General de Carreteres i, en un altre ordre de coses, es
planteja resoldre l’encreuament de vianants a la Ronda Nord de Granollers mitjançant un pas a
diferent nivell, a càrrec del sector.
•

Altrament, s’aprofita la tramitació de la Modificació per tal de definir amb més detall l’àmbit del

sector després que s’hagin executat les obres d’urbanització del carrer de Santa Madrona, que
constitueix un dels límits de l’àmbit, i després d’haver fet un aixecament topogràfic actualitzat.
•

Amb aquest document també s’aprofita per donar resposta a l’informe de La Comissió Territorial

d’Urbanisme de Barcelona que en sessió de 22 de juliol de 2013 va adoptar l’acord d’emetre
informe, a l'efecte de l'article 99 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, sobre l'avanç de la modificació
puntual del Pla general d'ordenació municipal a l'àmbit del sector Ca La Piua, de Canovelles, versió
de febrer de 2013, en el sentit de completar la memòria justificativa amb les raons urbanístiques que
motiven la Modificació puntual proposada, en el sentit del manteniment de la superfície de sistemes
prevista en el planejament vigent, en el sentit que es recomana establir un límit màxim al sostre que
es pot destinar a usos complementaris, i en el sentit que cal completar la documentació d'acord amb
els requeriments de l'article 99, apartats 1.a i 1.b del Text refós de la Llei d'urbanisme.
•

Donar resposta als informes dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials

emesos durant el tràmit d’informació de la Modificació puntual del Pla general d’OM a l’àmbit del
sector “Ca la Piua” que fou aprovada inicialment el 27 de març de 2014, i que s’ha deixat sense
efecte per tal de formular la nova proposta que ara es planteja i, en especial, a les instruccions
facilitades oficiosament pels responsables de la Direcció General de Comerç, del Departament
d’Empresa i Ocupació, en el sentit que caldria limitar el sostre comercial previst a la referida versió
aprovada inicialment durant el mes de març de 2014. i també donar resposta a l'informe d’Aigües
del Ter Llobregat Concessionària de la Generalitat de Catalunya SA (ATLL CGC), en relació a
l'afecció que aquesta actuació pot provocar sobre instal·lacions sota la seva gestió.

En base a aquests objectius, es justifica la necessitat de redactar una nova Modificació Puntual de
Pla General que els faci possibles.
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7.- CRITERIS
•

Prèviament, es detalla més acuradament l’àmbit, i es concreta la superfície del sector així com la

superfície computable a efectes d’aprofitament urbanístic i de cessions.
• Es

manté la superfície de sòl de sistemes prevista en el planejament vigent, d’acord a allò

establert a l’article 97.2.d del Text refós de la Llei d’urbanisme.
• Es

manté la cessió pel sistema d’equipaments destinada exclusivament a equipament docent, on

es preveu ubicar l’escola “Els Quatre Vents”, actualment situada, de manera provisional i
mitjançant mòduls prefabricats, en una altra finca dins el propi sector de planejament.
De conformitat, però, amb el contingut de l’informe de la Direcció General de Carreteres de 9
de desembre de 2009, al que ja s’ha fet referència, i a l’Informe de la Direcció General del
Territori i Urbanisme, de l’1 de juny de 2012, es qualifiquen com a sistema viari els terrenys
que constitueixen el marge lateral de terres i la franja delimitada per la línia paral·lela de tres
metres des de l’aresta exterior de l’esplanació de la Ronda Nord. Aquest augment de la vialitat
fa que es redueixi la superfície destinada als sistemes d’equipaments prevista a la Modificació
de PGO vigent, sense disminuir, però, la superfície total destinada a cessions de sistemes.
Aquesta reducció de superfície de la finca destinada a sistema d’equipament docent no afecta a
la parcel·la destinada a la futura escola, de 5.663,81 m2 (cedida, en virtut de l’acord del Ple de
l’Ajuntament de Canovelles, de 28 d’abril de 2011, publicat al BOPB de 23 de maig de 2011, al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, tot i que registralment encara
figura inscrita a favor de l’Ajuntament de Canovelles), que va originar-se per segregació de la
major finca cedida a l’Ajuntament, amb anterioritat a l’inici del procediment de
desenvolupament urbanístic d’aquest àmbit, pels seus antics propietaris, ja que la finca
finalment cedida al Departament d’Ensenyament està inclosa en la seva totalitat dins la finca
cedida anticipadament pels particulars a l’Ajuntament de Canovelles.
A més, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha indicat a
l’Ajuntament de Canovelles que per realitzar el referit nou centre escolar només necessita una
porció de 5.663,81 m².
La present modificació puntual del pla general ha ajustat a 7.514 m² la superfície destinada a
equipament, corresponent a la resta dels terrenys, no qualificats de vialitat, cedits en el seu dia
de manera anticipada.
Aquests terrenys són els mateixos que estan inclosos en l’àmbit del Pla especial urbanístic de
concreció de les condicions d’edificació i l’ús del terreny destinat a sistema d’equipaments en
l’àmbit del sector, de superfície 7.271,43 m2. L’increment de superfície que contempla la
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present proposta de modificació de planejament es deu a la utilització d’una base topogràfica
de treball diferent, més actualitzada, a partir d’un aixecament topogràfic recent.
Per tot això, es considera suficient la qualificació com a sistema de cessió per a equipaments els
terrenys corresponents a la superfície de 7.514 m2, i es fa innecessari assolir els 7.750 m2
previstos per la modificació puntual de Pla general vigent.
• Es

manté l’edificabilitat bruta total, que és de 0,60 m2st/m2s.

• Es

manté el 60% de l’edificabilitat bruta total per a l’ús residencial.

• S’assigna

el 40% de l’edificabilitat bruta total a l’ús comercial i d’altres usos compatibles, per bé

que l’edificabilitat bruta màxima adscrita als altres usos compatibles no podrà superar 0,1
m2st/m2s.
• Es

pren com a criteri agrupar l’ús comercial en planta baixa.

• Es

manté la mateixa proporcionalitat en la densitat d’habitatges.

• Es

manté la situació dels terrenys destinats a la cessió pel sistema d’espais lliures en una franja al

nord de l’àmbit, paral·lela a la Ronda Nord de Granollers, constituint una barrera de protecció
acústica i visual enfront d’aquesta via, i possibilitant una àrea de lleure i esbarjo del sector.
• Es

manté una franja no edificable de 25 m en tota la tangència amb la carretera C-352, Ronda

Nord de Granollers fruit de la normativa.
• Dins

d’aquesta franja hi ha ubicades unes instal·lacions propietat d’Aigües del Ter Llobregat

(ATLL) amb la seva franja de servitud, que seran de lliure accés, romandran lliures de qualsevol
element constructiu fix, i on no s’hi construirà cap tanca o mur que impedeixi el pas de personal o
maquinària al llarg del seu traçat, no serà possible efectuar recreixements de terres que dificultin
de forma significativa l'execució d'eventuals treballs de manteniment i reparació de les
instal·lacions, així com cap excavació que posi en perill la indemnitat material o de servei de les
mateixes, i que garanteixi que el recobriment de terres de les conduccions sigui acceptable.
•

Es planteja resoldre el creuament de vianants a la Ronda Nord de Granollers, mitjançant un pas

inferior a aquesta via, en el punt topogràficament més favorable, que tot travessant l’àmbit de nord
a sud, connecti el carrer Santa Madrona amb els sectors industrials i residencial al nord de la
Ronda.
• Per

tal de donar continuïtat i fer viable aquest pas inferior es planteja un vial intern que, tot

travessant l’àmbit de nord a sud el connecti amb el carrer Santa Madrona. Aquest vial, que segueix
l’alineació de la parcel·la d’equipament, alhora que suposa l’accés als habitatges que hi donen
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front permetrà un nou accés a la futura escola, constituirà el principal eix de vianants entre les
dues bandes del municipi i de retruc constituirà el principal accés a la futura zona verda del sector.
• S’eixampla

(fins a sis metres d’amplada) la vorera de ponent del carrer Indústria, tot seguint la

secció existent d’aquest al sud de l’àmbit, carrer que és la via principal que connecta el sector amb
el nucli urbà sud del municipi, de manera que es facilita l’accés de vianants al sector i
especialment a la futura zona verda.
• Es

prolonga el carrer Nou per tal de facilitar l'accessibilitat a la zona verda i es regula la

disposició de l’edificació de manera que es mantingui la visual de la prolongació del traçat del
carrer Nou.
• També

es preveu evitar la col·locació de tanques als límits de les parcel·les amb plantes baixes

comercials, i es preveu fer coincidir les rasants dels límits d’aquestes parcel·les amb les rasants de
la zona verda on donen front per tal de millorar encara més la connectivitat i accessibilitat a la
zona verda i per tal de donar més amplitud visual als espais verds públics.
• Es

creen dues illes d’aprofitament privat que compatibilitzen l’ús residencial i el comercial, per

bé que es reserva una petita part destinada exclusivament a l’ús residencial.
•A

la zona mixta residencial-comercial es planteja el tipus d’edificació on l’alineació de

l’edificació sigui a vial, regulant l’altura de l’edificació respecte a carrer, redefinint una
profunditat edificable màxima i unes condicions per als espais interiors lliures d’edificació en
contacte amb la planta baixa.
• Per

a la zona d’ús exclusivament residencial, es crea una zona on sigui d’aplicació el sistema

d’ordenació d’edificació aïllada, sense continuïtat de l’edificació, amb espais lliures perimetrals, i
que permeti una arquitectura singular.
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8.- ORDENACIÓ DETALLADA
Atès que les diferents circumstàncies concurrents recomanen iniciar immediatament el procés de
desenvolupament urbanístic d’aquest àmbit, de conformitat amb les possibilitats previstes pels
articles 33.4 i 58.7 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme (TRLU 1/2010), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de Modificació del
text refós de la Llei d’Urbanisme, aquest document de Modificació puntual del Pla general
d’ordenació municipal de Canovelles, referit al sector de “Ca la Piua”, conté una proposta
d’ordenació detallada del sòl de l’àmbit, amb el nivell i documentació propis d’un pla parcial
urbanístic, determinant tots els paràmetres urbanístics i d’ordenació necessaris per poder
desenvolupar el sector, havent previst expressament que no serà necessària la posterior tramitació
del Pla parcial de l’àmbit.

Sistema viari
Per tal de resoldre un possible increment de circulació de vianants d’un costat a l’altre de la Ronda
Nord de Granollers, tot donant compliment a la prescripció continguda a l’Informe de la Direcció
General de Carreteres d’11 de desembre de 2009, aquest document preveu un pas inferior a aquesta
via, en el punt més favorable topogràficament, proposta que és fruit del consens aconseguit amb els
responsables de la Direcció General de Carreteres. Així s’inclou, un esquema de proposta de pas i
d’accessos (plànols 11a, 11b i 11c de xarxa viària) per tal de verificar-ne la viabilitat. Amb la
informació disponible aquest document acredita que és possible el pas sense afectar la canonada
d’ATLL, evacuar les aigües de pluja per gravetat, i ubicar els accessos de la banda nord dins de
terrenys de domini públic.
Es defineix un vial intern a l’àmbit, disposat en sentit nord-sud, que seguint la traça de la finca
inicial que ha estat objecte de cessió anticipada per a la ubicació de la nova escola, enllaça el nou
pas inferior de la Ronda proposat, al nord del sector, amb el carrer Santa Madrona, al sud. Aquest
vial, alhora que suposa l’accés als habitatges que hi donen façana i permet un nou accés a la futura
escola, constituirà el principal eix de vianants entre les dues bandes del municipi, i de retruc
constituirà el principal accés a la futura zona verda del sector.
Es prolonga el carrer Nou per tal de facilitar l'accessibilitat a la zona verda i a les parcel·les que hi
donen front, i es regula la disposició de l’edificació de manera que es mantingui la visual de la
prolongació del traçat del carrer Nou.
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Aquests nous vials estructuren la proposta d’ordenació del sector, de manera que l’àmbit queda
dividit en tres illes de forma regular. De les tres illes que resulten de l’ordenació, la situada a
ponent, o illa A, es la que es qualifica de sistema de cessió per a equipaments públics, mentre que
les altres, la illa B i la C, es qualifiquen de zona d’aprofitament privat i es destinen a dotacions i
serveis privats.
La secció d’aquests nous vial interns es plantegen de prioritat invertida i de plataforma única sense
canvis de nivell entre calçada i voreres. Es proposa uns vials de secció continua però diferenciant
una franja de circulació de vianants, un carril bici i un carril de trànsit rodat intern separats per una
franja amb arbrat que generi ombra a l’estiu i aculli el mobiliari urbà. L’amplada d’aquests carrers
serà de 12 metres, cosa que permetrà el gir, al final del carrer, dels vehicles turismes, sense
necessitat de fer maniobres.
Una part dels terrenys que s’incorporen al sistema viari, es destina a ampliar les voreres dels vials ja
existents a diferents parts del perímetre del sector.
Tant les amplades i els pendents dels vials, com el repartiment del seu espai, s’ajusten als principis
de la mobilitat sostenible i accessibilitat universal, i compleixen la nova normativa estatal sobre
accessibilitat.
La part de terrenys expropiats per la implantació de la Ronda inclosos dins l’àmbit, situats entre la
pròpia Ronda i els sistemes d’espais lliures i d’equipaments, qualificats com a sistema viari en virtut
de les prescripcions de l’informe de la Direcció General de Carreteres de l’11/12/2009, es tractaran
amb vegetació i arbrat, constituint una barrera de protecció acústica i visual, que absorbeixi els
contaminants enfront d’aquesta via i de la zona industrial de Can Castells, i que protegeixi de la
sortida de vehicles des de la Ronda i giratoris. Es deixa, però, lliure d’arbrat, de construcció i de
mobiliari una franja de tres metres al peu del marge, d’accés lliure per a persones i maquinària, per
tal de permetre el manteniment de la pròpia Ronda i de la canonada d’aigua d’ATLL que en bona
part està instal·lada sota aquesta franja.

Zona residencial i comercial
A les illes B i C, d’aprofitament privat, es compatibilitza l’ús comercial (reservat a la planta baixa)
amb l’ús residencial (situat a les plantes pis), per bé que es reserva una petita parcel·la destinada
únicament a l’ús residencial que acollirà l’habitatge de protecció oficial.
A la zona mixta residencial-comercial es planteja el tipus d’edificació on l’alineació de l’edificació
sigui a vial, clau AV, regulant la mida mínima de la parcel·la, l’altura de l’edificació respecte a
carrer, redefinint una profunditat edificable màxima per a cada ús i unes condicions per als espais
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interiors lliures d’edificació en contacte amb la planta baixa. Es regula la disposició de l’edificació
de manera que es mantingui la visual de la prolongació del traçat del carrer Nou. També es preveu
evitar la col·locació de tanques als límits de les parcel·les amb plantes baixes comercials, i es
preveu fer coincidir les rasants dels límits d’aquestes parcel·les amb les rasants de la zona verda on
donen front per tal de millorar encara més la connectivitat i accessibilitat a la zona verda i per tal de
donar més amplitud visual als espais verds públics.
Es manté per a l’ús residencial el 60% de l’edificabilitat bruta total, mentre que el 40% restant
queda adscrit a l’ús comercial i d’altres usos compatibles. No obstant, l’edificabilitat bruta màxima
adscrita als altres usos compatibles no podrà superar 0,1 m2st/m2s.
La normativa d’aquesta zona contempla l’obligació de realitzar una reserva d’un 10% del sostre
dels establiments comercials destinat a magatzem, per tal d’evitar operacions de càrrega i
descàrrega a la via pública.
Per a la zona d’ús exclusivament residencial, es crea una zona on sigui d’aplicació el sistema
d’ordenació d’edificació aïllada en blocs puntuals o aïllats, clau BA, amb alineacions no vinculades
al perímetre, regulant l’altura de l’edificació, la mida mínima de les parcel·les, la ocupació màxima
de l’edificació, unes separacions mínimes de l’edificació respecte els seus límits i unes condicions
per als espais interiors lliures d’edificació sense continuïtat de l’edificació i que permeti una
arquitectura singular.
Al plànol número 9, Parcel·lació orientativa, es grafia una proposta de parcel·lació, amb la seva
superfície. La proposta d’aquesta Modificació contempla dues parcel·les comercials i una parcel·la
residencial per bé que serà el projecte de reparcel·lació el que defineixi la parcel·lació definitiva.
Al plànol número 10, Ordenació, es grafia, per a cada parcel·la, la superfície, la ocupació màxima
de l’edificació, els gàlibs edificatoris i l’edificabilitat assignada a cada ús.

Sistema d’espais lliures
Els terrenys reservats a la cessió pel sistema d’espais lliures es mantenen en una franja al nord de
l’àmbit, entre la Ronda nord de Granollers i la zona d’equipaments privats constituint una barrera de
protecció acústica i visual enfront d’aquesta via, i possibilitant una àrea de lleure i esbarjo del propi
sector i de l’àrea residencial més propera. L’accessibilitat, i per tant, la funcionalitat d’aquesta zona
verda estan garantides amb els vials interiors contemplats en la zonificació orientativa, amb
l’ampliació de la vorera del carrer Indústria fins a sis metres d’amplada i amb la permeabilitat de la
planta baixa comercial que es regula amb la ordenació de blocs aïllats.
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La part de terrenys expropiats per la implantació de la Ronda inclosos dins l’àmbit i situats entre la
pròpia Ronda i els sistemes d’espais lliures i d’equipaments, qualificats com a sistema viari, en
virtut de les prescripcions de l’informe de la Direcció General de Carreteres de l’11 de desembre de
2009, es tractaran amb vegetació i arbrat, constituint una barrera de protecció acústica i visual, que
absorbeixi els contaminants enfront d’aquesta via i de la zona industrial de Can Castells, i que
protegeixi de la sortida de vehicles des de la Ronda i giratoris. Es deixa, però, lliure d’arbrat, de
construcció i de mobiliari una franja de tres metres al peu del marge, d’accés lliure per a persones i
maquinària, per tal de permetre el manteniment de la pròpia Ronda i de la canonada d’aigua
d’ATLL que en bona part està instal·lada sota aquesta franja.
Es manté, fruit de la normativa, una franja no edificable de 25 m en tota la tangència amb la
carretera C-352, Ronda Nord de Granollers.
Dins d’aquesta franja, i en bona part dins l’àrea qualificada de vialitat paral·lela a la Ronda, hi ha
ubicades unes instal·lacions propietat d’Aigües del Ter Llobregat Concessionària de la Generalitat
de Catalunya, SA (ATLL CGC) que, amb la seva franja de servitud, romandran lliures de qualsevol
element constructiu fix, i on no s’hi construirà cap tanca o mur que impedeixi el pas de personal o
maquinària al llarg del seu traçat. No s’efectuaran canvis de rasant ni moviment de terres
significatius en la franja de servitud de les instal·lacions propietat d’ATLL CGC, tampoc no
s’efectuaran recreixements de terres que dificultin de forma significativa l’execució de treballs
eventuals de manteniment i reparació de les instal·lacions, així com cap excavació que posi en perill
la indemnitat material o de servei de les mateixes. No es plantarà cap arbre, en aquesta franja, que
no disposi del consentiment exprés de ATLL CGC.
El projecte d’urbanització haurà de definir de forma més acurada la implantació del tipus i situació
de l’arbrat tenint en compte, com a criteri d’urbanització d’aquesta zona verda, el potenciar aquest
espai com a barrera de protecció acústica i visual entre el teixit urbà i la Ronda Nord.
També es preveu evitar la col·locació de tanques als límits de les parcel·les que tenen les plantes
baixes comercials, i es preveu fer coincidir les rasants dels límits d’aquestes parcel·les amb les
rasants de la zona verda on donen front per tal de millorar encara més la connectivitat i
accessibilitat a la zona verda i per tal de donar més amplitud visual als espais verds públics.
Al plànol número 8, Zonificació, es fixa els límits de la parcel·la reservada al sistema dels espais
lliures.
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Sistema d’equipaments
En aquesta proposta es manté la parcel·la de cessió pel sistema d’equipaments destinada
exclusivament a equipament docent, a l’illa situada més a ponent de l’àmbit (illa A), on es preveu
ubicar l’escola “Els Quatre Vents”, actualment situada, de manera provisional i mitjançant mòduls
prefabricats, en una altra finca dins el propi sector de planejament. La present Modificació puntual
del Pla general ha ajustat a 7.514 m² la superfície destinada a equipament, corresponent a la resta
dels terrenys cedits en el seu dia de manera anticipada i que no han estat qualificats de vialitat en
virtut de les prescripcions de l’informe de la Direcció General de Carreteres de l’11 de desembre de
2009.
Els projectes d’urbanització i d’edificació contemplaran la implantació de barreres acústiques en
front la Ronda amb un tractament amb vegetació i arbrat per l’absorció d’emissions contaminants.
També contemplaran una protecció contra la sortida de vehicles des de la ronda i giratoris.
Es preveurà un espai segur d’enllaç per al desembarcament del transport escolar a la vorera nord del
carrer santa Madrona fins al recinte educatiu.
Al plànol número 8 de zonificació es fixa els límits de la finca destinada al sistema d’equipaments.

Infraestructures i serveis
ESTRUCTURA VIÀRIA.
La secció proposada pels nous carrers interns del sector obeeix a la següent descripció: vial de
plataforma única elevada de prioritat per al vianant, de 12 metres d’amplada, amb una franja
diferenciada de 6 m per circulació de vehicles, una altra de 4 m per a circulació de vianants on es
situa una filera d’arbrat, mobiliari urbà i l’enllumenat, i una franja central de 2 m d’amplada per a
circulació de bicicletes (només al passatge).
La vialitat del sector inclou les cessions per eixamplar les voreres de tres dels quatre vials
perimetrals existents. Així, es destina una franja de 4 m per ampliar la vorera oest del carrer
Indústria, una franja de 2 m com a ampliació de la vorera est de l’accés a la Ronda per la
prolongació del carrer Barcelona, i una franja de 1,5 m per completar la vorera nord del carrer de
Santa Madrona que actualment ocupa, de manera provisional, l’escola Els Quatre Vents.
Fora de l’àmbit del sector, el pas inferior a la Ronda Nord es planteja amb una secció de 4 metres
d’amplada i 2,35 metres d’altura, mitjançant la col·locació d’un caixó prefabricat de formigó armat,
o similar.
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L’accés nord al pas inferior per sota la Ronda es planteja amb una rampa accessible cap a ponent i
unes escales que enllacin directament a la vorera nord de mateixa Ronda.
Entre el final del passatge i el pas inferior per a vianants s’habilitarà un pas pavimentat a través de
la zona verda que els uneixi.

XARXA D’AIGUA POTABLE I REG.
La connexió es farà directament de la xarxa pública existent al carrer Santa Madrona, recentment
urbanitzat, gestionada per la companyia SOREA. Les dimensions de la conducció, garantiran
perfectament la pressió i el cabal suficients, per a la provisió d’aigua de les parcel·les i la xarxa
d’hidrants de protecció contra incendis, així com del reg de les zones verdes.
La xarxa d’aigua estarà soterrada sota les voreres, i als creuaments de calçada estaran protegides, i
formaran anells tancats aïllables mitjançant claus de pas. Es col·locaran totes les vàlvules de
maniobra necessàries per tal de sectoritzar la xarxa al màxim. Les boques de reg es connectaran
directament a la xarxa principal cada 50 metres.
Es preveu que les canonades necessàries siguin de fosa amb diàmetres de 110 mm, per bé que a la
memòria tècnica del projecte d’urbanització es definiran les seccions, materials, dimensionats,
vàlvules de descàrrega, així com la ubicació dels hidrants contra incendis que siguin necessaris.
La recent urbanització del carrer Santa Madrona ha previst l’embrancament de la xarxa d’aigua a la
parcel·la destinada a equipament docent, amb la pressió i el cabal necessari i suficient per satisfer
els requeriments dels bombers.
S’estima que el consum d’aigua de xarxa serà de 26,5 m3 i dia, a partir d’un rati de 2 l/m2 de sostre
i dia, que és adequat al tipus d’establiments comercials previstos al sector (13.262 m2sostre x 2
litres/m2sostre = 26,5 m3 i dia).
El projecte d’urbanització haurà de definir i dimensionar la xarxa en tots els seus aspectes, i tenir en
compte les possibilitats d’aprofitament dels pous actuals per a la nova xarxa de reg.
El projecte d’urbanització s’adaptarà a la Directiva Marc de l’Aigua i a les disposicions que en
derivin de la seva aplicació, en particular el Decret 188/2010, de 23 de novembre, d’aprovació del
Pla de gestió del districte de la conca fluvial de Catalunya.

XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE.
L’actual xarxa de sanejament del municipi de Canovelles, de gestió municipal, és unitària, i és per
això que es projecta un sistema unitari de clavegueram pel nou sector, que es connectarà amb la
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xarxa de sanejament existent al carrer Santa Madrona i al carrer Indústria. Aquesta xarxa drenarà
tant les aigües dels vials com les que es recolliran a cada parcel·la, així com les de la zona verda
que no es filtrin directament al terreny.
Es sol·licitarà el corresponent informe a l’Agència Catalana de l’Aigua aportant les justificacions
necessàries en relació amb el sanejament i es presentarà el compromís de col·laboració econòmica
amb el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs.
La recent urbanització del carrer Santa Madrona ja va preveure l’embrancament de la xarxa de
clavegueram a la parcel·la destinada a equipament docent, amb la secció i el cabal necessari i
suficient per satisfer les necessitats.
Amb la informació disponible es comprova que és possible, sense afectar la canonada d’ATLL,
evacuar les aigües de pluja del pas inferior a la Ronda els accessos de la banda nord, per gravetat.
Per l’estimació dels cabals de sanejament de la resta del sector es parteix del consum d’aigua de
xarxa, que per a usos residencials, a partir d’un rati de 150 litres per habitant i per dia és de: 95
habitatges x 4 habitants/habitatge x 150 litres/dia = 57 m3 i dia. Per a usos comercials, a partir d’un
rati de 2 l/m2 de sostre i dia, que és adequat al tipus d’establiments comercials previstos al sector és
de: 5.305 m2sostre x 2 litres/m2sostre/dia = 10,6 m3 i dia. Això fa un total de 67,6 m3 diaris per a
tot el sector.
L’abocament del sanejament a la xarxa pública es farà per gravetat. Els conductes seran de PVC, o
de formigó armat anellats i amb junts de goma. El traçat serà, preferentment, pel centre de la
calçada del carrer. Els pous de registre seran prefabricats, de planta circular, i estaran situats amb
una freqüència de 40/50 metres i a totes les cruïlles i canvis de direcció. Es preveuen preses d’aire a
l’inici dels diferents ramals.
Si bé al corresponent projecte d’urbanització es definiran els materials i els diferents diàmetres en
funció del cabal que circuli per cada ramal, la secció mínima serà de 40 cm de diàmetre. Per al
disseny de la xarxa s’han de seguir els criteris del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament (DOGC de 29 de maig de 2003).

XARXA D’ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC.
El disseny de la xarxa elèctrica ha de respondre als criteris del RD 842/2002 pel que s’aprova el
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, així com la Resolució ECF/4548/2006, Normes tècniques
particulars de Fecsa-Endesa, relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç,
prèvia conformitat de la pròpia companyia subministradora ENDESA.
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El subministrament elèctric de les parcel·les d’aprofitament privat es farà en mitja tensió i
s’instal·larà un centre de distribució i transformació a l’interior de cada parcel·la.
Per a la zona d’equipament, així com l’enllumenat públic del carrer i de la zona verda, es farà en
baixa tensió, a partir d’un centre de transformació instal·lats a prop de forma estratègica. Es
desmantellarà la línia aèria elèctrica actual que dóna subministrament a la masia existent.
Es dimensionarà les línies en funció de la demanda prevista. La instal·lació es farà soterrada per les
voreres dels carrers.
Per l’enllumenat, el projecte d’urbanització aplicarà criteris de racionalització de la gestió de
l’energia consumida, amb la incorporació de tecnologies d’estalvi energètic o la utilització de
làmpades de vapor de sodi a alta pressió. Haurà de complir la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, i assegurar que no es
produeixi enlluernament sobre la Ronda Nord de Granollers.
En l’enllumenat públic del vial de nova urbanització i del pas inferior es preveu una distribució
unilateral de les lluminàries, pensades alhora per a vianants i vehicles.
Es mantindrà un mateix nivell d’il·luminació que quedarà fixat a la memòria tècnica del projecte
d’urbanització redactat a aquest efecte. Els punts de llum es col·locaran a una distància en funció
de l’amplada del carrer i del nivell d’il·luminació. Els conductes aniran soterrats sota el vial i seran
registrables mitjançant pericons situats com a mínim cada 30 metres, o a les pròpies columnes.
També es tindrà present el RD 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

XARXA DE TELECOMUNICACIONS I FIBRA ÒPTICA.
Es completarà la xarxa de telecomunicacions existent al carrer de Santa Madrona de tal manera que
sigui capaç d’oferir conductes per a distintes operadores, en especial de telefonia a totes les
parcel·les del sector.
A partir de la xarxa existent es distribueix la xarxa projectada al sector, que anirà soterrada per les
voreres. Es col·locarà un pericó d’escomesa a cada parcel·la i a tots els creuaments.
En el projecte d’urbanització es fixaran els diàmetres i la situació concreta de pericons de registre
en base a l’assessorament de les companyies subministradores.
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XARXA DE GAS
L’esquema de distribució de la xarxa de gas s’ha de fer a partir dels criteris de la companyia
subministradora GAS NATURAL.
La xarxa se situarà sota les voreres o calçada única del nou vial, i s’ha de dimensionar en funció de
les necessitats previstes per a les parcel·les comercials. Les canonades seran de polietilè,
normalitzades, amb els corresponents accessoris i juntes.

CONDUCCIONS AIGÜES TER LLOBREGAT CGC
La present proposta de planejament s'ha redactat de conformitat amb les indicacions facilitades per
Aigües del Ter Llobregat Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA (ATLL CGC) al seu
informe tècnic, de 5 de maig de 2014 (Ref. 1512/08/T), emès després de l’aprovació inicial de la
versió de febrer de 2013 de la Modificació puntual d’aquest àmbit que s’ha deixat sense efecte per
tal formular la nova proposta que ara es planteja.
En aquest informe, el dept. de Serveis Afectats d'ATLL CGC informa favorablement la
"Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana Municipal a l'àmbit de Ca la Piua de
Canovelles", de manera condicionada al compliment de les observacions fetes i especialment en
allò relatiu al pas inferior per a vianants plantejat sota la Ronda Nord de Granollers.
Així, en compliment de les observacions, les instal·lacions propietat d’ATLL CGC amb la seva
franja de servitud, seran de lliure accés, romandran lliures de qualsevol element constructiu fix, no
s’hi construirà cap tanca o mur que impedeixi el pas de personal o maquinària al llarg del seu traçat,
no serà possible efectuar recreixements de terres que dificultin de forma significativa l'execució
d'eventuals treballs de manteniment i reparació de les instal·lacions, així com cap excavació que
posi en perill la indemnitat material o de servei de les mateixes, i que garanteixi que el recobriment
de terres de les conduccions sigui acceptable. No es plantarà cap arbre, en aquesta franja, que no
disposi del consentiment exprés de ATLL CGC.
El pas soterrat per a vianants plantejat sota la Ronda Nord de Granollers passa a prop del traçat
actual de la Conducció Comarcal Vallès Oriental Centre DN-450. Donat que la ubicació d'aquest
pas soterrat és pràcticament la única factible per resoldre totes les exigències tècniques, és gairebé
impossible reubicar-lo o redefinir-lo.
Amb la informació disponible i amb un estudi acurat de la solució plantejada es determina que el
recobriment de la conducció d'aigua és de 50 cm en el cas més desfavorable, i que el tram afectat on
el recobriment oscil·la entre els 50 i els 80 cm és de 15 metres de llargada.
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Per tal de garantir la protecció de la conducció DN450 es proposa substituir el recobriment de
terres per un altre recobriment més resistent (tipus formigó, o similar) en aquest tram on el gruix del
recobriment es preveu inferior 0,8 metres.
En cas que aquesta solució no fos viable s'optaria per projectar i executar una variant de traçat
d'aquest DN 450 que permetés alliberar l'espai necessari per a l'execució del pas soterrat. Aquesta
variant de traçat es desplaçaria en planta per tal de ser executada suficientment allunyada del
conducte actual, ja que en cap cas l'obra de la variant hauria d'afectar la conducció en servei. A més
caldria modificar les cotes del traçat en perfil longitudinal per tal d'augmentar el recobriment de
terres sobre el tub. La longitud d'aquesta variant, degut als condicionants d'execució de la mateixa,
seria d'almenys uns 50 m.
Cal dir a més que la realització de una variant de traçat exigiria, desprès de l'informe favorable
previ per part d'ATLL CGC, de la corresponent aprovació per part de l'Agència Catalana de l'Aigua
(ACA).
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9.- ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL

Distribució de la propietat
La parcel·lació actual segueix les traces d’elements físics que conformen el territori, i respon,
bàsicament, a les antigues finques agrícoles. Al sector hi ha un total de vuit finques inicials i vuit
propietaris.
A partir d’un aixecament topogràfic recent, s’ha elaborat el plànol d’informació “Àmbit. Estructura
de la propietat”, on es reflecteixen gràficament aquestes propietats actuals amb la relació del
número de propietat i de la corresponent superfície. Les tres finques titularitat de l’Ajuntament de
Canovelles (Finques 1, 4 i 8) són els tres espais residuals inclosos en l’àmbit del veí sector Z, que
s’inclouen a efectes d’ordenació però sense generar drets d’aprofitament urbanístic. Tampoc genera
aprofitament la finca número 7, corresponent a terrenys expropiats per la Ronda nord de Granollers
i de titularitat de la Generalitat de Catalunya.
Serà, en tot cas, el projecte de reparcel·lació, el que determinarà de forma més precisa i definitiva,
els límits de les propietats actuals, la seva superfície i els seus propietaris.

Relació de propietaris amb la superfície de la finca aportada
núm.

1

propietari

AJUNTAMENT DE CANOVELLES

superfície (m2)

Finca

%

300

1

1,23

72

4

0,29

241

8

0,98

2

ÀNGELA ESTRADA TARRÉS

2

3

MARÍA ASUNCIÓN ESTRADA TARRÉS

4

JULIÀ ESTRADA TARRÉS

5

MIROLDA SL

5.876

3

24,01

6

GERMANS CARRERAS RECORDÀ, SL

7.974

5

32,58

7

FRANCESC FERRARONS GIRBAU

877

6

3,58

8

GENERALITAT DE CATALUNYA

1.758

7

7,18

7.376

2

30,14

2

TOTAL

24.474

TOTAL SUPERFÍCIE A EFECTES D’APROFITAMENT

22.103

100,00
2,3,5,6,7

90,31
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Relació de propietaris amb la seva adreça
1. AJUNTAMENT DE CANOVELLES
Plaça Ajuntament, 1. 08420 Canovelles
2. ÀNGELA ESTRADA TARRÉS
Carrer de Frederic Marès, 7. 08440 Cardedeu
3. MARÍA ASUNCIÓN ESTRADA TARRÉS
Carretera d’Arbúcies, 54. 17400 Breda
4. JULIÀ ESTRADA TARRÉS
Carrer de Frederic Marès, 7. 08440 Cardedeu
5. MIQUEL JULIÀ COSTA
Molí de Can March, s/n. 08420 Canovelles
6. NÚRIA JULIÀ COSTA
Molí de Can March, s/n. 08420 Canovelles
7. GERMANS CARRERAS RECORDÀ, SL
Carrer Penedès, 18. 08420 Canovelles
8. FRANCESC FERRARONS GIRBAU
Carrer Banys, 106. 08530 La Garriga
9. GENERALITAT DE CATALUNYA
Plaça de Sant Jaume, 4 (Palau de la Generalitat). 08002 Barcelona

Atès que aquest expedient de modificació puntual pretén, entre d’altres, la transformació dels usos
establerts pel planejament vigent, de conformitat amb allò previst per l’article 99 TRLU 1/2010,
segons la redacció conferida per l’article 40 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del
text refós de la Llei d'urbanisme, al seu apartat 1.a), es relacionen tots els propietaris o titulars
d’altres drets reals sobre les finques incloses dins d’aquest sector, públiques o privades, durant els
cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, així com els respectius títols,
incorporant com annex les certificacions pertinents expedides pel Registre de la Propietat, així com
identificant la referència cadastral de cadascuna de les finques incloses al seu interior.
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Relació de propietaris i titulars d’altres drets reals sobre les finques situades
a l’interior del sector, ja siguin públiques o privades, durant els cinc anys
anteriors a l’inici del procediment de modificació puntual, d’acord amb allò
exigit per l’article 99.1.a) TRLU 1/2010
Finca 1.- Aquesta finca constitueix un espai residual resultant de la reparcel·lació realitzada a
l’àmbit del Sector Z, “Can Xarlet i Can Ferran”, de Canovelles, que s’ha incorporat dins de l’àmbit
del Sector de Ca la Piua a efectes d’ordenació, propietat de l’Ajuntament de Canovelles, avui
pendent d’inscripció registral. Es correspon parcialment amb la parcel·la cadastral de referència
08040A004000910001BH.
Finca 2.- Els germans Àngela, Julià i Maria Asunción Estrada Tarrès eren titulars, per terceres i
iguals parts indivises, de la nua propietat d’aquesta finca per donació, efectuada a favor seu pel seu
pare, el senyor Jaime Estrada Bosch, en virtut de l’escriptura de donació autoritzada pel Notari de
Cardedeu, senyor Enrique García Castrillo, en data 5 de novembre de 2007, a la que li va
correspondre el número 2.313 del seu protocol. Al seu torn, i a partir de l’esmentada donació, el
senyor Jaime Estrada Bosch va passar a ser titular de l’usdefruit vitalici de la finca, Amb anterioritat
a la formalització d’aquella donació el ple domini de la finca pertanyia al senyor Jaime Estrada
Bosch. Aquesta finca constava inscrita al Registre de la Propietat de Canovelles, al Volum 2043,
Llibre 94 de Canovelles, Foli 29, Finca número 499.
Mitjançant escriptura formalitzada davant del Notari de Granollers, senyor Javier Franch Valverde,
en data 19 de gener de 2009, a la que li va correspondre el número 76 del seu protocol, els titulars
de la nua propietat i l’usufructuari de la finca la varen cedir anticipadament i a compte de les
cessions que calgués realitzar en el marc del futur procediment reparcel·latori, amb reserva dels
drets urbanístics, a favor de l’Ajuntament de Canovelles.
El 17 de novembre de 2010 el Ple de l’Ajuntament de Canovelles va aprovar definitivament l’acord
inicialment adoptat el 30 de setembre de 2010, en virtut del qual de la referida finca va segregar-se
una porció de 6.806,30 m2 per tal de desafectar-la del domini públic i transformar-la en bé
patrimonial, a l’efecte de procedir a la seva cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya
perquè construís un centre escolar dins l’àmbit. La resta de la finca matriu va quedar amb una
superfície de 710,61 m2.
Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de Canovelles, de 10 de març de 2011, va modificar-se
l’anterior acord de 30 de setembre de 2010, en el sentit de segregar una porció de 5.663,81 m2 de la
finca segregada a la que s’ha fet referència a l’anterior paràgraf, de 6.806,30 m2, motiu pel qual va
quedar una resta de la finca segregada de 1.142,49 m2, que va agrupar-se amb la resta de la finca
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matriu resultant de la primera segregació, de 710,61 m2, motiu pel qual es va configurar una nova
finca de superfície 1.853,10 m2. Igualment, mitjançant el mateix acord, el Ple de la Corporació va
acordar efectuar, a petició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la cessió
a favor d’aquella Administració de la referida porció de 5.663,81 m2.
Així, malgrat ja s’ha formalitzat la seva cessió a favor de la Generalitat de Catalunya per a la
construcció d’un equipament escolar, l’Ajuntament de Canovelles continua essent titular registral de
la referida porció de 5.663,81 m2 que actualment consta inscrita al Registre de la Propietat de
Canovelles, al Volum 3023, Llibre 266 de Canovelles, Foli 56, com a Finca número 9896. Aquesta
porció de terreny es correspon parcialment amb la parcel·la cadastral de referència
08040A004000910001BH.
La resta de l’esmentada finca, de 1.853,10 m2, també és propietat de l’Ajuntament de Canovelles i
consta inscrita al Registre de la Propietat de Canovelles, al Volum 3023, Llibre 266 de Canovelles,
Foli 59, com a Finca número 9897, i es correspon amb la parcel·la cadastral de referència
08040A004000900001BU.
Finca 3.- Aquesta finca feia més de cinquanta anys que era propietat del senyor Gabriel Julià
Gispert, tot i que no constava inscrita al Registre de la Propietat. En virtut de l’escriptura
formalitzada per la Notària de Granollers, senyora Patricia Olivencia Cerezo, en data 4 de juny de
2010, a la que li va correspondre el número 71 del seu protocol, els germans Miquel i Núria Julià
Costa varen adquirir aquesta finca a títol d’addició a l’herència del seu pare, senyor Gabriel Julià.
En virtut de l’acta de notorietat per a la immatriculació de la finca, formalitzada per la Notària de
Canovelles, senyora Idoya Irulegui Pérez, en data 17 de setembre de 2010, a la que li va
correspondre el número 674 del seu protocol, aquesta va quedar inscrita al Registre de la Propietat
de Canovelles al Volum 3000, Llibre 262 de Canovelles, Foli 121, Finca número 9.889, a favor dels
germans Julià Costa.
Posteriorment, mitjançant escriptura de compravenda formalitzada per la Notària de Granollers,
senyora Patricia Olivencia Cerezo, en data 4 de juny de 2010, a la que li va correspondre el número
72 del seu protocol, els germans Miquel i Núria Julià Costa varen transmetre una participació
indivisa del 30% de la referida finca a favor de la mercantil Mirolda SL. Mitjançant escriptura
autoritzada per la mateixa fedatària pública, en data 26 de novembre de 2010, a la que li va
correspondre el número 286 del seu protocol, Mirolda SL va adquirir pel títol de compravenda el
70% restant de la referida finca, quedant inscrita íntegrament a favor de la referida societat al
Registre de la Propietat de Canovelles, al Volum 3000, Llibre 262 de Canovelles, Foli 121, Finca
número 9.889.

Aquesta finca es correspon amb la parcel·la cadastral de referència

08040A004000320000LF.
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Finca 4.- Aquesta finca constitueix un espai residual resultant de la reparcel·lació realitzada a
l’àmbit del Sector Z, “Can Xarlet i Can Ferran”, de Canovelles, que s’ha incorporat dins de l’àmbit
del Sector de Ca la Piua a efectes d’ordenació, propietat de l’Ajuntament de Canovelles, avui
pendent d’inscripció registral. Comprèn part de la parcel·la cadastral de referència
08040A004000320000LF i part de la de referència 08040A004000310000LT. Finca propietat de
l’Ajuntament de Canovelles pendent d’inscripció registral. Comprèn part de la parcel·la cadastral de
referència 08040A004000320000LF i part de la de referència 08040A004000310000LT.
Finca 5.- Aquesta finca és propietat de la mercantil “Germans Carreras Recordà, S.L.” a títol de
propietat al constituir una de les aportacions no dineràries que integren el capital de la societat,
d’acord amb allò previst al seu títol constitutiu, consistent en l’escriptura de constitució de societat
limitada autoritzada pel Notari que fou de Canovelles, senyor José Ignacio de Navasqüés Eireos, en
data 22 de desembre de 1997, a la que li va correspondre el número 2.031 del seu protocol. Consta
inscrita al Registre de la Propietat de Canovelles al Volum 2.389, Libre 137 de Canovelles, Foli
169,

finca

número

6983.

Es

correspon

amb

la

parcel·la

cadastral

de

referència

08040A004000310000LT.
Finca 6.- Aquesta finca és propietat del senyor Francesc Ferrarons Girbau pel títol d’herència, segons
es desprèn de l’escriptura de manifestació d’herència atorgada el dia 10 de juny de 1997 pel Notari de
La Garriga, senyor F. Javier Borrell Papaceit i actualment consta inscrita al Registre de la Propietat de
Canovelles, al Volum 2371, Llibre 133 de Canovelles, Foli 41, finca número 49. Es correspon amb
part de la parcel·la cadastral de referència 08040A004000030000LK i amb part de la de referència
08040A004000270000LL.
Finca 7.- Finca propietat de la Generalitat de Catalunya pel títol d’expropiació, en execució de les
determinacions del Projecte NB-980312 “Millora general. Nova carretera. Ronda nord de Granollers.
Carretera C-352, PK 2,320 al 4,420. Tram 2. Les Franqueses del Vallès-Canovelles”, avui pendent
d’inscripció al Registre de la Propietat de Canovelles, que es correspon, parcialment, amb les
parcel·les

cadastrals

de

08040A004000320000LF,

referència

08040A004000910001BH,

08040A004000030000LK,

08040A004000900001BU,

08040A004000270000LL

i

08040A004000310000LT.
Finca 8.- Aquesta finca constitueix un espai residual resultant de la reparcel·lació realitzada a
l’àmbit del Sector Z, “Can Xarlet i Can Ferran”, de Canovelles, que s’ha incorporat dins de l’àmbit
del Sector de Ca la Piua a efectes d’ordenació, avui propietat de l’Ajuntament de Canovelles
pendent d’inscripció registral. La part que consta cadastrada es correspon parcialment amb la
parcel·la de referència cadastral 08040A004000320000LF.
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10- SISTEMA D’ACTUACIÓ.

Delimitació poligonal i sistema d’actuació. Determinació del promotor
Es delimita com a polígon únic d’actuació urbanística la totalitat del sector objecte de la present
modificació puntual del PGO. L’execució o gestió del planejament s’efectuarà mitjançant el sistema
de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, essent obligatòria per als propietaris de
l’àmbit la seva gestió mitjançant aquest sistema.
En data 26 de febrer de 2014 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Canovelles va aprovar
inicialment els Estatuts i les Bases d’actuació de la Junta de Compensació d’aquest àmbit (DOGC
número 6577, de 7 de març de 2014 i BOPB de 12 de març de 2014).
En data 6 de juny de 2014 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va aprovar definitivament els
referits Estatuts i Bases d’Actuació, designant representant municipal en l’òrgan rector de la Junta
al Regidor d’Urbanisme i Habitatge, acordant publicar l’esmentat acord juntament amb el text
íntegre dels estatuts i bases d’actuació aprovats definitivament al BOPB, a la Web municipal i al
DOGC (BOPB de 23 de juny de 2014 i DOGC número 6659, de 8 de juliol de 2014). Mitjançant el
mateix acord va requerir als interessats perquè constituïssin la Junta de Compensació d’aquest
àmbit, acordant remetre la comunicació pertinent al Registre d’Entitats Urbanístiques
Col·laboradores als efectes de la inscripció de la precitada entitat, un cop la seva constitució fos
aprovada per la Junta de Govern Local.
En data 19 de setembre de 2014 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Canovelles va
acordar entendre constituïda la Junta de Compensació de “Ca la Piua”, de conformitat amb els
Estatuts i les Bases d’Actuació que havien estat aprovats definitivament.
El 12 de febrer de 2014 es va inscriure, a l’assentament 4.028, del Volum 31, la Junta de
Compensació constituïda en aquest àmbit al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores,
adquirint així personalitat jurídica.
Ha estat la Junta de Compensació de l’àmbit la que ha encarregat la redacció d’aquest instrument de
planejament general, amb ordenació detallada, a professionals del ram, tot assumint-ne el cost que
suposa així com ja va assumir el cost de la constitució de l’entitat, despeses que d’acord amb allò
establert a l’article 196.9 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei
d’Urbanisme, un cop degudament justificades, s’integraran en les despeses d’urbanització que
regula l’article 120 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme.
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Per tal d’assolir la fita que és el desenvolupament urbanístic de la zona, un cop aprovada aquesta
Modificació la referida Junta de compensació assumirà el cost que suposi la redacció dels pertinents
instruments de gestió i l’execució de les obres d’urbanització. Per garantir la viabilitat econòmica
de la promoció ja s’ha previst, fins i tot, un pla de finançament, que inclou el bancari, entre d’altres,
per tal de facilitar que el projecte d’urbanització s’executi amb absoluta normalitat.
El col·lectiu de propietaris que integra la Junta de compensació té capacitat econòmica acreditada
per fer front al cost que suposi el desenvolupament urbanístic de la zona. Al document d’Estudi
d’Avaluació Econòmica es preveu, a partir de referències de mercat i seguint el mètode comparatiu,
l’avaluació econòmica de la promoció, justificant, igualment, la seva viabilitat econòmica.

Compromisos i garanties dels propietaris
Els propietaris inclosos dins d’aquest àmbit s’han constituït en Junta de Compensació per tal de dur
a terme el desenvolupament urbanístic del sector.
La redacció dels instruments de planejament i la gestió de la Junta de Compensació s’han
encarregat a professionals del ram, tot assumint-ne els costos que això suposa.
El col·lectiu de propietaris promotors del desenvolupament d’aquest àmbit adquireix els següents
compromisos davant l’administració actuant:
1- Execució de les obres d’urbanització i de la implantació dels serveis en els terminis que es
contenen en aquest instrument.
2- Un cop executades les obres d’urbanització, aquestes seran objecte de cessió a l’administració
municipal, tal com es preveu en els Estatuts i Bases reguladores de la Junta de compensació ja
constituïda.
3- La garantia del compliment de les obres d’urbanització es constituirà en qualsevol de les formes
que preveu la vigent legislació, tot indicant l’especial preferència dels promotors envers la forma de
l’aval bancari.
4- Els propietaris promotors queden compromesos a complementar la garantia en els supòsits
previstos pel articles 106.3 i 107.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’Urbanisme.
5- Es comprometen a no procedir a la parcel·lació urbanística, ni mitjançant document privat, ni
mitjançant document públic, translatiu del domini en aquest àmbit fins que la reparcel·lació no sigui
executiva.
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6- Es comprometen a què, una vegada la reparcel·lació sigui executiva, es farà constar l’existència
de la Junta de Compensació i l’adhesió de l’adquirent als seus Estatuts, en els documents translatius
del domini de les parcel·les resultants, tant si són documents públics com si són privats.
7- Ja s’ha constituït la Junta de Compensació d’aquest àmbit per tal de fer possible el
desenvolupament urbanístic del sector.
8- Es comprometen a no iniciar cap obra d’urbanització sense que abans hagi estat declarada la
executivitat del Projecte d’Urbanització.
9- També adquireixen el compromís de no iniciar cap obra urbanitzadora, sense haver constituït,
prèviament, la garantia prevista en la legislació vigent.

Criteris de reparcel·lació
El Projecte de reparcel·lació en la seva modalitat de compensació bàsica, que és preceptiu per
executar les determinacions d’aquest planejament, haurà de definir l’adjudicació de cada propietari i
el repartiment equitatiu dels beneficis i càrregues derivats de la nova ordenació urbanística.
La reparcel·lació l’haurà de formular la Junta de compensació d’aquest àmbit, i serà aprovada per
l’administració actuant, en aquest cas l’Ajuntament de Canovelles.
Caldrà cedir gratuïtament i obligatòria a favor de l’Administració actuant (l’Ajuntament de
Canovelles) el percentatge de l’aprofitament urbanístic del sector que estableix la legislació vigent
en matèria urbanística, que es cedirà totalment en terrenys edificables, i la seva localització i el seu
valor es determinaran en el Projecte de Reparcel·lació.
Per a la reparcel·lació es tindran en compte els criteris següents d’equidistribució, valoració i
situació que marca el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la
llei d’Urbanisme, en els seus articles del 124 al 134:
Els drets de cada propietari són proporcionals a la superfície inicial de les finques.
Es tindran en compte les cessions anticipades i les edificacions, instal·lacions i plantacions
existents que han de desaparèixer.
Es valorarà el trasllat de les activitats existents.
Els solars resultants de la reparcel·lació es valoraran amb criteris objectius i generals, tenint
present el seu ús, la seva edificabilitat, l’ocupació en planta de les edificacions i les condicions de
situació.
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Es procurarà que les finques adjudicades estiguin situades el més a prop possible de les finques
inicials.
L’adjudicació es farà de manera que no es parteixin irregularment els edificis previstos en el Pla
parcial.

Justificació de la conveniència de la urbanització
La necessitat o conveniència de la urbanització és un imperatiu legal que ve determinat per la
Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal de Canovelles corresponent a la creació d’un
sector urbanitzable en terrenys confrontants amb la Ronda Nord de Granollers, sector de Ca la Piua,
que al seu Pla d’Etapes va preveure que la urbanització de l’àmbit es realitzaria en el termini dels
quatre anys següents a l’aprovació definitiva del precitat instrument de planejament general
(produïda per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 4 de març de 2010).
Per aquest motiu la Junta de Compensació del sector de “Ca la Piua” del Pla general d’ordenació
municipal de Canovelles ha assumit la iniciativa que es contempla a la vigent legislació i ha
promogut la redacció de les eines de planejament urbanístic que els permeti el posterior
desenvolupament urbanístic de la zona.
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11.- MEMÒRIA SOCIAL: HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA
La Memòria social d’aquesta Modificació puntual s’adequa al que s’estableix a l’article 69 del
Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i que fa referència
al contingut de la memòria del pla d’ordenació urbanística municipal. Cal tenir en compte que l’art.
117 del mateix Reglament estableix que la tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se
subjecta al mateix procediment que la seva formació.
La Memòria social ha d’avaluar i justificar les determinacions de la Modificació puntual pel que fa
a les necessitats socials d’accés a l’habitatge. Però de conformitat amb les possibilitats previstes per
l’article 69.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme, la present Memòria social efectua una remissió directa al contingut del Pla Local
d’Habitatge de Canovelles, que fou aprovat definitivament en data 11 de juliol de 2011, on es
defineixen les estratègies i actuacions a promoure en relació al sòl i al sostre residencial o de nova
creació, amb l’objectiu de l’assoliment dels dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge digne en
condicions assequibles.
Tal i com estableix el Reglament, per tal de facilitar l’accés a l’habitatge assequible i digne en
aquest àmbit s’han pres en consideració els aspectes següents:
- Necessitats quantitatives i de localització del sòl residencial i habitatge.
Segons l’article 57.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Urbanisme, modificat per l’article 20 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació
del Text refós de la Llei d’Urbanisme, els plans d’ordenació urbanística municipal i llurs
modificacions i revisions han de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública sòl
suficient per al compliment dels objectius definits en la memòria social i, com a mínim, el sòl
corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació, tant en
sòl urbà no consolidat com en sòl urbanitzable, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a
habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims, o els
règims que determini com a equivalents la normativa en matèria d’habitatge, destinats a la venda, al
lloguer o a altres formes de cessió d’ús.
En aquest sentit, aquesta Modificació de Planejament General preveu la reserva de sòl per a la
construcció d’habitatge de protecció pública en el seu propi àmbit i fa una proposta d’ubicació de la
parcel·la (parcel·la 3, illa B, del plànol Parcel·lació Orientativa).
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- Anàlisi de possibles localitzacions alternatives de les reserves de sòl per a la construcció
d’habitatges de protecció pública:
En l’ordenació proposada per al desenvolupament d’aquest sector, segons es preveu en aquesta
Modificació puntual, el sòl destinat a usos residencials de protecció pública es disposa a l’extrem de
ponent de l’illa B destinada a l’aprofitament privat i en una edificació singular, a continuació de
l’edificació residencial de renda lliure prevista.
Les dimensions de les illes resultants, les ordenacions proposades, així com les reserves de sòl
públic que es fan en el sector (per a zones verdes i equipaments) condicionen que tot el sòl destinat
a usos residencials estigui ubicat a la mateixa zona sense que, degut als referits condicionants, la
concentració d’aquests sòls destinats a habitatge públic o protegit representi cap tipus de segregació
respecte de l’habitatge lliure.

- Quantificació de les reserves mínimes obligatòries establertes per la legislació:
Tal i com ja s’ha indicat en la introducció d’aquesta Memòria social, l’Ajuntament de Canovelles va
aprovar el seu Pla Local de l’Habitatge en data 11 de juliol de 2011, document que determina per al
conjunt de la ciutat la quantificació de la totalitat de les reserves previstes per a la construcció
d’habitatges de protecció pública i de les modalitats corresponents.
D’altra banda, i tal i com ja s’ha indicat en punts anteriors, la reserva que es preveu en aquesta
Modificació puntual per a l’habitatge de protecció pública s’adequa a les previsions que es fan a
l’art. 66.2.a) i 66.2.b) del Reglament de la Llei d’Urbanisme. Així es reserva el 20% del sostre de
tipus residencial del sector a la construcció d’habitatges de protecció pública, i es reserva un 10%
addicional del sostre residencial del sector a la construcció d’habitatges objecte d’altres mesures
d’estímul de l’habitatge assequible.

- Mecanismes previstos per a l’obtenció del sòl per a la construcció d’habitatge protegit promogut
a iniciativa pública:
La promoció d’habitatge protegit o assequible d’iniciativa pública es podrà efectuar d’acord amb les
previsions que la Llei d’urbanisme i el seu Reglament fan al respecte.
Per això, de conformitat amb allò exigit per l’article 57.7 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU 1/2010), aquesta modificació puntual
fixa en el 30% el percentatge de sostre residencial resultant que es qualifica per a la construcció
d’habitatges de protecció pública; i atès que aquest instrument realitza la ordenació de detall de
l’àmbit, en compliment d’allò exigit per l’article 65.2.g) del mateix text legal s’estableix que tots els
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habitatges de protecció pública resultants es construiran a la parcel·la 3, de la illa B, del plànol
número 9 “Parcel·lació Orientativa”.
És preveu que l’adjudicació de sòl apte per a la construcció d’habitatge protegit d’iniciativa pública
la realitzarà de forma definitiva el Projecte de Reparcel·lació del sector, fent-la coincidir, totalment
o parcial, amb l’aprofitament urbanístic de l’àmbit que haurà de percebre l’Administració actuant
per imperatiu legal. I això perquè en virtut dels articles 45.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i, 43.1 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, el Projecte de Reparcel·lació podrà
distribuir la cessió de sòl amb aprofitament a favor de l’Ajuntament proporcionalment entre les
diferents qualificacions de zona de l’àmbit d’actuació per tal d’assegurar la participació de la
iniciativa privada en la construcció d’habitatges de protecció pública.
D’altra banda, en aquest sector no es preveu situar-hi habitatges dotacionals públics, ni tampoc hi
ha previsions de reallotjament per a cap persona o col·lectiu afectat.
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12.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Tot i que com ja s’ha indicat diversos cops en apartats anteriors, aquesta Modificació puntual del
Pla general de Canovelles correspon a una modificació de planejament urbanístic, i en aquests casos
la documentació és, en l’escala adequada, similar a la que correspon al Pla d’ordenació urbanística
municipal, pel que fa referència a la participació ciutadana cal tenir en compte les determinacions
establertes a l’art. 117.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme, quan indica que en el cas de
modificacions del pla d’ordenació urbanística general no són obligatòries algunes actuacions
preparatòries, entre les quals s’assenyala l’aprovació i publicació del programa de participació
ciutadana.
Tanmateix, i als efectes del que es preveu en els articles 8 i 59.3.a del Decret Legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i en els art. 22 i 105 del Reglament
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, es preveuen les següents
actuacions, pel que fa a la participació dels ciutadans en el procés de Modificació puntual del
Planejament general a què fa referència aquest document:
1r) Documentació sotmesa a la informació pública:
Correspon a l’aprovació inicial de la Modificació puntual: Tota la documentació s’haurà de
sotmetre a informació pública, i aquesta s’haurà d’anunciar de forma oportuna, d’acord amb el que
s’estableix a la legislació vigent.
2n) Canals de participació en la informació pública:
S’hauran d’establir els mecanismes necessaris per a recollir les opinions i al·legacions resultants de
la informació pública, així com les conclusions procedents dels informes sectorials i de les
administracions afectades que correspongui, i adaptar la Modificació puntual a l’estimació que
correspongui.
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13.- CONSIDERACIONS AMBIENTALS
Tot i que la situació de partida dels terrenys inclosos dins d’aquest àmbit no ha sofert modificacions
en relació amb l’existent durant la tramitació administrativa de la Modificació puntual del Pla
general d’ordenació municipal de Canovelles que va delimitar inicialment aquest sector, si que han
variat, parcialment, els usos, i per tant, d’acord amb allò exigit per l’article 59 TRLU 1/2010, s’ha
elaborat un Informe Ambiental que forma part integrant de la present Modificació puntual del Pla
general d’ordenació municipal de Canovelles.
Aquest Informe Ambiental avalua exhaustivament la Modificació puntual de Pla general
d’ordenació municipal del sector de Ca la Piua de Canovelles.
Pel que fa al medi natural, la zona d’estudi no està afectada per cap espai protegit, o d’interès
faunístic y florístic. Tampoc inclou cap Espai Natural d’Interès Municipal (ENIM) ni cap Element
botànic d’Interès Municipal (EBIM). Els espais naturals existents han estat originats per desús de
l’activitat humana, el sotabosc existent es de caire ruderal i per tant amb poc interès natural i
paisatgístic.
El sector es veu afectat per la presència d’una zona de soroll originada pel trànsit rodat de la Ronda
Nord de Granollers, que és una Zona Acústica de Règim Especial. Caldrà dur a terme les mesures
correctores oportunes per tal de minimitzar l’afectació per soroll en l’àmbit, especialment en la zona
destinada a la construcció de l’escola.
Pel que fa a la protecció envers la contaminació lluminosa l’àmbit, segons la nova ordenació,
quedarà tipificat com a E3 (protecció moderada). Així doncs s’ha de complir la normativa aplicable
per a zones de protecció moderada.
Les aigües residuals originades en el sector es tractaran a l’EDAR de Granollers, la qual, arran de la
seva última ampliació realitzada durant l’any 2008, està capacitada per tractar-les.
En conclusió, el planejament del sector “Ca la Piua” del Pla d’ordenació urbanística de Canovelles
pretén ser sostenible a nivell social, ambiental, patrimonial i paisatgístic.
L’Informe Ambiental incorpora un seguit de mesures diverses (sigui d’aplicació directa de la
Modificació, de planejament derivat, o bé de mesures posteriors correctores o de minimització dels
impactes), que han de ser eines per a garantir una bona aplicació de la filosofia de respecte per
l’entorn natural i ambiental, tot aplicant un creixement sostenible. Aquestes mesures són relatives a
la preservació dels recursos naturals, la minimització de la contaminació i la integració
paisatgística.
A continuació, l’IA identifica els possibles impactes sobre el medi i els caracteritza. D'aquesta
avaluació podem concloure que la present modificació del PGOM no genera cap efecte sever sobre
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el medi que l'envolta si s'apliquen les mesures correctores proposades. De fet, la majoria dels
impactes mediambientals es poden considerar moderats.
Per poder aplicar satisfactòriament les mesures correctores que preveu aquest informe, caldrà dur a
terme mesures per a la supervisió dels efectes d'un pla o programa. Així doncs, en el cas de la
modificació del PGOM de Canovelles es proposen mesures encaminades a establir la periodicitat i
moment de les verificacions del compliment i la idoneïtat de les mesures adoptades en la
Modificació, definir els paràmetres que requeriran un seguiment i índex proposats per la serva
avaluació continuada, regular les normes i determinacions ambientals per a la formulació i
avaluació dels plans i projectes que desenvolupin la Modificació, i definir un organisme o
organismes responsables per dur a terme aquesta supervisió.
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14.- CONSIDERACIONS DE MOBILITAT
Tot i que la situació de partida dels terrenys inclosos dins d’aquest àmbit no ha sofert modificacions
en relació amb l’existent durant la tramitació administrativa de la Modificació puntual del Pla
general d’ordenació municipal de Canovelles que va delimitar inicialment aquest sector de
planejament derivat, sí que han variat els usos, i per tant, d’acord amb allò exigit per l’article 59
TRLU 1/2010, s’ha elaborat un nou estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada que forma part
integrant de la present Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal de Canovelles.
Aquest estudi té per objecte avaluar l’increment potencial de desplaçaments provocat per la nova
planificació i la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els
sistemes de transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments a peu o en bicicleta.
D’altra banda, l’objectiu de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada és definir les mesures i
actuacions necessàries per tal d’assegurar que la nova mobilitat generada en l’àmbit d’estudi
segueixi unes pautes caracteritzades per la preponderància dels mitjans de transport més sostenibles,
i així acomplir amb el canvi de model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny.
Cal assenyalar, però, que tot i tractar-se d’un nou estudi de la mobilitat, aquest document realitza
referències explícites a aspectes i apartats desenvolupats a l’EAMG de la modificació puntual del
PGOU elaborat el desembre de 2008 (integrant de la Modificació puntual que va delimitar
inicialment aquest àmbit).
Segons aquest nou Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada es pot concloure que el sector es troba
molt ben comunicat amb la trama viaria del municipi i amb els municipis del voltant. Això fa que,
pràcticament, no s’hagi d’alterar la xarxa existent.
L’estudi formula una proposta de repartiment modal pel càlcul de la mobilitat generada amb major
pes dels modes més sostenibles respecte a la mobilitat existent a la zona, que tendeix vers un
repartiment, i s’identifiquen els principals paràmetres que configuren la mobilitat actual. En base a
aquest repartiment modal s’obté una assignació de desplaçaments diaris per als diferents modes de
transport.
L'EAMG considera que la situació del sector és idònia per a la implantació d’una àrea comercial,
gràcies a la bona comunicació que té, tant respecte al nucli urbà com respecte a la xarxa viària
general.
També conclou que des de la perspectiva dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada cal
valorar positivament l’ordenació proposada atès que:
1 Es proposa una ordenació amb continuïtat amb la trama urbana existent.
2 El sistema viari existent permet enllaçar correctament amb la xarxa comarcal i regional.
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3 L’àmbit està situat en un lloc que facilita l’accessibilitat en modes no motoritzats.
L’Estudi apunta cap a un major pes dels modes més sostenibles que es justifica perquè:
L’àmbit d’estudi està situat en un nucli compacte de població amb barreja d’usos, afavorint la
mobilitat de proximitat i els modes no motoritzats.
El nou sector urbanitzable presenta barreja d’usos escolars, residencials, comercials i de serveis,
afavorint la mobilitat de proximitat i els modes no motoritzats.
L’àmbit d’estudi disposa de cobertura del transport urbà d’autobusos.
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15.- CONSIDERACIONS ECONÒMIQUES
La present Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal de Canovelles inclou, com a
part integrant d’aquest document, un informe de sostenibilitat econòmica en el que es pondera el
seu impacte sobre les hisendes públiques afectades per la implementació i el manteniment de les
infraestructures necessàries i la posta en marxa i la prestació de serveis resultant, així com la
suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius.
L’Informe de sostenibilitat conclou que el sòl destinat a usos productius és suficient i adequat, i que
l’impacte de l’actuació en les finances públiques de les administracions responsables de la
implantació i el manteniment de les infraestructures i de la prestació dels serveis necessaris, té un
balanç positiu.
Encara que la viabilitat econòmica i financera de la Modificació puntual del planejament general de
la que forma part integrant aquest document és solament orientativa, no vinculant i que rau
principalment en les característiques del mercat immobiliari local i la seva evolució, conclou que les
càrregues urbanístiques que ara es plantegen respecte d’aquest àmbit es poden considerar
assumibles, i que el marge econòmic estimat permet justificar la viabilitat econòmica de la
promoció.
Donat que la present Modificació puntual suposa una transformació dels usos establerts
anteriorment, s’ha elaborat una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació en la qual s’ha
justificat, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que
resulta de la nova ordenació. Aquesta avaluació s’inclou en el document de l’avaluació econòmica i
financera, com a separata.
De la comparativa entre el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el derivat de
l’ordenació proposada per la modificació puntual de la que forma part integrant aquest document, el
resultat és lleugerament menys favorable pels propietaris afectats, per bé que es veu contrarestat per
la possibilitat de patrimonialitzar l’aprofitament resultant més ràpidament que si es mantinguessin
les previsions del planejament vigent.
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16- QUANTIFICACIONS GENERALS
A continuació s’inclouen en forma de quadres o de resum, les dades generals que defineixen el
sector així com les dades d’aprofitament derivades de les determinacions de la Modificació puntual
de Pla general.

Àmbit d’actuació
Per l’elaboració de la present Modificació s’ha fet servir un aixecament topogràfic específic de
l’àmbit utilitzat també per a l’elaboració del document de la Modificació puntual del Pla general
d’ordenació municipal presentada a tràmit el desembre de 2013, a la que substitueix aquest altre
instrument.
Superfície de l’àmbit: 24.474 m2, equivalents a 2,45 ha

Distribució de sòl
MPGOM proposada

MPGOM vigent

SUPERFÍCIE
m2

%

SISTEMA D’ESPAIS LLIURES

3.672

15

SISTEMA D'EQUIPAMENTS

7.514

30,70

SISTEMA VIARI

4.006

16,37

≥13

TOTAL SISTEMES

15.192

62,07

≥60

ZONA D’EDIFICACIÓ ALINEADA A VIAL

8.582

35,07

≤40

700

2,86

≤40

TOTAL ZONES

9.282

37,93

≤40

TOTAL ÀMBIT

24.474

100,00

ZONA RESIDENCIAL EN BLOCS AÏLLATS

m2

%
≥15

≥7.750

24.243

≥32

100
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Edificabilitat
La superfície dels talussos de la Ronda Nord de Granollers inclosos dins del sector, sòls ja
expropiats, i tres espais residuals inclosos en l’àmbit del sector Z, s’incorporen a efectes únicament
d’ordenació al sector, sense generar aprofitament. Tampoc genera aprofitament la part de terreny
que s’incorpora fruit de la modificació del giratori de la confluència entre els carrers Diagonal,
Barcelona i Santa Madrona, terrenys procedents del sector Z.
Aquestes finques tenen una superfície conjunta de 2.371 m2. Per tant, la superfície computable a
efectes d’aprofitament urbanístic i cessions, és de 22.103 m2 (24.474 – 2.371).
L’índex d’edificabilitat bruta màxima segons la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística
municipal, és de 0,60 m2st/m2sòl. Així, l’edificabilitat màxima del sector és:
Edificabilitat total: 0,60 m2st/m2sòl sobre 22.103 m2sòl = 13.262 m2st
L’edificabilitat adscrita a l’ús residencial és la corresponent al 60% de l’edificabilitat total:
Edificabilitat residencial: 13.262 m2st x 60% = 7.957 m2st
L’edificabilitat adscrita a l’ús comercial i a d’altres usos compatibles és la corresponent al 40% de
l’edificabilitat total:
Edificabilitat comercial: 13.262 m2st x 40% = 5.305 m2st
per bé que l’edificabilitat bruta màxima adscrita als altres usos compatibles no podrà superar els 0,1
m2st/m2s:
Sostre màxim usos compatibles: 22.103 m2s x 0,1 m2st/m2s = 2.210 m2st

Aprofitament urbanístic
Els propietaris de sòl urbanitzable delimitat, entre altres deures, tenen el de cedir a l’Administració
actuant, gratuïtament, i dins del sector, el sòl necessari per a edificar el sostre corresponent al
percentatge de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit que s’estableixi a la legislació vigent en matèria
urbanística. L’emplaçament d’aquest sòl, així com el seu valor, s’haurà de concretar en el Projecte
de reparcel·lació.

MEMÒRIA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOM AL SECTOR DE “CA LA PIUA” DE CANOVELLES. MARÇ DE 2015

58

Habitatge de protecció pública
El sostre mínim que es reserva per a la construcció d’habitatges de protecció oficial de règim
general, de règim especial, o d’ambdós règims, destinats a la venda, al lloguer o a altres formes de
cessió d’ús, correspon al 20% del sostre que es qualifica per a ús residencial:
7.957 m2sostre x 20% = 1.591 m2sostre
Així mateix, el sostre que es reserva per a la construcció d’habitatges objecte d’altres mesures
d’estímul de l’habitatge assequible correspon al 10% del sostre que es qualifica per a ús
residencial:
7.957 m2sostre x 10% = 796 m2sostre
Per tant, la reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública, amb caràcter general,
corresponent al 30% del sostre qualificat per a l’ús residencial és:
7.957 m2sostre x 30% = 2.387 m2sostre

Nombre d’habitatges
La densitat màxima d’habitatges d’aquesta Modificació es redueix proporcionalment a la reducció
de sostre residencial respecte de la Modificació puntual de PGOM vigent:
Repercussió sostre residencial MPPGOM vigent: 0,5 m2s/m2s x 22.103 m2 = 11.052 m2 / 132 hab =
83,73 m2/habitatge.
Nombre màxim habitatges: 7.957 m2sostre / 83,73 m2/hab = 95 habitatges
Densitat màxima d'habitatges: 95 habitatges / 2,21 Ha = 43 habitatges/Ha
Nombre màxim d’habitatges de protecció pública: 30 habitatges
Nombre màxim d’habitatges de renda lliure: 65 habitatges

Març de 2015

Josep Forns i Casacuberta, arquitecte
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Annex: CERTIFICACIONS REGISTRALS

NORMES REGULADORES

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOM
A L’ÀMBIT DEL SECTOR CA LA PIUA DE
CANOVELLES
AMB ORDENACIÓ DETALLADA
Promotor: JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SECTOR

JOSEP FORNS I CASACUBERTA, arquitecte

MARÇ DE 2015
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CAPÍTOL 1r. DISPOSICIONS GENERALS

Art. 1. Definició.
Aquestes Normes són d’aplicació a la totalitat de l’àmbit de la Modificació puntual del PGOM al
sector de “Ca la Piua” de Canovelles, segons queda determinat a tots els plànols que
s’acompanyen. També determinen les condicions de parcel·lació, edificació i aprofitament de les
finques incloses dins el seu perímetre.

Art. 2. Àmbit.
Correspon al sector del Text Refós de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació
municipal de Canovelles, aprovada definitivament per acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de

4 de març de 2010, per a la creació d’un sector urbanitzable en terrenys

confrontants amb la Ronda Nord de Granollers, anomenat “Ca la Piua”, ubicat a l’extrem nord-est
del municipi. Queda delimitat per la Ronda Nord de Granollers, al nord; pel carrer Santa Madrona,
al sud; pel carrer Indústria, a l’est i per la prolongació del carrer Diagonal fins l’enllaç amb la
Ronda, a l’oest.

Art. 3. Marc Legal.
La present Modificació puntual de Pla general d’ordenació municipal es redacta d’acord amb allò
establert en la legislació vigent en matèria urbanística, i en especial amb el Decret 305/2006, de 18
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, amb el Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, i amb la Llei 3/2012, del 22
de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme.

Art. 4. Contingut
La Modificació puntual de PGOM conté els documents següents:
1. Memòria.
2. Normes reguladores.
3. Avaluació econòmica i viabilitat.
4. Agenda i Pla d’etapes.
5. Plànols.
6. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada.
7. Informe ambiental.
8. Informe de sostenibilitat econòmica.
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Art. 5. Vigència i revisió.
La Modificació tindrà vigència indefinida. S’haurà de revisar quan, per causa de la modificació o
revisió del Pla d’ordenació urbanística municipal, s’alterin les determinacions del sector i aquest
encara no estigui desenvolupat.

Art. 6. Modificacions
Les modificacions hauran de respectar les determinacions del Text refós de la Modificació puntual
del Pla general d’ordenació municipal de Canovelles per a la creació d’un sector urbanitzable en
terrenys confrontants amb la Ronda Nord de Granollers, executiu des del 20 de maig de 2010, i de
la present Modificació puntual de Pla general d’ordenació municipal del mateix sector, així com
els criteris generals d’estructura definits en elles. No seran supòsit de modificació les petites
variacions de les alineacions, rasants i perímetres ocasionades per l’adaptació al lloc, que no
suposin modificacions de superfície i d’edificabilitat superiors al 5%.

Art. 7. Interpretació
Quan hi hagi diferents interpretacions gràfiques en els plànols de diferent escala, es tindrà en
compte els d’escala més gran, és a dir, els que tinguin més definició.

Art. 8. Aplicació supletòria del planejament general
En totes aquelles determinacions urbanístiques que pel seu caràcter general no es regulin en la
present Modificació seran d’aplicació les disposicions pròpies del Pla general d’ordenació vigent.
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CAPÍTOL 2n. GESTIÓ DEL PLANEJAMENT

Art. 9. Sistema d’Actuació

1. La iniciativa per a l’execució de les determinacions de la Modificació correspon a propietaris
que representin un 50% de la superfície de l’àmbit, que hauran de fer-ho seguint el que preveu el
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme.
2. Es defineix com a Sistema d’Actuació per a l’execució del Planejament del sector el de
REPARCEL·LACIÓ en la seva modalitat de COMPENSACIÓ BÀSICA, regulat pels articles 130
i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
3. Els criteris de gestió es detallaran en els Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de
Compensació d’aquest àmbit.

4. Per tal d’executar el Planejament del sector serà necessària la redacció i aprovació d’un Projecte
de Reparcel·lació i d’un Projecte d’Urbanització, tal i com estableix el TRLU 1/2010.
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CAPÍTOL 3r. DESENVOLUPAMENT DEL PLANEJAMENT
Art. 10. Règim general
Aquest sector es desenvoluparà de forma immediata a partir de l’aplicació de les determinacions
gràfiques dels Plànols d’Ordenació, de les Ordenances d’Edificació i d’Ús, incloses en el capítol
6è d’aquest document, i del Projecte d’Urbanització.
De conformitat amb allò previst per l’article 58.7 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU 1/2010), que preveu que aquells sectors
que s’hagin de desenvolupar de forma immediata establiran l’ordenació detallada del sector amb el
nivell i la documentació pròpies dels plans parcials, es fa constar que l’article 80.g del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, desenvolupant
les previsions de l’article 65.2.d) TRLU 1/2010, preveu que els plans parcials i, per tant, aquest
document, han de concretar, entre d’altres:“L’ordenació volumètrica obligatòria o bé les
alternatives d’ordenació volumètrica que el pla admeti. En aquest segon cas, el pla pot
especificar gràficament les esmentades alternatives o bé concretar els paràmetres de l’edificació
que, sense alterar l’aprofitament urbanístic de la zona o de l’illa, admeten variació.”

Art. 11. Reajustament d’alineacions i rasants i concreció de l’ordenació de volums
Per a reajustar alineacions i rasants o per concretar l’ordenació de volums de les edificacions, en el
cas que el planejament ho permeti, es seguiran les prescripcions descrites als articles 251 i 252 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Art. 12. Projectes d’Urbanització
El Projecte d’urbanització que es redacti es tramitarà d’acord amb allò previst als articles 89.6 a
89.8 del Decret Legislatiu 1/2010 i incorporarà el contingut previst pels articles 72 Decret
Legislatiu 1/2010, 97 del Decret 305/2006, i 15 del TRLS 76, a més de les condicions tècniques
detallades en els plànols d’Ordenació i el capítol 8è d’aquestes Ordenances. El Projecte
d’urbanització haurà d’incloure les obres relatives a les càrregues externes del sector definides en
les memòries d’aquesta Modificació puntual de PGOM que fan referència al pas sota la Ronda
Nord de Granollers.

Art. 13. Projectes de parcel·lació
Les parcel·lacions hauran de distribuir el sòl d’aprofitament privat de manera que cada edifici es
pugui resoldre com a unitat edificatòria sencera. Malgrat això, serà possible subdividir-los en
propietats diferents d’acord amb allò que es diu sobre parcel·lació a la regulació dels tipus
d’edificació, i prèvia llicència municipal.
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CAPÍTOL 4t. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

Art. 14. Elements de regulació
1. La regulació jurídico-urbanística del sòl inclòs en la Modificació està determinada per:
- Deures i càrregues derivats del planejament.
- Assignació d’usos detallats del sòl, mitjançant la seva qualificació en Sistemes i Zones.

Art. 15. Deures i càrregues derivats de la Modificació
1. Els propietaris hauran de cedir a favor de l’Ajuntament els terrenys destinats a vials, a parcs i
jardins públics i a equipaments. També hauran de cedir el sòl necessari per a edificar el sostre
corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.
2. Aniran també a càrrec dels propietaris del sector les obres d’urbanització, incloent-hi les
corresponents al 10% de l’aprofitament urbanístic, de conformitat amb allò previst per l’article 46
del Decret Legislatiu 1/2010.
3. La constitució de la garantia equivalent al 12% del valor de les obres d’urbanització, segons
previsió de l’art. 107.3 del Decret Legislatiu 1/2010, és condició d’eficàcia d’aquesta Modificació.
Per aquest motiu, d’acord amb allò previst per l’art. 106.3 del Decret Legislatiu 1/2010, els
propietaris de l’àmbit constituiran aquesta garantia en el termini de tres mesos des de la notificació
de l’acord d’aprovació definitiva de la Modificació puntual.
4. La cessió d’obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions l’execució de les quals estigués
prevista en aquesta Modificació o en el projecte d’urbanització aplicable, quan la seva execució no
correspongui directament a l’Ajuntament s’ha d’efectuar a favor d’aquest dins d’un termini no
superior a tres mesos comptat des de la recepció de l’obra per part de la persona responsable de
l’execució, en aquest cas de la Junta de Compensació, segons allò previst per l’article 169.1 del
Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Art. 16. Garanties
En totes les actuacions prèvies a les obres d’urbanització se seguiran les prescripcions del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i del Decret
305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Art. 17. Classificació del sòl
La Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal de Canovelles per a la creació d’un
sector urbanitzable en terrenys confrontants amb la Ronda Nord de Granollers, publicada a efectes
d’executivitat el 20 de maig de 2010, i la present Modificació puntual de Pla general d’ordenació
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municipal del mateix sector, classifiquen aquest àmbit de sòl urbanitzable delimitat. Un cop
aprovada aquesta Modificació, que inclou una ordenació detallada, executada la urbanització i
rebuda la mateixa per l’Ajuntament, aquest àmbit adquirirà la condició de sòl urbà consolidat.

Art. 18. Determinació de l’estructura general del territori
A efectes d’aplicació de les condicions d’urbanització, edificació i ús, previstes en les Normes
urbanístiques de la present Modificació d’ordenació, es distingeix entre Sistemes i Zones.
Sistemes: Inclou les superfícies de sòl que completen “l’Estructura General i Orgànica del
Territori” a nivell del sector i en aplicació de les Normes urbanístiques de la Modificació puntual
del Pla general d’ordenació vigent. La Modificació distingeix entre els sistemes següents:
Sistema viari

(XV)

Sistema d’espais lliures

(ZV)

Sistema d’equipaments públics

(EQ)

Zones: Les zones corresponen a les superfícies de sòl destinades per l’ordenació a ser susceptibles
d’aprofitament privat, i es determinen amb la definició dels paràmetres que regulen les condicions
de parcel·lació, d’edificació i d’ús que s’exigeixen de forma específica a cadascuna d’elles. La
Modificació puntual de PGOM defineix les zones següents:
Zona residencial en blocs aïllats

(BA)

Zona d'edificació alineada a vial

(AV)

SUPERFÍCIES DE SISTEMES I ZONES
SUPERFÍCIES

m2

%

SISTEMA D’ESPAIS LLIURES

3.672

15

SISTEMA D'EQUIPAMENTS PÚBLICS

7.514

30,70

SISTEMA VIARI

4.006

16,37

15.192

62,07

8.582

35,07

700

2,86

9.282

37,93

24.474

100,00

TOTAL SISTEMES
ZONA D'EDIFICACIÓ ALINEADA A VIAL
ZONA RESIDENCIAL EN BLOCS AÏLLATS
TOTAL ZONES
TOTAL ÀMBIT

La delimitació i les superfícies dels sistemes i les zones es defineixen en els diferents plànols
d’ordenació, números 8 “Zonificació” i 10 ”Ordenació”, que formen part de la Modificació.
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A continuació es relacionen les diferents parcel·les amb els seus drets d’aprofitament, segons la
proposta de parcel·lació que conté aquesta Modificació puntual de PGOM, i que es grafia al plànol
número 9 "Parcel·lació orientativa"5

QUANTIFICACIÓ APROFITAMENT: ZONES
ZONA

PARCEL·LA

SUPERFÍCIE

SOSTRE
COMERCIAL

SOSTRE
TOTAL
(m2)

OCUPACIÓ

(m2)

SOSTRE
RESIDENCIAL
(m2)

(m2)

(m2)

ALINEACIÓ VIAL

1

4.509

2.776

2.907

5.683

2.776

ALINEACIÓ VIAL

2

4.073

2.529

2.663

5.192

2.529

BLOCS AÏLLATS

3

700

0

2.387

2.387

280

9.282

5.305

7.957

13.262

5.585

TOTAL

Art. 19. Regulació de l’estructura general del territori
La regulació detallada de cadascuna de les zones i dels sistemes s’estableix en els articles
següents. La Modificació desenvolupa la regulació de paràmetres i usos del Pla general
d’ordenació vigent, adaptant l’ús global i els usos compatibles previstos a la tipologia d’edificació
que es defineix.
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CAPÍTOL 5è. PARÀMETRES. SISTEMES. USOS

Art. 20. General.
A efectes d'aplicació de les condicions d'urbanització, edificació i ús, previstes en les Normes
urbanístiques del Pla general d’ordenació urbana vigent, la Modificació distingeix entre:
Sistemes.
Zones.

Art. 21. Sistemes.
Són els sistemes locals o generals, que completen "l'Estructura General i Orgànica del Territori"
en el sector, i en aplicació de les Normes urbanístiques del Pla general d’ordenació urbana vigent.
La Modificació distingeix entre els sistemes següents:
Xarxa viària.

(XV)

Equipaments.

(EQ)

Espais lliures.

(ZV)

Art. 22. Regulació de paràmetres específics
Aquesta Modificació puntual de PGOM adopta, per tot allò que no es regula específicament en els
articles següents, la regulació dels paràmetres específics que fixen la Normativa Urbanística i les
Ordenances d’edificació del Pla general d’ordenació vigent.

Art. 23. Usos
La Modificació puntual de PGOM desenvolupa la regulació d’usos del Pla general d’ordenació
urbana vigent, adaptant l’ús global i els usos compatibles previstos a la tipologia d’edificació que
es defineix.
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CAPÍTOL 6è. REGULACIÓ DE LES ZONES

Art. 24. Tipus d’ordenació
Aquest Pla parcial defineix les zones següents:
- Zona residencial en blocs aïllats, clau BA.
- Zona d’edificació alineada a vial, clau AV.
En els següents articles es regulen específicament les seves condicions.

ZONA RESIDENCIAL EN BLOCS AÏLLATS (clau BA)
Art. 25. Objectius
En aquesta zona l’objectiu de la Modificació és la creació d’una zona destinada a usos residencials
on situar-hi habitatge de protecció pública, amb edificació aïllada en blocs puntuals, sense
continuïtat de l’edificació, on l’alineació no estigui vinculada al perímetre i que permeti una
arquitectura singular.

Art. 26. Àmbit d’aplicació
Aquesta zona és d’aplicació a una part de la illa B d’aquesta Modificació, definida en els plànols
d’ordenació, números 8 “Zonificació” i 10 ”Ordenació”.

Art. 27. Sistema d’ordenació
Serà d’aplicació el sistema d’ordenació d’edificació aïllada.

Art. 28. Condicions d’edificació
1. Parcel·la:
a) La parcel·lació ve fixada al plànol número 9, “Parcel·lació orientativa”.
b) Es determina una única parcel·la.
c) La parcel·la és indivisible.

2. Alçada reguladora màxima:
L’alçada reguladora de l’edificació és de 28 m, i el nombre màxim de plantes és de planta baixa
més vuit plantes pis.
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3. Ocupació màxima:
La ocupació màxima es fixa en el 40% de la superfície de la parcel·la. La ocupació de les
plantes soterrani destinades a aparcament podrà ser de la totalitat de la parcel·la.

4. Separacions mínimes:
a) La separació mínima respecte dels vials o límits d’illa serà de 3 metres.
b) La separació mínima respecte a límits de parcel·la serà de 3 metres.
c) La separació mínima de l’edificació respecte a la carretera C-352, Ronda Nord de
Granollers, serà de 25 metres, mesurats des de l’aresta exterior de la calçada.

5. Construccions auxiliars:
A l’espai lliure interior d’illa es permetran construccions auxiliars d’una sola planta, sempre
que no ocupin més del 20% de la porció de la parcel·la compresa a l’espai lliure interior d’illa.
6. Tanques:
a) L’alçada màxima de les tanques opaques serà de 1 m de mitjana en tots els casos. Per sobre
d’aquestes hi podrà haver una tanca lleugera o vegetal de 1 m d’alçada.
b) Les tanques fent front a la via pública o a espais lliures públics s’hauran d’adaptar a les
alineacions i rasants d’aquests espais i hauran d’ésser acabades com a façanes.

Art. 29. Condicions d’ús
L’ús global d’aquest sector és el residencial destinat a habitatge de protecció pública.

Art. 30. Edificabilitat màxima
L’edificabilitat màxima total és de 2.387 m2.

Art. 31. Nombre màxim d'habitatges
El nombre màxim d'habitatges d'aquesta zona serà de 30.
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ZONA D’EDIFICACIÓ ALINEADA A VIAL (clau AV)

Art. 32. Objectius
En aquesta zona l’objectiu de la Modificació puntual de PGOM és la creació d’una zona destinada
a l’ús comercial en planta baixa, i a l’ús residencial en les plantes pis, on l’alineació de l’edificació
sigui a vial, regulant l’altura de l’edificació respecte a carrer, definint una profunditat edificable
màxima i unes condicions per als espais interiors lliures d’edificació en contacte amb la planta
baixa comercial.

Art. 33. Àmbit d’aplicació
Aquesta zona és d’aplicació a una part de la illa B i a tota la illa C d’aquesta Modificació, definida
en els plànols d’ordenació, números 8 “Zonificació” i 10 ”Ordenació”.

Art. 34. Sistema d’ordenació
Serà d’aplicació el sistema d’ordenació segons alineació de vial.

Art. 35. Condicions d’edificació
1. Parcel·la:
a) La parcel·lació ve fixada al plànol número 9, “Parcel·lació orientativa”.
b) Per modificar la parcel·lació caldrà la prèvia obtenció de llicència de parcel·lació tot
respectant les normes mínimes que s’especifiquen a continuació.
c) La superfície mínima de la parcel·la es fixa en 1.200 m² sempre que, a més a més, el front
de façana al carrer Santa Madrona no sigui inferior de 20 m.

2. Alçada reguladora màxima:
a) L’alçada reguladora de l’edificació és de 16,5 m, i el nombre màxim de plantes és de planta
baixa i tres plantes pis.
b) L’alçada màxima de la planta baixa serà de 7 m, i admetrà la construcció d’un altell.
c) L’alçada reguladora màxima serà única per cada front de parcel·la, i s’aplicarà en aquell
punt que permeti que tots els forjats estiguin alineats, condició que serà obligatòria. A més,
caldrà situar les plantes baixes dels edificis per sobre la rasant del carrer.
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3. Perímetre regulador:
a) Resta definit en el plànol número 10 “Ordenació”.
b) Constitueix el límit màxim de l’edificació de totes les plantes sobre rasant, i ve definit per
l’alineació a vial i la línia límit d’edificació definida al plànol 10 “Ordenació”.
c) Les plantes soterrani destinades a aparcament podran sobrepassar aquest perímetre regulador
en l’espai interior d’illa i ocupar la totalitat de la parcel·la.
d) La separació mínima de l’edificació respecte a la carretera C-352, Ronda Nord de
Granollers, serà de 25 metres, mesurats des de l’aresta exterior de la calçada.

4. Ocupació màxima:
a) La ocupació màxima ve definida, per a cada parcel·la, al plànol número 10 “Ordenació”. La
ocupació de les plantes soterrani destinades a aparcament podrà ser del 100% de la parcel·la,
independentment de la ocupació de l’edificació sobre rasant.
b) Les marquesines destinades a donar ombra a aparcaments, no computaran com a ocupació ni
com a edificabilitat, ni hauran de respectar distàncies mínimes, no obstant no podran ocupar
més del 30% de l’espai lliure de la parcel·la.

5. Espais lliures interiors d’illa:
a) L’espai interior de l’illa serà d’ús exclusiu dels comerços de la planta baixa, delimitat per la
façana posterior de l’edificació i el límits laterals i posterior de la parcel·la.
b) La superfície pavimentada dura dels espais lliures interiors d’illa serà com a màxim el 70%
del total. El seu manteniment i conservació anirà a càrrec de la propietat.
c) Es podrà edificar l’espai lliure interior d’acord amb les condicions següents:
- L’alçada màxima serà de 4 metres.
- La coberta es condicionarà com a terrat.
- L’edificabilitat total de l’illa no serà superior a la que resultaria d’aplicar els paràmetres
fixats amb caràcter general.
- No ocuparà més del 20% de la porció de la parcel·la compresa a l’espai lliure interior d’illa.

6. Cossos sortints:
Només es permeten els cossos sortints oberts i semitancats
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7. Tanques:
a) Només hi podrà haver una tanca lleugera o vegetal de 1 m d’alçada.
b) Les tanques fent front a la via pública o a espais lliures públics s’hauran d’adaptar a les
alineacions i rasants d’aquests espais i hauran d’ésser acabades com a façanes.

Art. 36. Condicions d’ús
Els usos globals d’aquest sector són el residencial per a les plantes pis i el comercial per a la planta
baixa.
S’estableixen els usos compatibles següents:
a) Administratiu
b) Hoteler
c) recreatiu
d) Oficines
e) Sanitari-assistencial
f)

Educatiu

g) Socio-cultural
h) Esportiu.

Art. 37. Edificabilitat màxima
a) L’edificabilitat màxima total de la zona AV és de 10.875 m2.
b) L’edificabilitat màxima adscrita a l’ús residencial és de 5.570 m2
c) L’edificabilitat màxima adscrita a l’ús comercial és de 5.305 m2
d) L’edificabilitat màxima adscrita als usos compatibles és de 2.210 m2
e) Cal fer una reserva d’un 10% del sostre dels establiments comercials destinat a magatzem
per tal d’evitar operacions de càrrega i descàrrega a la via pública.

Art. 38. Nombre màxim d'habitatges
El nombre màxim d'habitatges per aquesta zona serà de 65.

NORMES REGULADORES DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGOM AL SECTOR “CA LA PIUA” DE CANOVELLES. MARÇ DE 2015

14

CAPÍTOL 7è. REGULACIÓ DELS SISTEMES

Art. 39. Definició.
Els sistemes són aquell conjunt d’elements d’interès general que són fonamentals per assegurar el
desenvolupament i funcionament urbà donada la seva important contribució a l’hora d’assolir els
objectius de planejament referents a infraestructures de comunicacions, equipaments comunitaris,
serveis tècnics i d’espais lliures en general.

Art. 40. Titularitat i afectació del sòl.
1. El sòl per a sistemes queda vinculat a aquest destí. La titularitat i afectació obliga a l’ús i al
servei públic i l’aplicació del règim propi del domini públic, només són operatius després que
l’Administració hagi adquirit el sòl, a través de qualsevol dels títols amb eficàcia translativa,
fins i tot per l’expropiació forçosa o cessió gratuïta en aquells casos en que sigui procedent per
la Llei. Mentre no es faci efectiva aquesta adquisició, el sòl continuarà essent propietat privada,
però estarà vinculat al destí assenyalat.
2. La titularitat i afectació pública no exclou la possibilitat de la concessió de domini públic,
respecte d’aquells sistemes generals en que aquesta forma de gestió d’aprofitament sigui
compatible amb la naturalesa del bé o els objectius urbanístics de la Modificació.

Art. 41. Proporcionalitat.
Qualsevol reducció de les quanties per sistemes, fixades per aquesta Modificació, o en defecte per
la Llei del Sòl, o del caràcter gratuït de la seva cessió, comportarà la reducció del coeficient
d’edificabilitat sectorial en la mateixa proporció en que s’hagin alterat les esmentades quanties.

SISTEMA D’ESPAIS VIARIS (CLAU XV)

Art. 42. Definició.
Comprèn les instal·lacions i els espais reservats per al traçat de la xarxa viària i dedicat
exclusivament a l’ús de vialitat, els quals han de permetre l’accessibilitat entre les diverses àrees i
sectors urbans i asseguren un nivell de mobilitat adequat, sigui per tràfic rodat a motor o no, per al
transport públic i per a vianants.
Als plànols d’Ordenació d’aquesta Modificació es defineix el traçat, les alineacions, les rasants i la
idea d’urbanització de les vies de comunicació que constitueixen la xarxa viària local del sector.

NORMES REGULADORES DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGOM AL SECTOR “CA LA PIUA” DE CANOVELLES. MARÇ DE 2015

15

Art. 43. Tipus de vies.
Aquesta Modificació estableix les vies que integren la xarxa viària local, és a dir, la constituïda
pels carrers de les poblacions.
Atès que aquesta Modificació estableix l’ordenació detallada del sector, també estableix la xarxa
viària local secundària, a fi d’estructurar de forma coherent el sistema viaria en el marc dels
estàndards fixats per aquest sector.

Art. 44. Desenvolupament.
El projecte d’urbanització precisarà el disseny de cadascuna de les vies incloses a la xarxa viària
local, fent referència als espais reservats als vehicles, a l’aparcament, als vianants, a les voreres,
als serveis urbans, als arbres i a tots els elements que calguin per aconseguir el foment i la
incentivació del transport públic i col·lectiu.

Art. 45. Normes generals d’aplicació
Seran d'aplicació les determinacions dels articles 98 al 104 de les normes urbanístiques del Pla
general d'ordenació de Canovelles. Per tot allò que no especifiquin aquestes ordenances envers el
sistema d'espais viaris, s’estarà al que disposa el Pla general d’ordenació de Canovelles per a la
''Xarxa Viaria", corresponent al capítol II del Títol III d'aquell planejament.

Art. 46. Protecció de la Ronda Nord.
Es situa una franja no edificable de 25 m amidats des de la vora exterior de la calçada de la Ronda
Nord.

SISTEMA D’ESPAIS LLIURES (CLAU ZV)
Art. 47. Definició.
1. Comprèn els sòls de titularitat pública ordenats com a espais lliures o zones verdes amb arbrat o
jardineria.
2. El sistema d’espais lliures definit en aquesta Modificació puntual forma part dels jardins
públics, és a dir, que estan al servei directe d’una àrea o sector.
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Art. 48. Usos.
En els jardins públics només es permetran els usos i activitats de caràcter públic que siguin
absolutament compatibles amb la utilització general d’aquests sòls.

Art 49. Condicions d’ordenació
Les edificacions al servei dels jardins públics i dels usos admesos hauran d’observar les següents
condicions:
a) Alçada màxima: 7 m.
b) Ocupació màxima: 3%.
c) L’espai per circulació de servei o aparcament a l’aire lliure no superarà el 10% de la superfície
adscrita a espai lliure.
d) Aquests sòls s’ordenaran exclusivament amb jardineria, arbres i jocs infantils. Sempre tindran
una superfície permeable superior al 40% de la total.
e) La separació mínima de l’edificació respecte a la carretera C-352, Ronda Nord de Granollers,
serà de 25 metres, mesurats des de l’aresta exterior de la calçada.

SISTEMA D’EQUIPAMENTS PÚBLICS (CLAU EQ)
Art. 50. Definició i règim.
Comprèn el sòl que es dedica a usos públics o col·lectius al servei dels veïns. El sòl previst per a
nous equipaments serà de titularitat pública en funció dels procediments previstos a la legalitat
vigent.
Es seguirà en tot moment les determinacions del Text Refós del Pla Especial Urbanístic de
concreció de les condicions d’edificació i l’ús del terreny destinat a sistema d’equipaments en el
sector urbanitzable “Ca la Piua”, aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament de Canovelles de 12
de juliol de 2012.

Art. 51. Usos.
La Modificació puntual determina l’educatiu com a ús del sòl previst per a equipaments.
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Art. 52. Condicions d’edificació.
1. Parcel·la:
a) La superfície mínima de parcel·la es fixa en 3.000 m² i la longitud mínima del front a vial en
50 metres.

2. Ocupació màxima de parcel·la:
a) L’ocupació màxima es fixa en el 50% de la superfície de la parcel·la.

3. Alçada màxima i nombre de plantes:
a) L’alçada màxima es fixa en 11 metres i el nombre màxim de plantes en planta baixa i 2
plantes pis.

4. Separacions mínimes:
a) La separació mínima de l’edificació a la llinda a vial o a altres sistemes no es fixa.
b) La separació mínima de l’edificació a altres llindes de parcel·la es fixa en 3 metres.
c) La separació mínima de l’edificació respecte a la carretera C-352, Ronda Nord de
Granollers, serà de 25 metres, mesurats des de l’aresta exterior de la calçada.

5. Construccions auxiliars:
a) L’ocupació màxima es fixa en el 5% de la superfície de la parcel·la. Com a excepció
d’aquest límit, s’admet per a les pistes esportives descobertes una ocupació suplementària
màxima del 15% de la superfície del sòl lliure d’edificació, resultant de l’aplicació del
percentatge màxim d’ocupació establert per a les edificacions principals.
b) L’alçada màxima es fixa en 3 metres.

6. Intensitat de l’edificació:
a) La intensitat d’edificació màxima es fixa en 0,80 m²st/m²s.
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CAPÍTOL 8è. URBANITZACIÓ

Art. 53. Projecte d’Urbanització
Es redactarà un projecte d’urbanització que desenvolupi les determinacions d’aquesta Modificació
puntual, d’acord a allò que preveu la legislació urbanística vigent. En el Projecte d’urbanització es
fixarà exactament el tractament constructiu dels espais adscrits als sistemes de vialitat i espais
lliures, definit inicialment en aquestes ordenances i als plànols d’ordenació.
La Modificació puntual dóna indicacions de tractament de la urbanització referides al pavimentat,
a les àrees d’aparcament, i a les diferents infraestructures de serveis.
En qualsevol cas, el projecte d’urbanització ha de preveure la connexió amb les vies existents, i
l’adequació de les xarxes de serveis per garantir-ne el seu correcte funcionament en l’àmbit del
projecte.
El projecte d’urbanització que es redacti haurà de contemplar les prescripcions i les observacions
següents:
1. Derivades de l’informe de 25 de maig de 2009, emès per Aigües Ter-Llobregat (ATLL):
- La franja de servitud de les instal·lacions propietat d’ATLL haurà de romandre lliure de
qualsevol element constructiu fix, així com de qualsevol plantació vegetal que no disposi del
consentiment exprés d’ATLL.
- Qualsevol canvi de rasant i moviment de terres que s’efectuï en la franja de servitud de les
instal·lacions propietat d’ATLL haurà de disposar de l’exprés consentiment d’ATLL. Així
doncs, no serà possible efectuar recreixements de terres que dificulti de forma significativa
l’execució de treballs eventuals de manteniment i reparació de les instal·lacions, així com cap
excavació que posi en perill la indemnitat material o de servei de les mateixes.
- La franja de servitud de les instal·lacions propietat d’ATLL haurà de romandre com a zona de
lliure accés. D’aquesta manera, no podrà ser instal·lat o construït cap element tal com murs o
tanques, que impedeixi el pas de personal i maquinària al llarg del seu traçat.
- Qualsevol modificació que pugui sofrir el Pla, susceptible d’afectar la servitud de les
instal·lacions propietat d’ATLL, haurà de ser necessàriament validada per ATLL.
2. Derivades de l’informe de la Direcció General de Carreteres, d’11.12.2009:
- El projecte d’urbanització que desenvolupi el sector haurà d’incloure l’obligació, per part del
promotor, del compliment de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica i de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat
per a la protecció del medi nocturn. En el cas de produir-se contaminació acústica o
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enlluernament sobre la Ronda Nord de Granollers, el promotor haurà d’executar, a càrrec seu,
les mesures de protecció pertinents.
3. Derivades de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, d’11.6.2009:
- En el cas dels municipis que cedeixen les seves competències de sanejament en alta al
Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, com és el cas de Canovelles, és el
Consorci qui gestiona els ingressos previstos en concepte de sanejament per als nous
desenvolupaments urbanístics, mitjançant les Autoritzacions de connexió que emet al
promotor urbanístic en virtut del conveni de data 31 de gener de 2009 signat entre l’ACA i el
Consorci. Els equipaments públics i els habitatges de protecció oficial o dotacional dins
l’àmbit del futur Pla parcial restaran exempts de pagament.
- En relació amb el futur planejament derivat i d’acord amb el punt 6.4 del PSARU 2005 caldrà
que el promotor aporti l’autorització de connexió al sistema públic de sanejament en els
termes previstos a la clàusula sisena de l’esmentat conveni, com a condició prèvia i necessària
per obtenir l’informe favorable d’aquesta Agència pel que fa al planejament derivat. La
informació pública de l’aprovació inicial del planejament urbanístic derivat haurà
d’incorporar la necessitat, per part del promotor, de presentar aquest compromís de
col·laboració econòmica amb el Consorci.
- Pel que fa a l’acompliment de la Directiva Marc de l’Aigua, el planejament derivat i projectes
constructius que es desenvolupin a partir d’aquest POUM, hauran d’adaptar-se a les
disposicions que es derivin de l’aplicació de la Directiva i, en particular, al futur Pla de Gestió
del Districte de la Conca Fluvial de Catalunya, que cal aprovar i publicar a finals de 2009.
4. Derivades de l’informe del Departament d’Educació, de 20.6.2009:
- La franja que delimita amb la ronda nord de Granollers haurà de preveure la implantació de
barreres acústiques en funció del mapa de capacitat acústica elaborat per l’Ajuntament per la
reducció de sorolls, contemplar un tractament amb vegetació i arbrat per l’absorció
d’emissions contaminants; protecció contra la sortida dels vehicles des de la ronda i giratoris;
altres que es considerin convenient considerar.
5. Derivades de l’informe del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, de 4.12.2009:
- Cal que totes les actuacions en el sòl i el subsòl (moviments de terres) es facin sota control
arqueològic per tal de detectar possibles restes arqueològiques paleontològiques o
arquitectòniques. En el cas de realitzar-se troballes, aquestes hauran de ser excavades i
documentades. Aquests treballs restaran subjectes a la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
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patrimoni cultural català i al Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.

Març de 2015

Josep Forns i Casacuberta, arquitecte.

NORMES REGULADORES DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGOM AL SECTOR “CA LA PIUA” DE CANOVELLES. MARÇ DE 2015

21

AVALUACIÓ ECONÒMICA I VIABILITAT

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOM
A L’ÀMBIT DEL SECTOR CA LA PIUA DE
CANOVELLES
AMB ORDENACIÓ DETALLADA
Promotor: JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SECTOR

JOSEP FORNS I CASACUBERTA, arquitecte

MARÇ DE 2015

1. FINALITAT
L’article 58.7 TRLU 1/2010 estableix que en el cas dels sectors que és previst de
desenvolupar d’una manera immediata, tal i com succeeix amb l’àmbit al que fa referència la
Modificació puntual de la que forma part aquest document, els instruments de planejament
general podran establir la seva ordenació detallada, amb el nivell, documentació i resta de
determinacions pròpies dels plans parcials urbanístics.
És per això que és condició indispensable per a l’aprovació de l’ordenació detallada de la
Modificació puntual de PGOM, acreditar suficientment la viabilitat econòmica de la
promoció, d’acord amb allò establert per l’article 83.1.c del Decret Legislatiu 305/2006, de 18
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, quan estableix: “ Els plans
parcials urbanístics i els plans parcials urbanístics de delimitació: (...) c) Han de contenir una avaluació
econòmica de l’execució del pla, tenint en compte el pressupost estimat de les obres d’urbanització, de
la implantació dels serveis i de les altres despeses d’urbanització, i han de justificar la viabilitat
econòmica de la promoció”.
En aquesta fase de planejament en que no es disposa, encara, dels corresponents projectes
d’urbanització ni de parcel·lació, l’avaluació econòmica que es fa de l’execució del pla és una
estimació aproximada donat que els valors definitius de l’execució del planejament només es
podran saber en el moment de la redacció d’aquells projectes.
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2. AVALUACIÓ ECONÒMICA DE L’EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT

OBJECTE
De conformitat amb allò previst per l’article 83.1.c) Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, l’objecte d’aquest apartat és determinar de
manera aproximada els costos d’execució de les obres d’urbanització previstes en la
Modificació puntual de PGOM i la seva repercussió sobre la superfície del sector.

CRITERIS
El detall del cost de l’obra a realitzar, es basa en una estimació directa de les diferents
actuacions que caldrà fer, amb preus actuals de finals de l’any 2014, en la fase de
planejament. La mancança, en aquesta fase de redacció del planejament parcial, dels
corresponents projectes d’urbanització i resta d’estudis tècnics implica que aquesta estimació
es faci necessàriament aplicant mòduls o preus unitaris mitjans ja que la seva mesura o el
càlcul particularitzat resulta, a hores d’ara, de difícil verificació.
El càlcul del cost de l’obra es fa a partir de la secció del nou carrer i del seu grau
d’urbanització, analitzant els diferents conceptes que el componen. Es fa el mateix
procediment per determinar el cost de l’ampliació de voreres. Apart es quantifica el cost del
pas per sota la Ronda i els seus accessos.
Per altra banda, es contempla el cost de deixar els espais lliures d’us públic en condicions
d’esser utilitzats i fa una previsió per fer un tractament vegetal dels marges de la Ronda nord.
Els valors de referència emprats s’obtenen a partir de referències de mercat. El conjunt de
preus unitaris de cada concepte dóna el preu unitari per metre quadrat de carrer. Dels valors
extrets de revistes especialitzades com l’ITEC i el Boletín Económico de la Construcción,
juntament amb preus de projectes i obres de característiques similars s’arriba a establir els
preus unitaris d’urbanització.
També es contempla el cànon d’autorització de connexió a la xarxa de col·lectors en alta,
d’acord amb les ordenances fiscals per a sistemes públics de sanejament de l’any 2014 del
Consorci per a la Defensa de la conca del Besòs, corresponent a taxes per a la construcció
d’infraestructures de sanejament en alta motivades per la connexió de nous cabals al sistema
públic, tot seguint els criteris del Reglament Regulador d’abocaments del propi Consorci.
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En darrer lloc es contempla una partida per despeses de gestió, administració i projectes que
són imprescindibles per poder dur a terme les obres d’urbanització, i que inclouria la gestió
urbanística, aixecament topogràfic, elaboració d’estudis diversos (geotècnic, d’avaluació de la
mobilitat generada, ambiental, de viabilitat econòmica), la redacció del planejament (estudis
previs, redacció d’aquesta modificació puntual del planejament general, projectes de
reparcel·lació i d’urbanització), direcció i control de les obres d’urbanització, despeses
generals d’administració, despeses notarials i de registre, despeses per seguiment i liquidació
de quotes,..., i que es valora en un 8% del pressupost per contracte.
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CARACTERÍSTIQUES DELS VIALS I DELS ESPAIS LLIURES D’ÚS PÚBLIC
Les característiques de la secció del carrer, i diferents espais en els plànols de la Modificació
puntual de la que forma part aquest document és orientatiu. El Projecte d’Urbanització
establirà els criteris i solucions tècniques adequades a cada cas i fixarà les condicions
definitives de cada secció.

Passatge (plataforma única)
Amplada: 12 m

Longitud: 57 m

Superfície: 683 m2

Carrer Nou (plataforma única)
Amplada: 12 m

Longitud: 76 m

Superfície: 910 m2

Ampliació vorera carrer Indústria
Amplada: 4 m

Longitud: 107 m

Superfície: 428 m2

Ampliació vorera carrer Santa Madrona
Amplada: 1 – 1,5 m

Longitud: 95 m

Superfície: 104 m2

Ampliació vorera carrer Diagonal - Barcelona
Amplada: 2 m

Longitud: 54 m

Superfície: 108 m2

Espais lliures d’ús públic (zona verda)
Superfície: 4.086 m2

Tractament marges de la Ronda Nord
Superfície: 2.080 m2

Pas de vianants sota la Ronda
Secció: 3 x 2,5 m

Llargada: 30 m

Accés nord pas de vianants sota la Ronda
Amplada: 2 m

Llargada: 90 m

Superfície: 180 m2
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COSTOS D’URBANITZACIÓ

PRESSUPOST
COST
UNITARI

SUPERFÍCIE

COST TOTAL

€/m2

m2

€

Passatge

135

683

92.205

Carrer Nou

110

910

100.100

Vorera carrer Indústria

95

428

40.660

Vorera carrer Santa Madrona

95

104

9.880

Vorera carrer Barcelona

95

108

10.260

Tractament de marges Ronda Nord

24

2.080

49.920

Espais lliures d’ús públic

38

3.672

139.536

Pas de vianants inferior a la Ronda +
escales

PA

-

115.500

Accés nord pas inferior a la Ronda

124

180

22.320

INFRAESTRUCTURA

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)

580.381

Despeses generals i benefici industrial (19%)

110.272

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTA
Impost Valor Afegit (21%)
TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTA AMB IVA

690.653
131.224
821.878
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COSTOS D’URBANITZACIÓ I GESTIÓ

COSTOS D'URBANITZACIÓ I GESTIÓ
CONCEPTE
Pressupost de contracta
Canon connexió aigües residuals

€
690.653
175.000

Gestió, administració, redacció MPGOM i projectes Urbanització i Reparcel·lació

114.350

Indemnitzacions

263.200

Imprevistos

56.797
TOTAL COSTOS D’URBANITZACIÓ I GESTIÓ

21% IVA

1.300.000
273.000

TOTAL COSTOS D’URBANITZACIÓ I GESTIÓ AMB IVA

1.573.000

REPERCUSSIÓ
Repercussió dels costos d’urbanització, gestió i indemnitzacions, sobre la superfície total de
l’àmbit:

1.300.000 € / 24.474 m2 = 53 €/m2

Repercussió dels costos d’urbanització, gestió i indemnitzacions, sobre la superfície de sòl
d’aprofitament privat:

Total: 1.300.000 € / 9.282 m2 = 140 €/m2s
90% total: 1.300.000 € / 8.354 m2 = 156 €/m2s

Repercussió dels costos d’urbanització, gestió i indemnitzacions, sobre l’edificabilitat total:
Total: 1.300.000 € / 13.262 m2st = 98 €/m2st
90% total: 1.200.000 € / 11.936 m2st = 109 €/m2st
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3. VIABILITAT ECONÒMICA

OBJECTE
De conformitat amb allò previst per l’article 83.1.c) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, l’objecte d’aquest apartat és justificar la
viabilitat econòmica de la promoció de la Modificació del PGOM del sector Ca La Piua de
Canovelles.
La viabilitat econòmica de la promoció es realitza a partir de dades objectives del darrer
trimestre de 2014. Es tracta d’una estimació aproximada, i els valors definitius de l’execució
del planejament només es podran saber en el moment de la redacció dels preceptius projectes
de reparcel·lació i d’urbanització.

MÈTODE
Per tal de determinar la viabilitat econòmica de la promoció del sector caldrà determinar
primer el valor dels terrenys o del sòl del sector. Aquest Valor del Sòl l’obtindrem mitjançant
el Mètode del Valor Residual Estàtic, regulat al RD 149272011, de 24 d’octubre, pel que
s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei del sòl.
Així calcularem el valor de repercussió del sòl, deduït del rendiment òptim que d’ell es pot
esperar, en funció de les característiques edificatives, de volum i d’ús, el cost de les
construccions, despeses que comporta la esmentada operació, així com dels beneficis que de
la mateixa se’n espera.
Amb aquest mètode, el valor del sòl s’obté com a residu a partir del preu de venda d’edificis
acabats, traient d’aquest els diferents costos i beneficis del procés de construcció i promoció,
segons el procediment següent:
1- Determinar la promoció immobiliària a desenvolupar, segons el principi de major i
millor ús, a partir de la proposta del planejament.
2- Estimar els costos de construcció de l’edificació prevista, les despeses necessàries de
promoció, i de comercialització i financeres normals, per a un promotor de tipus mig i per una
promoció de característiques similars, a partir de la informació facilitada per empreses
immobiliàries, revistes especialitzades i transaccions comercials.
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3- Estimar el valor de venda o de mercat de l’immoble a promoure, tot fent un estudi de
mercat d’immobles de nova planta, a partir de la informació facilitada per les empreses
immobiliàries, revistes especialitzades i transaccions comercials.
4- Calcular el valor residual del sòl i el marge econòmic de l’operació a partir de la formula:
En = 1,4 (Cn + Rs + U)
Valor residual del sòl urbanitzat (Ru): Ru = (En / 1,4) – Cn
Valor residual del sòl sense urbanitzar (Rs): Rs = (Ru / (1,4) – U
Marge econòmic de l’operació (M): M = 90% (En - Cn) - Rs – U
on:
- En és el preu de venda unitari de l’edificació nova
- Cn és el cost de construcció unitari de l’edificació nova
- 1,4 és el factor corresponent a la deducció sobre les vendes de les despeses generals, de
gestió, benefici de la promoció i interessos de préstecs generats per l’edificació
- Rs és el valor del sòl sense urbanitzar
- Ru és el sumatori del valor del sòl sense urbanitzar més el cost d’urbanització
- U és el cost d’urbanització
- 90% és el factor que s’aplica al preu de venda final en raó a la cessió gratuïta del 10%
de l’aprofitament urbanístic en favor de l’Ajuntament, tal com contempla l’article 42.d)
del Reglament de la llei d’Urbanisme de Catalunya, i que no participa en les despeses
d’urbanització, segons l’article 46 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

DETERMINACIÓ DE PREUS
Per determinar els preus de construcció i venda d’immobles hem anat a parar a les bases de
dades de revistes especialitzades com ara el Boletín Económico de la Construcción o l’ITEC,
així com dels API’s de la zona.
Els preus de venda, però, són més difícils de determinar perquè hi ha hagut poques
transaccions recentment, i perquè a l’hora de tancar una operació s’acostuma a formalitzar
amb un preu inferior al de la oferta inicial publicada als anuncis.
Pel que fa al cas concret de l’habitatge protegit, els preus màxims de venda són fixats
anualment per la Generalitat de Catalunya.
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La correspondència entre superfície útil i superfície construïda, per a habitatge plurifamiliar,
s’obté per aplicació d’un coeficient reductor de 0,85, utilitzat comunament en aquests casos.
El cost d’urbanització s’ha calculat per estimació directa, segons procés detallat al punt 2
d’aquest mateix document.

PREUS
TIPOLOGIA EDIFICATÒRIA

Cost de construcció
(€/m2 construït)

Residencial plurifamiliar de renda lliure

Preu de venda
(€/m2 construït)

1.100

1.650

Residencial plurifamiliar de protecció pública

940

1.340

Comercial en planta baixa

750

1.500

CÀLCUL DE LES OPERACIONS
Cost de construcció de l’edificació (Cn):
Residencial plurifamiliar renda lliure:

5.570 m2 x 1.100 €/m2 = 6.127.000 €

Residencial plurifamiliar protecció pública:

2.387 m2 x 940 €/m2 = 2.243.780 €

Comercial planta baixa:

5.305 m2 x 750 €/m2 = 3.978.750 €

Total cost de construcció de les edificacions = 12.349.530 €

Valor de mercat dels immobles (En):
Residencial plurifamiliar renda lliure:

5.570 m2 x 1.650 €/m2 = 9.190.500 €

Residencial plurifamiliar protecció pública: 2.387 m2 x 1.340 €/m2 = 3.198.580 €
Comercial planta baixa:

5.305 m2 x 1.500 €/m2 = 7.957.500 €

Total valor de mercat dels immobles = 20.346.580 €

Costos d’urbanització, gestió i indemnitzacions (U): 1.300.000 €
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Valor residual del sòl urbanitzat (Ru)
Ru = ( En / 1,4 ) – Cn = (20.346.580 € / 1,4 ) – 12.349.530 = 2.183.747 €

Valor residual del sòl sense urbanitzar (Rs)
Rs = ( Ru / 1,4 ) – U = (2.183.747 / 1.4 ) – 1.300.000 = 259.820 €

Marge econòmic de l’operació
M = 90% (En – Cn) – Rs – U
(considerant un valor del sòl sense urbanitzar, Rs, de zero euros)
M = 90% (20.346.580 € – 12.349.530 €) – 259.820 € – 1.300.000 € = 5.897.345 €

I per tant EL MARGE ECONÒMIC PERMET JUSTIFICAR LA VIABILITAT
ECONÒMICA DE LA PROMOCIÓ d’acord amb allò exigit, respecte dels plans parcials
urbanístics, pels articles 66.1.d) TRLU 1/2010 i 83.1.c) RLU 305/2006, però que s’incorpora
a la Modificació puntual del PGOM de Canovelles de la que forma part integrant aquest
document de conformitat amb allò exigit per l’article 58.7 TRLU 1/2010.

Març de 2015.

Josep Forns i Casacuberta, arquitecte
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AGENDA i PLA D’ETAPES

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOM
A L’ÀMBIT DEL SECTOR CA LA PIUA DE
CANOVELLES
AMB ORDENACIÓ DETALLADA
Promotor: JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SECTOR

JOSEP FORNS I CASACUBERTA, arquitecte

MARÇ de 2015

1. CONSIDERACIONS GENERALS.
Atès que el vigent Programa d’Actuació Urbanística de Canovelles no realitza cap previsió sobre
aquest àmbit, de conformitat amb els apartats e) i i) de l’article 59.1 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, l’Agenda d’aquesta
Modificació puntual estableix les determinacions pròpies dels Programes d’Actuació Urbanística
pel que fa a les prioritats i a les previsions temporals de la seva execució.
L’article 58 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, estableix que els sectors de sòl urbanitzable delimitat que s’hagi previst
desenvolupar de manera immediata poden establir l’ordenació detallada del sòl amb el nivell i
documentació propis d’un pla parcial urbanístic i altres determinacions pròpies d’aquest
instrument, sense necessitat de tramitar-lo per desenvolupar el sector sempre que així s’hagi
determinat expressament.
De conformitat amb allò es fa constar que aquest instrument de planejament general preveu el
desenvolupament immediat del sector al que fa referència, motiu pel qual aquest instrument de
planejament general estableix l’ordenació detallada del sòl amb el nivell i la documentació
propis d’un pla parcial urbanístic.
L’Article 66.1.F) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei
d’urbanisme, així com l’article 83 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament d’aquesta llei, estableixen que la documentació de tot pla parcial urbanístic disposarà
d’un pla d’etapes on es preveurà la realització de les obres d’urbanització i dels serveis durant el
temps, preveient-se per a cada etapa els següents conceptes:
Terminis per a promoure els instruments corresponents (Projectes de reparcel·lació i
d’urbanització).
Terminis per a l’inici i la finalització de la urbanització.
Obres d’urbanització corresponents a cada una d’elles.
La posta en servei de les reserves de sòl corresponent als equipaments i les dotacions.
Terminis per a l’inici i la finalització de l’edificació.
Terminis per a l’inici i la finalització de l’edificació dels habitatges de protecció pública.
Actualment ja s’ha constituït la Junta de Compensació d’aquest àmbit, que el passat 12 de febrer
de 2015 va quedar inscrita al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la Generalitat
de Catalunya a l’assentament 4.028, del volum 31.

AGENDA I PLA D’ETAPES DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGOM AL SECTOR “CA LA PIUA” DE CANOVELLES. MARÇ DE 2015

1

Un cop esdevingui executiva aquesta Modificació del planejament general, la Junta de
Compensació d’aquest àmbit formularà i sotmetrà a tràmit administratiu els Projectes de
Reparcel·lació i d’Urbanització.
Un cop aquests siguin executius, es procedirà a la urbanització de la vialitat, les infraestructures i
les zones verdes del sector per part de l’empresa contractada a tal efecte.

2. PROJECTE D’URBANITZACIÓ.
Des de l’aprovació definitiva de la Modificació puntual de PGOM s’estableix un termini de sis
mesos per redactar el Projecte d’Urbanització.

3. PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ.
Des de l’aprovació definitiva de la Modificació puntual de PGOM s’estableix un termini de sis
mesos per redactar el Projecte de Reparcel·lació.

4. EXECUCIÓ DE L'URBANITZACIÓ: ETAPA ÚNICA
Tal i com pot veure’s grafiat al plànol 14 “Pla d’etapes”, les obres d’urbanització s’executaran en
la seva totalitat dins d’una única etapa. Per a l’execució d’aquesta es fixa un termini de divuit
mesos des de que siguin ferms i executius en via administrativa els Projectes d’Urbanització i
Reparcel·lació corresponents, un cop s’hagi produït la inscripció registral del Projecte de
Reparcel·lació.
Seguint les indicacions de l’article 169 del Decret Legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme, la cessió de sòl per a equipaments, així com les
obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions s’efectuarà en favor de l’Ajuntament dins d’un
termini no superior als 3 mesos, comptat des de la recepció de l’obra per part de la persona
responsable de l’execució, que en aquest cas serà la Junta de compensació del sector.
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5. EXECUCIÓ DE L’EDIFICACIÓ.
En general, l’execució de l’edificació haurà de realitzar-se dins del primer sexenni a partir de la
vigència de la present Modificació puntual de PGOM.
El termini de finalització de les obres d’execució de l’edificació serà el fixat per la llicència
municipal, segons estableix l’article 175 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova
el Text Refós de la Llei d’urbanisme.
Respecte dels sostre subjecte a algun règim de protecció oficial, s’estableix que tant
l’administració actuant com les persones propietàries que en resultin adjudicatàries hauran
d’iniciar les seves obres de construcció, com a màxim, dins del termini dels sis anys següents a la
data d’inscripció registral del Projecte de Reparcel·lació. Aquestes obres de construcció hauran
de finalitzar, com a màxim, dins del termini dels quatre anys següents al seu inici.

Març de 2015

Josep Forns i Casacuberta, arquitecte
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1.

INTRODUCIÓ

La Llei de mobilitat 9/2003 a Catalunya va introduir una variable que ha de regir el disseny i el
funcionament dels nous desenvolupaments en l’àmbit urbà: la sostenibilitat.
L’aprovació del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de
la mobilitat generada, significa l’establiment de la necessitat de planificar integradament usos
del sòl i mobilitat.
Aquests estudis tenen per objecte avaluar l’increment potencial de desplaçaments provocat per
una nova planificació o una nova implantació d’activitats i la capacitat d’absorció dels serveis
viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de transport de baix o nul impacte,
com els desplaçaments a peu o en bicicleta.
D’altra banda, l’objectiu dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada és definir les mesures
i actuacions necessàries per tal d’assegurar que la nova mobilitat generada en l’àmbit d’estudi
segueixi unes pautes caracteritzades per la preponderància dels mitjans de transport més
sostenibles, i així acomplir amb el canvi de model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de
13 de juny, de la mobilitat.
L’objecte del present estudi d’avaluació de la mobilitat generada (en endavant, EAMG) és
atendre els requisits del Decret 344/2006 en el cas del Pla parcial a l’àmbit del sector de “Ca la
Piua” de Canovelles, ubicat al nord del nucli urbà del municipi.
També, atén a les següents observacions realitzades per l’informe de l’Autoritat Metropolitana
del Transport de 18 de març de 2009 en relació a l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada,
redactat el desembre de 2008, de la modificació puntual del PGOU aprovada definitivament el
12-05-2010:
Pel càlcul de la mobilitat generada és convenient justificar una proposta de repartiment
modal, sempre tendint cap a una mobilitat més sostenible que l’existent a la zona, no pas a
l’inversa.
En base a aquest repartiment modal proposat caldrà assignar una demanda (viatges/dia)
diferenciada per a cada mode de transport (vehicle privat, transport públic, vianant i
bicicleta).
Cal analitzar l’estat actual de les xarxes de mobilitat, ja sigui a peu, en bicicleta, en transport
públic i en vehicle privat motoritzat, valorant i concretant l’oferta i demanda actual i com
s’encaixa la nova demanda generada pel sector objecte del planejament. Cal descriure
acuradament els itineraris de connexió entre els sector i els principals indrets que atrauen la
mobilitat propers (centre del municipi, parades d’autobús, etc) i grafiar-los sobre el plànol.
Cal detallar les amplades dels vials (calçada i voreres, repartiment de l’espai) i els pendents
de la vialitat interna del sector, per tal de comprovar que s’ajusten als principis de mobilitat
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sostenible i accessibilitat universal, seguint en tot cas les especificacions requerides pel
propi decret.
Cal esmentar la necessitat (article 6 del Decret), de realitzar una reserva d’un 10% del
sostre dels establiment comercials destinat a magatzem, per tal d’evitar operacions de
càrrega i descàrrega.
Cal incorporar l’anàlisi de l’itinerari de vianants fins a la parada de l’autobús de la L1 i les
actuacions necessàries per garantir que és accessible i segur. Aquesta actuació s’haurà
d’incorporar al finançament del planejament en tramitació.
Cal especificar indicadors de gènere que constatin els diferents patrons de mobilitat.
Cal assenyalar, doncs, que tot i tractar-se d’un nou estudi de la mobilitat, el present document
realitza referències explícites a aspectes i apartats desenvolupats a l’EAMG de la modificació
puntual del PGOU elaborat el desembre de 2008.

Figura 1. Emplaçament de l’àmbit de la modificació, sobre la base de Google Maps.
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Figura 2. Situació de l’àmbit de la modificació, sobre la base de la imatge de satèl·lit de Google Maps.
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2. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA
L’àrea objecte d’actuació es situa a l’extrem nord-est del nucli urbà i es troba envoltada de
trama viària. Limita al sud, amb el carrer Santa Madrona, inclòs dins el sector “Z”, “Can Xarlet i
Can Ferran”, urbà de tipus residencial, força consolidat per l’edificació; al nord, amb la Ronda
Nord de Granollers; a l’est, amb el carrer Indústria i a l’oest, amb l’enllaç a la Ronda Nord des
dels carrers Barcelona i Diagonal.
Des del punt de vista de les infraestructures de transport l’àmbit es localitza a tocar de la Ronda
Nord de Granollers que té continuïtat amb la Ronda Sud de la mateixa població i que enllaça
amb la C-17 que és molt propera.
Molt a prop de l’àmbit passa la línia ferroviària Barcelona-Vic-Puigcerdà, que disposa d’una
estació (Granollers–Canovelles) a uns 1200m de distància .
La línia d’autobusos urbans de Granollers L-1 passa a tocar de l’àmbit i te una parada al carrer
Diagonal (a 250m de distància de l’àmbit) i una altra a l’Avinguda Canovelles (a 150m de
distància). També té parada a l’estació de tren Granollers-Canovelles, a l’estació de tren
Granollers-Centre i a la parada d’autobusos de Granollers. La línia 3 dels autobusos urbans de
Granollers té dues parades a 700 m de distància de l’àmbit de Ca la Piua.
Amb tot plegat, es pot concloure que el sector es troba molt ben comunicat amb la trama viaria
del municipi i amb els municipis del voltant.
Actualment, als terrenys situats a l’est del sector està emplaçada, de forma provisional, l’escola
Els Quatre Vents en una edificació formada de mòduls prefabricats. Aquesta és l’escola que
s’haurà de traslladar de manera definitiva als terrenys qualificats d’equipament escolar dins
d’aquest àmbit. Així, es manté la cessió pel sistema d’equipaments destinada exclusivament a
equipament docent on es preveu ubicar l’escola.
El principal objectiu que persegueix la nova modificació de planejament és el canvi de l’ús
establert pel planejament general vigent dins d’aquest àmbit, passant de l’ús residencial actual
a l’ús comercial. Així es crea una sola illa destinada a zona per a usos comercials i d’altres
usos compatibles en substitució dels usos residencials. Això ve motivat pel fet que la situació
comercial actual del municipi és deficitària i per contra el parc residencial existent al municipi és
suficient per les demandes actuals i futures a mig termini. En canvi, la possibilitat de la
implantació d’una àrea comercial pot generar un efecte dinamitzador del comerç i de retruc de
l’economia local i pot fer possible la creació de llocs de treball dins del municipi.
El sector s’ordena a partir de la definició d’un vial intern a l’àmbit disposat en sentit nord-sud,
que partint del carrer Santa Madrona estructura la proposta d’ordenació del sector de manera
que l’àmbit queda dividit en dues illes de forma regular. La situada a ponent es qualifica de
sistema de cessió per a equipaments públics escolars, mentre que la situada a llevant es
qualifica de zona d’aprofitament privat i es destina a usos comercials.

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA DE LA MODIFICACIÓ DE PGOM DEL SECTOR CA LA PIUA DE CANOVELLES.

MARÇ DE 2015

5

Es considera que la situació del sector és idònia per la implantació d’una àrea comercial
gràcies a la bona comunicació que té, tant respecte al nucli urbà com respecte a la xarxa viària
general.
La Modificació puntual de Pla general en aquest àmbit contempla resoldre l’encreuament de
vianants a la Ronda Nord de Granollers mitjançant un pas a diferent nivell.
En conclusió, des de la perspectiva dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada cal valorar
positivament l’ordenació proposada atès que:
1

Es proposa una ordenació amb continuïtat amb la trama urbana existent.

2

El sistema viari existent permet enllaçar correctament amb la xarxa comarcal i regional.

3

L’àmbit és situat en un lloc que facilita l’accessibilitat en modes no motoritzats.

Figura 3. Zonificació de la Modificació de PGOU a l’àmbit del sector de Ca la Piua. Febrer de 2015.
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Fotografia 1. Imatge dels terrenys de l’àmbit de la modificació on s’haurà d’ubicar la nova escola.

Fotografia 2. Imatge dels terrenys de l’àmbit de la modificació, amb la casa de Ca la Piua.

Fotografia 3. Imatge dels terrenys de l’àmbit de la modificació, amb l’actual escola Els Quatre Vents.
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CARACTERITZACIÓ DE LA NOVA MOBILITAT GENERADA
Atesa la naturalesa de la present modificació, la mobilitat generada fa referència
fonamentalment als futurs desplaçaments atrets pels usos comercials i escolars. Així, l’objecte
del present apartat és, precisament, estimar la futura mobilitat que es generarà al sector de Ca
la Piua a partir d’utilitzar les ràtios establertes a l’annex 1 del Decret 344/2006. Cal, però, tenir
present que la mobilitat generada associada al nou planejament és fruit de l’aplicació de les
ràtios esmentades en cas que a l’àmbit no existeixi cap activitat generadora de mobilitat en el
present. Ara bé, en el cas que ens ocupa, on en l’actualitat ja hi ha ubicada l’escola, la nova
mobilitat generada seria la diferència entre la mobilitat existent en l’actualitat i la mobilitat
associada a l’execució del planejament derivat que es proposa.
No obstant això, no es tindrà en compte aquesta premissa i es considerarà el cas més
desfavorable com si l’Escola s’implantés de nou.
Ús

Sostre (m2)

Ràtio (viatges/100m2)

Estimació (viatges/dia)

Residencial

7.957

10

796

Comercial

5.305

50

2.652

Equipament

3.330

20

666

Zona verda

3.672

5

184

TOTAL

4.298

Taula 1: mobilitat generada pel planejament proposat al sector.

El càlcul de la nova mobilitat generada serà el còmput total de desplaçaments que generarà el
nou planejament.
Així doncs, amb l’aplicació dels ratis del Decret s’estima en 4.298 viatges al dia. D’aquests,
més d’un 60 % serien generats per l’ús comercial. Aquests viatges es poden fer amb vehicle
privat, en transport públic, en transport ferroviari, i es poden fer a peu o en bicicleta.
El fet que el sector estigui molt ben comunicat fa que, pràcticament, no s’hagi d’alterar la xarxa
existent.

PROPOSTA DE REPARTIMENT MODAL I ASSIGNACIÓ
En base al resultat obtingut s’aplicarà un repartiment modal per extreure el volum de
desplaçaments per mitjans de transport. Segons l’Enquesta de la Mobilitat Quotidiana
realitzada l’any 2006 per la Generalitat de Catalunya, la utilització dels modes de transport
emprats en els desplaçaments a la comarca del Vallès Oriental presenten les següents quotes
modals:

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA DE LA MODIFICACIÓ DE PGOM DEL SECTOR CA LA PIUA DE CANOVELLES.

MARÇ DE 2015

8

Quota modal

Vehicle privat

Transport col·lectiu

A peu

Bicicleta

54,0%

11,8%

34,0%

0,2%

Taula 2: Repartiment modal dels desplaçaments del Vallès Oriental. Font: EMQ 2006.

Atès que aquest repartiment modal és genèric per a tota la comarca del Vallès Oriental, es
proposa establir una proposta que tendeixi vers un repartiment modal amb major pes dels
modes més sostenibles. Aquest major pes dels modes més sostenibles es justifica en el cas
d’estudi perquè:
L’àmbit d’estudi està situat en un nucli compacte de població amb barreja d’usos, afavorint
la mobilitat de proximitat i els modes no motoritzats.
El nou sector urbanitzable presenta barreja d’usos escolars, comercials i de serveis,
afavorint la mobilitat de proximitat i els modes no motoritzats.
L’àmbit d’estudi disposa de cobertura del transport urbà d’autobusos.

D’altra banda, per realitzar la proposta de repartiment modal també és interessant observar el
repartiment modal existent a la ciutat veïna de Granollers, dada que es coneix gràcies a
l’enquesta realitzada en el marc dels treballs del Pla de Mobilitat Urbana de Granollers elaborat
recentment. En concret, el repartiment modal que s’observa a Granollers és:

Quota modal

Vehicle privat

Transport col·lectiu

A peu

Bicicleta

42,5%

8,0%

49,2%

0,3%

Taula 3: Repartiment modal de tots els desplaçaments de Granollers. Font: PMU Granollers.

Així doncs, en base a les dades de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006, de les del Pla de
Mobilitat Urbana de Granollers i de les diferents argumentacions realitzades més amunt, la
proposta de repartiment modal objectiu per a l’àmbit d’estudi s’expressa a la següent taula.
Observis que s’ha optat per prendre una quota del transport col·lectiu sensiblement superior a
la quota de Granollers. I aquesta s’ha incrementat en detriment dels desplaçaments en vehicle
privat atès que s’ha considerat que la dimensió de Granollers, en comparació amb l’àmbit
Canovelles (i per tant les distàncies), propicia un major nombre de desplaçaments a peu i un
menor ús del vehicle privat. També hi contribueix el fet que la renda de Canovelles és més
baixa que la de Granollers, així com una major conscienciació de sostenibilitat ambiental.

Quota modal

Vehicle privat

Transport col·lectiu

A peu

Bicicleta

35,0%

15,0%

49,0%

1,0%

Taula 4: Proposta de repartiment modal de la nova mobilitat generada.
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Segons aquesta hipòtesi, i considerant els 4.298 desplaçaments generats diàriament que s’ha
establert anteriorment, s’obté la següent assignació als diferents modes de transport:

Desplaçaments diaris

Vehicle privat

Transport col·lectiu

A peu

Bicicleta

1.504

645

2.106

43

Taula 5: Assignació de la nova mobilitat generada als diferents modes de transport.

La capacitat de les diferents xarxes de transport per assumir la nova demanda generada és
objecte d’atenció del següent apartat.
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3. LA MOBILITAT DE VIANANTS I BICICLETES
3.1. Vianants
En aquest apartat es realitza una anàlisi de les voreres existents en l’àmbit d’estudi i el seu
entorn immediat, a la vegada que s’estableix recomanacions per a les noves voreres a
construir. El plànol següent mostra la xarxa principal general de vianants i la seva connexió
amb les diferents polaritats municipals.

Figura 4. Plànol de la xarxa principal general de vianants.
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Per a aquesta anàlisi de la xarxa d’itineraris per a vianants es considera com a Xarxa Principal
els carrers de Santa Madrona, Diagonal, Indústria i el nou pas inferior de la Ronda. Aquests
carrers, definits com a principals eixos de vianants, disposen de voreres suficients pel pas de
vianants, així com passos senyalitzats com a tal. També, la mateixa Ronda disposa de voreres
de 2 m d’amplada.
Aquesta xarxa principal de vianants assegura la connectivitat amb aquells indrets que generen
un nombre important de desplaçaments a peu o amb mitjans auxiliars. Les línies grogues
grafiades sobre el plànol identifiquen els principals eixos de vianants en el nostre àmbit en
relació a l’accés als indrets on es genera més mobilitat (estació d’autobusos, centres educatius
i administratius, mercats i zones comercials, instal·lacions esportives, espais de lleure i
polígons industrials). Com es pot veure, aquestes línies coincideixen amb la ubicació dels
principals serveis propers al sector estudiat de manera que es pot afirmar que les previsions al
nucli de Canovelles no es preveu que es vegin alterades pels nous usos previstos en el sector.

Figura 5. Plànol de la xarxa principal de vianants propera a l’àmbit.
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Fotografia 4. Vista de la vorera nord del carrer de Santa Madrona.

Fotografia 5. Vista de la vorera est del carrer Diagonal.

Fotografia 6. Vista de la vorera est del carrer Indústria.
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Fotografia 7. Vista de la vorera nord de la Ronda Nord a tocar del sector.

Cal afegir que, dins el projecte Canovelles Ciutat Educadora, s’ha senyalitzat els itineraris a
peu per a escolars des del centre urbà fins a les escoles, amb marques pintades al paviment de
les voreres que indiquen els itineraris segurs. Entre aquestes escoles, hi ha el CEIP “Els quatre
vents”, actualment en funcionament en terrenys de l’àmbit de la Modificació, tal com es pot
apreciar a la següent fotografia en un dels passos elevats del carrer Indústria.

Fotografia 8. Vista de la senyalització horitzontal d’un itinerari escolar a peu davant un pas de vianants.
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Atès que està previst que l’increment dels fluxos a peu generats pel nou àmbit sigui de 2.106
desplaçaments diaris, les voreres existents i previstes pel nou planejament són suficients. Cal
assenyalar que en tots els casos les noves voreres i zones de pas de vianants previstes al nou
planejament compleixen amb la nova normativa estatal sobre accessibilitat, Orden
VIV/561/2010, presentant amplades lliures de pas superiors als 180 cm.
La zonificació del Pla parcial preveu la creació de dos vials interiors tractats com a zona 30,
zona de circulació especialment condicionada destinada en primer lloc a vianants, on la
velocitat màxima dels vehicles està fixada en 30 km/h, i on els vianants tenen prioritat respecte
els vehicles. L'amplada d’aquests vials és de 12 m, que és superior a la mínima (10 m) pels
carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable amb la senyalització corresponent a zona 30,
d'acord amb el que estableix el Reglament general de circulació. L’amplada de la vorera o
espai destinat a circulació exclusiva de vianants és de 3 m d’amplada.

Figura 6. Secció dels vials interns proposats pel Pla parcial.

El nou pas inferior a la Ronda, que s’incorpora al planejament, a nivell indicatiu, per tal de
verificar la viabilitat de la proposta, amb una amplada prevista de 4 m en el seu tram principal, i
de 1,80 m en un dels seus accessos al nord permet el pas de cadires de rodes, cotxets de nens
o els carretons de la compra. El seu paviment haurà de ser amb materials no lliscants, i sense
relleu per evitar ensopegades tan de les persones amb mobilitat reduïda com dels invidents o
de les persones grans. Tot i haver de salvar un desnivell important amb un recorregut limitat
aquest accés nord al pas inferior a la Ronda constitueix un itinerari adaptat i per tant compleix
el Codi d’Accessibilitat: el seu pendent longitudinal no supera el 8%, amb trams de 20 m de
llargada, i té replans de 1,5 m de llargada als extrems de cada tram.
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Figura 7. Secció del pas inferior a la Ronda nord proposat al Pla parcial.

Per altra banda, la proposta de planejament soluciona dèficits puntuals detectats, com per
exemple la cruïlla entre els carrers Indústria i Santa Madrona, a tocar de l’escola, on el gual de
vianants existent redueix la vorera a només 80 cm. En concret, la vorera del carrer Indústria
s’amplia fins els 6 metres i la vorera del carrer Santa Madrona fins els 5,5 metres.

Fotografia 9. Mostra del gual de vianants existent que redueix la vorera a 80 cm lliures de pas.
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3.2. Bicicletes
Als carrers d’accés a l’àmbit d’estudi no hi ha carrils específics per a bicicletes, tret del que s’ha
fet recentment amb la urbanització del tram del carrer de Santa Madrona confrontant amb el
sector, però que no té continuïtat més enllà.
La part del carrer Indústria que queda a la banda sud de la via del tren, ha incorporat, fa poc,
un carril bici que queda interromput just abans del pas inferior a la línia del ferrocarril, a 400 m
de distància del sector.
Al passeig de la Ribera, paral·lel al riu Congost, hi ha un altre carril bici que està allunyat de
l’àmbit, uns 450 m en el seu tram menys distant.
Les voreres dels carrers més propers al sector, Indústria i Diagonal són prou amples com per
circular-hi vianants i bicicletes, per bé que no hi ha cap senyalització de carril bici en l’actualitat.
El plànol següent mostra la xarxa de bicicletes i la seva connexió amb les diferents polaritats
municipals. Atès que els fluxos de bicicletes en l’actualitat són molt reduïts, i que el nou sector
a urbanitzar no conté potencial per incrementar significativament el nombre d’usuaris de la
bicicleta, les infraestructures existents en l’actualitat es poden considerar suficients.

Figura 8. Plànol de la xarxa d’itineraris de bicicleta propera al sector.
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Fotografia 10. Vista del carril apte per a bicicletes existent a la vorera nord del carrer de Santa Madrona.

Fotografia 11. Vista del carril bici existent a la vorera est del carrer Indústria.

De fet, vol posar-se de manifest que els reduïts fluxos de demanda de mobilitat en bicicleta
aconsellen no implantar-hi carrils bici. Als vials esmentats –amb presència de passos de
vianants sobreelevats i on la velocitat màxima establerta és de 30 km/h- la bicicleta ha de
cohabitar amb els cotxes per la calçada. Si en el futur s’observés que és necessari addicionar
més elements de reducció de la velocitat sobre la calçada, caldria actuar en aquest sentit per
millorar la cohabitació.
Tot i això es planteja un carril bici al passatge de nova creació que permet, des del carrer Santa
Madrona, accedir al pas inferior a la Ronda i al seu accés nord (així com als que es puguin
produir en el futur), al mateix temps que permet arribar a la zona verda en bicicleta.
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El projecte d’urbanització estudiarà la possibilitat de continuar aquest itinerari a l’interior de la
zona verda i al mateix temps allargar-lo fins al carrer Indústria.
Pel càlcul de necessitats d’aparcament de bicicletes fora de la via pública es segueix els
barems de l’annex 2 del Decret 344/2006, i que s’especifiquen a la taula següent:
Ús

Sostre (m2)

Ràtio (plaça/100m2)

Estimació (viatges/dia)

Residencial

7.957

2 + 2p/vivenda

349

Comercial

5.305

1

53

Equipament

3.330

5

166

Zona verda

3.672

1

36

TOTAL

594

Taula 6: Càlcul del nombre de places d’aparcament de bicicletes fora de la via pública.

S’ha de preveure la ubicació de l’aparcament amb el nombre suficient per a cada zona. Es
recomana la localització d’aparcaments per bicicletes dins el recinte escolar, dins el recinte
comercial i dins els aparcaments dels habitatges. Amb la creació del nou centre escolar CEIP
s’ha de preveure el lloc adient per a la situació d’aquest aparcament, per bé que, i donat el gran
nombre de places que són necessàries, es pot preveure la seva implantació per fases en funció
de la demanda.
Per a la zona d’ús comercial i per a la zona verda s’haurà de preveure aparcament de bicicletes
suficient segons les dades de la taula anterior, la seva implantació pot portar-se a terme per
fases en funció de l’ús que se’n faci. Tanmateix, per a la zona verda, cal preveure la seva
localització des d’un inici en el projecte d’urbanització per tal d’assegurar la cabuda de les
places totals previstes. Per a la zona comercial els projectes constructius hauran de reservar un
espai per a aparcament de bicicletes dins l’aparcament privat de cada establiment, que hauran
de ser exclusives per a bicicletes i degudament senyalitzades.
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4. LA MOBILITAT EN TRANSPORTS COL·LECTIUS
Des del punt de vista de les infraestructures de transport públic, el sector es troba molt ben
comunicat amb els municipis del voltant, especialment amb Granollers, i també amb la resta del
país. Granollers és una ciutat molt ben comunicada, donat que s’hi pot arribar des de qualsevol
punt del territori català. Això propicia que la mobilitat a Canovelles amb transport públic sigui
molt bona.
Molt a prop de l’àmbit passa la línia ferroviària Barcelona-Vic-Puigcerdà, amb una estació
propera (Granollers–Canovelles), a una distància de 1,2 kilòmetres.
Per Granollers també hi passa la línia de ferrocarril Barcelona-Portbou, amb estacions a
Granollers-Centre i Les Franqueses-Granollers Nord a una distància aproximada de 3 i 1
kilòmetres respectivament.
La línia d’autobusos de Transports Municipals de Granollers L-1 passa a tocar de l’àmbit i te
una parada al carrer Diagonal situada a menys de 300 metres del sector d’estudi (parada
“Diagonal”), i una altra parada a uns 250 metres a l’Avinguda de Canovelles (parada
“Ajuntament de Canovelles”).
La línia 3 de TMG té dues parades (Plaça Europa i Indústria-CAP) situades a uns 700 metres
de distància de l’àmbit.
Ambdues línies d’autobús recorren bona part del nucli urbà passant a prop dels principals
serveis de la població, i tenen parada a les estacions de tren de Granollers-Canovelles de la
línia de Puigcerdà, i de Granollers-Centre de la línia de Portbou, així com a l’estació
d’autobusos de Granollers.
La urbanització del nou sector comporta incrementar entorn de 1.130 desplaçaments en
transport col·lectiu, canalitzats fonamentalment a través de les línies d’autobusos urbans L-1 i
L-3.
El mes de setembre de 2010 la línia L-1 va transportar 57.084 passatgers a través dels 1.343
serveis realitzats. Si bé no existeixen dades sobre el percentatge d’ocupació dels vehicles de la
línia, el fet que l’àmbit d’estudi se situï en un tram perifèric del recorregut permet afirmar que no
existeixen dèficits de capacitat en els vehicles que circulen per la parada “Diagonal”, i no es
creu necessari crear noves línies de bus per acollir la nova generació de viatgers potencials del
sector.
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Línia 3 autobús TMG

Línia 1 autobús TMG

Figura 9. Plànol de la xarxa de transport col·lectiu.

L’itinerari de vianants entre el sector objecte del present planejament i la parada “Diagonal” de
l’autobús de la línia L1 és ja en l’actualitat accessible i segur. De fet, aquestes característiques
s’acompleixen per qualsevol dels itineraris que cobreixen aquests dos punts.
Tots els passos de vianants de l’àmbit presenten el corresponent gual de vianants enrasat amb
la calçada, a la vegada que les voreres superen amb escreix els 90 cm mínims d’amplada lliure
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de pas. Cal destacar que al carrer Diagonal, al carrer Indústria i al carrer Santa Madrona fins i
tot existeixen diversos passos de vianants sobreelevats per creuar la calçada.

Fotografia 12. Pas de vianants sobreelevat, al fons, davant de la parada “Diagonal” de la L-1.

També el carrer Santa Madrona, urbanitzat recentment, així com una part del carrer Indústria,
disposen de passos de vianants sobreelevats com a continuació dels itineraris possibles de
connexió entre la parada de l’autobús i l’àmbit del Pla.

Fotografia 13. Vorera del carrer Diagonal i pas de vianants en l’itinerari des de la parada “Diagonal” de
la L-1 d’autobús.
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5. LA MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT
L’àrea objecte del planejament es situa a l’extrem nord-est del nucli urbà, i es troba envoltat per
trama viària. Limita al sud amb el carrer Santa Madrona; al nord amb la Ronda Nord de
Granollers; a l’est amb el carrer Indústria i a l’oest amb l’enllaç a la Ronda Nord des dels
carrers Barcelona i Diagonal.
Des del punt de vista de les infraestructures de transport l’àmbit es localitza a tocar de la Ronda
Nord de Granollers que enllaça amb la Ronda Sud de la mateixa població i que connecta amb
la C-17 que és molt propera.
El plànol següent mostra la xarxa per a vehicles privats i la seva connexió amb les diferents
polaritats municipals i la xarxa viària interurbana.

Figura 10. Plànol d’ubicació de l’àmbit en relació amb les principals infraestructures viàries.
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Figura 11. Xarxa viària de vehicles. De color vermell es grafia els principal carrers de trànsit privat.
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La xarxa bàsica d’itineraris per a vehicles ha d’assegurar la connexió amb els indrets on es
generin el major nombre de desplaçaments i com a mínim les estacions de ferrocarril i
d’autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu, els equipaments comunitaris
sanitaris, educatius, culturals i administratius.
Els nodes de connexió del nou sector seran tots els carrers que l’envolten. El carrer Santa
Madrona constituirà el principal accés a l’equipament escolar, mentre que el carrer indústria ho
serà per a la zona comercial.

Fotografia 14. Vista del carrer Santa Madrona. L’àmbit del sector queda a l’esquerra.

Fotografia 15. Vista del carrer Indústria, amb l’àmbit a la dreta de la imatge.
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La urbanització del nou sector comporta incrementar entorn de 1.515 desplaçaments en vehicle
privat, canalitzats fonamentalment a través de la trama urbana de Canovelles i sobretot de la
Ronda Nord de Granollers.
En relació a la trama urbana de Canovelles, els vials de l’entorn de l’àmbit d’estudi són vials
perifèrics als principals centres urbans i, per tant, presenten baixes intensitats de trànsit i no
mostren problemes de capacitat.
En relació a la Ronda Nord de Granollers, la seva recent obertura l’abril de 2009 comporta que
encara no existeixin dades públiques sobre les intensitats de trànsit i nivells de servei existents.
En qualsevol cas, es tracta d’un vial periurbà amb gran capacitat.

Fotografia 16. Vista de la Ronda Nord de Granollers, amb l’àmbit del sector a la dreta de la imatge.
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Per a fer el càlcul de les necessitats de places d’aparcament generades per la Modificació
puntual del Pla general ens hem de remetre als ratis establerts a l’annex 3 del Decret de
mobilitat.
Segons aquests criteris s’estimen el nombre de places d’aparcament que caldrà preveure són
el màxim entre els diferents barems del decret,amb el que obtenim:
Barem Decret mobilitat.
- Aparcament vehicles: 1 plaça/100 m2 sostre. Aparcament motocicletes: 0,5 pl/100m2 sostre
- Aparcament vehicles: 1 plaça/habitatge. Aparcament motocicletes: 0,5 places/habitatge

Sostre (m2)

Vehicles

Vehicles

Motos

Motos

/habitatges

1 pl/100m2 sostre

1 pl/habitatge

0,5 pl/100m2 sostre

0,5 pl/habitatge

7.957 m2

80

40

95 hab

95

48

TOTAL

95

48

Taula 7: Càlcul del nombre de reserva de places d’aparcament de vehicles.

D’acord amb les dades de la taula i agafant el màxim obtingut en cada cas, pel que fa a
l’aparcament de vehicles cal preveure 95 places. Les dimensions de les places d’aparcament
per a vehicles seran com a mínim de 4,75 m x 2,4 metres.
L’aparcament de motocicletes necessari és de 48 places. Les dimensions de la plaça
d’aparcament per a motocicletes serà com a mínim de 2,20 x 1 metres.
En les noves promocions urbanístiques de caire no residencial, però, com són les zones
comercials, les industrials, les d'oci o les de serveis, el Decret no estableix cap mínim de places
d'aparcament per a automòbils per tal de fer possibles promocions l'accés a les quals es basi
en una mobilitat suportada per mitjans més sostenibles (marxa a peu, bicicleta i transport
col·lectiu).
Tanmateix, quan es desenvolupi aquesta Modificació de PGOM, caldrà calcular el nombre de
places d’aparcament de vehicles i motocicletes necessari per a cada ús, que caldrà incloure en
el projecte constructiu.
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6. CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES
Pel que fa a la càrrega i descàrrega de mercaderies cal preveure l’espai suficient perquè
aquesta es pugui desenvolupar sense problemes. D’acord amb l’art. 6 del Decret 344/2006 s'ha
de tenir en compte, a fi de reduir el nombre d'operacions de càrrega i descàrrega, que els locals
comercials hauran de destinar per a magatzem un mínim d'un 10% del sostre, a l'interior de
l'edifici o a terrenys edificables del mateix solar, llevat que es tracti d'activitats comercials que
per les seves característiques especials, justifiquin adequadament la manca de necessitat de
magatzem per als seus productes.
En el cas d’implantació de grans o mitjans establiments comercials, de superfície de venda
superior a 1.300 m2, s'ha de tenir en compte que han de disposar d'un moll o d'un espai mínim
de 3 x 8 metres de càrrega integrat a la instal·lació o situat a terrenys edificables del mateix
solar. A partir d'aquesta superfície, pels següents 5.000 m2 de superfície de venda, han de
disposar d'un altre moll addicional de les mateixes característiques i un altre més per cada un
dels següents 10.000 m2. Aquestes instal·lacions s’hauran de reflectir en els projectes
constructius corresponents.

7. INDICADORS DE GÈNERE
En relació al gènere, es pot suposar que atès que la mobilitat generada és fonamentalment
comercial i escolar, el percentatge de desplaçament d’homes i dones serà aproximadament del
40% i 60% respectivament, lleugerament diferent al repartiment observat al cens de 2001 en
els desplaçaments per mobilitat obligada atrets per Granollers que eren del 60% i 40%.
El desenvolupament del planejament del sector provocarà una millora de les condicions de
desplaçament, en quant a visibilitat, il·luminació i seguretat, de forma que s’afavoriran els
desplaçaments dels col·lectius més fràgils: gent gran, dones i nens, principalment aquells que
es realitzin de forma no motoritzada. Per altra banda, la implantació dels usos previstos pel
planejament i l’increment de mobilitat de la zona permetran també una millor integració urbana
de l’àmbit.
Si a més a més es millora la xarxa de bicicletes i vianants, es garantiran unes possibilitats de
mobilitat més equitatives, ja que la dona presenta una major utilització d’aquests modes.
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8. FINANÇAMENT
Tal i com estableix l'art. 19 del Decret 344/2006, de regulació dels estudis de mobilitat
generada cal incorporar una proposta de finançament del diferents costos generats per
l'increment de la mobilitat degut a la nova actuació, quan sigui necessari com a conseqüència
de la magnitud de l'actuació.
En aquest cas, el fet que no sigui necessari establir noves infraestructures de connexió amb la
xarxa actual del municipi fa que no sigui d'aplicació aquest apartat.
Tot i això, però, la Modificació puntual de PGOM incorpora una proposta de finançament que
consisteix en l’execució del pas inferior de vianants a la Ronda nord de Granollers i els seus
accessos, consistent en un caixó estructural sota la ronda, d’uns 30 m de llargada, una escala i
una rampa d’accés d’una llargada aproximada de 90 m. El seu cost d’execució material estimat
és de 137.445 €.

Març de 2015

Josep Forns i Casacuberta, arquitecte
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1 INTRODUCCIÓ
El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, defineix la documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal i
llurs revisions, els quals hauran de disposar de la documentació mediambiental
adequada i, com a mínim, l'informe mediambiental (art. 59.1.f).
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 4 de març de
2010, va aprovar el Text refós de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació
municipal per a la creació d’un sector urbanitzable en terrenys confrontants amb la
Ronda nord de Granollers, de Canovelles, promogut i tramès per l’Ajuntament.
Com a part de la documentació integrant de la modificació del PGOM, que va ser
objecte d’avaluació ambiental, es va presentar l’Informe de Sostenibilitat Ambiental
(en endavant l’ISA), on:
-

S’identificaven els aspectes i elements ambientalment rellevants en l’àmbit del
Pla

-

Es descrivien les alternatives considerades per la modificació puntual del Pla
General, se n’analitzaven els efectes globals i es justificava l’elecció de
l’alternativa seleccionada.

-

S’identificaven i avaluaven els probables efectes significatius de l’ordenació
proposada sobre el medi.

-

S’avaluava el Pla
establerts.

i es justificava el compliment dels objectius ambientals

1.1 Objecte
L’Informe Ambiental (en endavant IA) que es presenta, segueix el procés d’avaluació
ambiental a que es va sotmetre la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació
Municipal de Canovelles per la modificació d’usos d’un sector urbanitzable en
terrenys confrontants a la Ronda Nord de Granollers, en l’àmbit anomenat “Ca la
Piua” aprovada definitivament el 4 de març de 2010.
L’objectiu d’aquest IA es avaluar els aspectes ambientals d’aquesta nova Modificació
puntual del sector urbanitzable “Ca la Piua”, especialment aquells que no es
contemplaven en l’ISA del document aprovat definitivament el 4 de març de 2010, ja
sigui pel canvi d’ús de l’ordenament urbanístic de la nova Modificació puntual de
PGOM, o perquè han variat en els més de 4 anys que han passat des de la seva
redacció.

1.2 Metodologia de treball
L’elaboració d’aquest Informe Ambiental segueix el següent esquema: en primer lloc
s’ha realitzat un estudi aprofundit del medi físic amb els objectius d’identificar els
factors ambientals que es podrien veure modificats amb el desenvolupament de la
proposta, i com han variat des de la creació del sector Ca la Piua. Seguidament
s’estudia com l’IA analitza els diferents efectes que pot tenir el planejament sobre els
factors del medi físic i social prèviament descrits i a continuació es complementa
l’anàlisi que fa l’IA dels possibles efectes de les principals propostes sobre el medi.
INFORME AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOM AL SECTOR CA LA PIUA DE CANOVELLES. MARÇ DE 2015

2

Posteriorment es reavaluen les mesures addicionals necessàries per atenuar o
eliminar els impactes que tindrien diferents efectes de la proposta sobre el medi.
En concret l’informe s’ha desenvolupat a partir de l’obtenció d’informació per dues
vies:
Fase 1- Treball de camp
L’objectiu del treball de camp és adquirir un coneixement directe de la zona, realitzat
a partir d’inspeccions a la zona d’estudi on, a través de l’observació in situ, s’han
obtingut dades sobre el medi físic, la vegetació i la fauna de l’àmbit.
Fase 2 – Treball de gabinet
La segona via correspon al treball de gabinet que engloba tot el que és la recerca
bibliogràfica, consultant bibliografia específica, informació de diferents fonts
estadístiques, cartografia actual, revisió del planejament vigent a la zona, etc.
Posteriorment es revisa l’estudi dels efectes que pot tenir la proposta del Pla parcial
sobre els factors del medi físic i social que fa l’IA, i es complementen o modifiquen
quan és oportú. A continuació es reescriu la relació dels possibles efectes de les
principals propostes sobre el medi, incorporant les modificacions oportunes.
Per últim es presenten les mesures preventives i correctores que són necessàries
per atenuar o eliminar els impactes que tindrien els diferents efectes de la proposta
sobre el medi.
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2 REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN L’ÀMBIT DE
LA MODIFICACIÓ
En aquest apartat s’analitzen els aspectes i elements ambientalment rellevants del
Sector.

2.1 Marc geogràfic
El municipi de Canovelles té una extensió total de 6,7 Km2. Està situat a la vall
mitjana del riu Congost, riu que fa de límit oriental amb els municipis veïns de les
Franqueses del Vallès i Granollers. El sector oest és accidentat per les elevacions de
Belulla, mentre que la resta del territori presenta un pendent pràcticament nul.
El municipi està format pel nucli de Canovelles i els veïnats de Belulla, de la Serra,
de Sanahüja, Can Diviu, Can Duran i Tibel. La Barriada Nova limita pel sud amb
Granollers formant un continu urbà. A l’oest i al sud-oest delimita amb Lliçà d’Amunt i
al nord amb l’Ametlla del Vallès.
Segons el document del Text refós de la vigent Modificació Puntual del Pla General
d’Ordenació Municipal de Canovelles, de 12-05-2012, l’àmbit de planejament consta
d’una superfície total de 24.243,05 m2. Segons l’amidament topogràfic realitzat dins
del procediment d’elaboració de la nova Modificació, la superfície total de l’àmbit de
planejament és de 24.524 m2.
L’àrea objecte d’actuació es situa a l’extrem nord-est del nucli urbà. Limita al sud,
amb el carrer Santa Madrona, inclòs dins el sector “Z”, “Can Xarlet i Can Ferran”,
urbà de tipus residencial, molt consolidat per l’edificació; al nord, amb la Ronda Nord
de Granollers; a l’est, amb el carrer Indústria i a l’oest, amb l’enllaç a la Ronda Nord
des del carrer Barcelona. S’engloba dins la plana agrícola del municipi formada
principalment per terrenys de cultiu.

Figura 1. Localització de l’àmbit d’estudi. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya.
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Figura 2. Detall de l’àmbit del Sector Ca la Piua. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. Base
d’ortofotoimatges.

2.2 Medi Natural
El clima de Canovelles és de tipus mediterrani. Aquest combina una sequera estival
més o menys llarga amb una gran variabilitat interanual de precipitacions, uns estius
calorosos i uns hiverns moderadament freds. En general les pluges es registren a
l’hivern (des d’octubre fins a finals d’abril) i a l’estiu es produeix un període de
sequera de durada variable. En aquest municipi el règim de pluges anual és
d’aproximadament uns 700 mm.
A l’estiu, les temperatures són càlides i els hiverns són suaus, amb temperatures per
sobre els 6ºC, essent excepcional que aquestes estiguin per sota els 0ºC.
Les zones de clima mediterrani tenen un fort nivell d’insolació, sobretot a l’estiu, amb
valors que van de les 2.200 a les 2.600 h/insolació/any.
En quan a hidrologia, el municipi està situat a la vall mitjana del riu Congost.
Concretament, proper al nostre àmbit d’estudi a la banda est, trobem el riu Congost
que forma part de la Conca del Besòs. Aquest, deu el seu nom a l’estret engorjat pel
qual discorre en bona part del seu pas a través de la Serralada Prelitoral. No té
afluents d’importància, però molts d’ells també es troben engorjats. Habitualment, els
mesos de març, maig i setembre és quan hi baixa més aigua, marcant els mínims en
el mes d’agost. Per la seva ubicació es tracta d’un curs d’aigua de règim mediterrani,
pel que no és estrany que pateixi crescudes ràpides desprès d’algunes tempestes.
Això ha provocat que en moltes zones es trobi canalitzat per evitar desbordaments.
El riu però, no és perceptible des dels terrenys.
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Pel que fa a la geologia i tipologia de sòls, les roques predominants a tot el municipi
són les argiles i les graves. La zona més a ponent està formada per argiles mentre
que a la part de llevant hi trobem graves.
Concretament en el nostre àmbit d’estudi i als seus entorns, la litologia que hi
predomina són les graves.
La vegetació al municipi de Canovelles està formada bàsicament per conreus
extensius de secà i boscos mixtes d’alzina i pins. La part de llevant està formada
principalment per àrees urbanes, en canvi a l’oest s’hi troba tota la vegetació, tal com
es pot veure al mapa d’hàbitats de Catalunya, figura 3, que es mostra més endavant.
Com es pot veure, la nostra zona es troba contigua al teixit urbà. Els terrenys objecte
de la modificació s’engloben dins la plana agrícola del municipi, formats per conreus
d’horta, amb algunes zones ermes.
En els marges que confronten amb la Ronda Nord, a part d’espècies herbàcies, s’hi
troben plantats alguns arbres com per exemple: pins (Pinus halepensis), ullastres
(Olea europea spp sylvestris) i alguna alzina (Quercus ilex). Aquests són exemplars
joves, de poca alçada pel que es dedueix que no fa massa que han estat plantats.
Aquests, quan arribin a estats madurs faran la funció de pantalla verda, per tal de
minvar l’impacte tant acústic com visual de la infraestructura viària.
Pel que fa al relleu cal destacar que la zona presenta un pendent pràcticament nul.
Els marges més pronunciats són els que limiten amb la Ronda Nord, que fa que
l’àmbit quedi a un nivell inferior. És en aquests marges on trobem les espècies
arbòries. A la resta de talussos, de poca pendent, s’hi poden observar diferents
herbàcies.
La zona d’estudi no està afectada per cap espai protegit o d’interès faunístic i florístic
(figura 3).

█ Boscos esclerofil·les mediterranis

█ Pastures humides i herbassars megafòrbics

Figura 3. Hàbitats d’interès comunitari propers al Sector Ca la Piua.
Fonts. Departament de Medi Ambient i Habitatge Bases Miramon. Cartografia dels hàbitats a
Catalunya 1:50.000. ICC. Cartografia topogràfica 1:5.000 Municipi de Canovelles.
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Pel que fa a l’estrat herbaci i arbustiu, la vegetació predominant es d’origen ruderal,
vegetació que prolifera en medis molt influïts per l’home i de poc valor paisatgístic.
Pel que fa a l’estat arbori, l’àmbit presenta diferents exemplars aïllats com pollancres
(Populus, sp.) o falsos xiprers, molts d’ells plantats a mode de pantalla verda.
L’espai també presenta superfícies de conreu on s’hi cultiva cereals, o estan en
desús.

Figura 4. Detall d’un dels conreus de la zona. Font: Elaboració pròpia.

Figura 5. Vista dels marges amb la seva vegetació. Font: Elaboració pròpia.
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2.3 Paisatge
El terme municipal de Canovelles està situat a la vall mitjana del riu Congost. El
territori és bastant planer, només accidentat per les elevacions de Belulla a ponent,
amb un pendent de moderat a suau.
A la part central dels terrenys subjectes d’estudi hi ha una casa de pagès amb
construccions annexes, d’escassa entitat. Actualment, als terrenys situats a l’est del
sector, està emplaçada de forma provisional, l’Escola Els Quatre Vents, amb una
edificació formada per mòduls prefabricats. Aquesta és l’escola que s’haurà de
traslladar de manera definitiva als terrenys qualificats d’equipament escolar dins
d’aquest àmbit.
El sector no presenta cap element paisatgístic singular, sinó que es tracta d’una
zona de conreus i erms. La seva situació tampoc es gaire atractiva pel que fa a
paisatge ja que per l’est limita amb el polígon industrial Can Castells, pel sud amb
teixit urbà i al nord amb la Ronda Nord de Granollers.
Cal destacar que una part d’aquesta superfície es troba actualment sense ús i amb
aspecte d’abandó, fet que comporta que la gent hi llenci papers, llaunes,
plàstics,...etc, i hi ha brutícia i deixalles acumulades.

Figura 6. Vista de l’edifici escolar actual. Font: Elaboració pròpia.
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2.4 Riscos associats
Per fer l’anàlisi del risc d’inundabilitat del municipi de Canovelles ens hem de
remetre al Pla Director de protecció contra avingudes del Besòs redactat a l’octubre
de 1999 i vigent fins que es finalitzin i s’aprovin els treballs de Planificació d'Espais
Fluvials de la Conca del Besòs actualment en redacció.
En el plànol següent el color vermell indica el sector objecte de modificació i la fletxa
indica la línia inundable en la línea de 500 anys segons l’esmentat Pla Director.

- - - - - - Traçat aproximat de les línies d’inundació de l’avinguda de 500 anys.
Figura 7. Font: Pla Director de protecció d’avingudes del Besòs.

Pel límit del municipi de Canovelles hi discorre el riu Congost. És a les immediateses
d’aquest on hi ha risc potencial d’inundació. La totalitat del sector es troba fora de la
zona inundable.
Pel que respecta a riscos geològics, a priori no n’existeixen en tot el terme municipal,
i per tant tampoc en el nostre àmbit d’estudi.
El risc sísmic a la nostra zona d’estudi és baix ja que en un període de cinc anys és
van enregistrar tres epicentres de molt poca magnitud.
De forma global, el municipi de Canovelles presenta un risc d’incendi forestal baix
degut a la poca presència de masses boscoses. De fet, tal i com s’observa en el
mapa la única part del municipi amb un risc d’incendi més alt és aquella ocupada per
boscos mixtes d’alzina i pins.
Els terrenys objecte de modificació d’ús són bàsicament camps de conreu, on el risc
d’incendi és més baix.

2.5 Estudi socio-econòmic
La població del municipi de Canovelles està format pel nucli de Canovelles i els
veïnats de Belulla, de la Serra, de Sanaüja, Can Diviu, Can Duran i Tibel.
Segons dades de l’IDESCAT i del padró municipal, la població del municipi és de
15.704 habitants (dades de 01/01/2007), amb una densitat de població de 2.253,7
hab./km2. La població de Canovelles va augmentar molt a partir dels anys 50.
Durant la dècada dels anys 60 i 70, i degut al fort creixement del nombre
d’immigrants registrats provinents d’altres zones de l’estat espanyol, es produí
l’augment més significatiu. En l’actualitat la població creix però paulatinament.
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L’activitat econòmica tradicional va ser l’agricultura. Avui en dia l’activitat es centra
en els serveis i en la indústria (el primer dels quals predomina en nombre
d’establiments i els segon en volum de treballadors).
Concretament, el nostre àmbit d’estudi es troba pròxim al polígon industrial Can
Castells, que queda a la banda nord de la Ronda nord de Granollers.

2.6 Patrimoni cultural
L’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya forma part del Patrimoni Cultural
Català, definit a la Llei 9 / 1.993 de 30 de setembre. Aquesta llei defineix tres
categories de protecció: els béns culturals d’interès nacional (BCIN), els béns
catalogats o béns culturals d’interès local (BCIL) i la resta de béns integrants de
l’ampli concepte de patrimoni cultural que defineix la llei.
El 2004, quan es van iniciar les obres per construir la Ronda Nord es va descobrir el
jaciment arqueològic de Ca l'Estrada, on s'han trobat restes d'època prehistòrica,
antiga i medieval, i en especial el menhir que porta el nom del jaciment
Es tracta de l'escultura d'una figura humana realitzada sobre un petit menhir de 93
cm d'alçada del que es conserven només algunes cares esculpides perquè es va
trobar parcialment fragmentada. Fou la primera estàtua-menhir antropomorfa
descoberta a Catalunya.
L'estàtua menhir de Ca l'Estrada, del 3500–2500 aC, està feta d'un bloc de gres
vermell procedent d’El Figaró. En el cap s'observen diverses cassoletes o cúpules
esculpides, que poden ser la representació del cap o estar fetes per encaixar-hi
material perible. En el dors es distingeixen unes ratlles fines i uns plecs que
correspondrien als cabells, un abric o a una capa, i al costat esquerre hi ha una mà,
un braç i unes línies verticals que s'interpreten com un ceptre o arma.

2.7 Mobilitat
El Decret 344/2006, de regulació dels estudis de mobilitat generada, contempla que
aquests estudis s’han d’incloure com a document independent en diverses figures de
planejament com són el planejament urbanístic general i llurs revisions o
modificacions que comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable o que
tinguin per objectiu la implantació de nous usos o activitats.
Per això, aquest pla ha d’incorporar el corresponent Estudi d’avaluació de la mobilitat
generada al nou sòl urbanitzable. Aquest estudi pretén avaluar tant els efectes que
puguin derivar-se del canvi d’ús dels terrenys com les necessitats que cal atendre
per aconseguir un creixement urbà el més equilibrat i sostenible possible.
La situació del nou sector, confrontant al nucli urbà consolidat de Canovelles li
permet gaudir d’una bona comunicació general i en particular, mitjançant la Ronda
Nord de Granollers, amb el Vallès Oriental i en conseqüència amb Barcelona.
La prolongació dels carrers Indústria, Barcelona i Diagonal com a enllaç amb la
Ronda Nord, juntament amb el carrer Santa Madrona serviran de connexió amb la
trama viària.
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2.8 Paràmetres ambientals
Per avaluar la qualitat de l’aire es pren com a referència el mapa de vulnerabilitat
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i les
dades de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de
Catalunya de les dues estacions de Granollers, que són les més properes al sector
proposat.
La qualitat de l’aire en el sector ve determinada especialment per:
- Les immissions dels focus fixos, que bàsicament són combustions, tant industrials
com domèstiques, dels nuclis poblats més propers. Aquests nuclis són el mateix
nucli urbà de Canovelles, el de Granollers i el sector industrial de Can Castells.
- Les immissions del focus difusos, tant industrials com domèstics dels nuclis
habitats abans esmentats.
- Les emissions atmosfèriques que deriven de la pròpia activitat agrària, com són
emissions de purins, dels adobs o crema de rostolls...
- Les emissions produïdes pel trànsit rodat de la xarxa de carreteres dels voltants, en
especial la Ronda Nord de Granollers.
Segons dades de les estacions de vigilància esmentades, els nivells de
contaminació que provenen de les indústries, com són fums negres o partícules en
suspensió (FN) i diòxid de sofre (SO2), són en general baixos en aquesta zona.
Per altra banda, en relació als nivells contaminants secundaris procedents del trànsit
rodat de la xarxa de carreteres pròximes, com són l’ozó troposfèric (O3), el diòxid de
sofre (SO2), partícules sòlides totals (PTS), diòxid de nitrogen (NO2), monòxid de
carboni (CO) i hidrocarburs totals (HCT), habitualment solen tenir valors baixos i en
algun cas es poden considerar moderats.
En cap cas se superaran els valors guia ni, per tant, els valors límits admissibles. Es
considera, doncs, que el sector té l’atmosfera dins una graduació alta en qualitat en
el barem establert.
Pel que fa al soroll, la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, divideix el territori en zones de sensibilitat acústica, que són
les parts del territori que presenten una mateixa percepció acústica. En aquesta Llei
es defineixen les zones de sensibilitat acústica següents:
1- Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que
requereixen una protecció alta contra el soroll. Els valors límit d’immissió (LAr) per a
aquesta zona són:
-LAr = 60 dB(A) en horari diürn (de les 7 a les 23 h.).
-LAr = 50 dB(A) en horari nocturn (de les 23 a les 7 h.).
2- Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori
que admeten una percepció mitjana de soroll. Els valors límit d’immissió (LAr) per a
aquesta zona són:
-LAr = 65 dB(A) en horari diürn (de les 7 a les 23 h.).
-LAr = 55 dB(A) en horari nocturn (de les 23 a les 7 h.).
3- Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que
admeten una percepció elevada de soroll. Els valors límit d’immissió (LAr) per a
aquesta zona són:
-LAr = 70 dB(A) en horari diürn (de les 7 a les 23 h.).
-LAr = 60 dB(A) en horari nocturn (de les 23 a les 7 h.).
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En aquesta Llei també es defineixen les zones de soroll com aquells sectors del
territori afectats per la presència d’infraestructures de transport viari, ferroviari,
marítim i aeri; es delimiten per la corba isòfona, que són els punts del territori on es
mesuren els valors límits d’immissió corresponents a la zona de sensibilitat acústica
on està situada la infraestructura. En l’article 13 de la mateixa Llei es regulen les
noves construccions en zones de soroll.
En la Llei també s’atorga als Ajuntaments la potestat de declarar zones acústiques
de règim especial (ZARE) les àrees en que es produeixi una elevada contaminació
acústica. Poden ésser declarades ZARE les zones en què se sobrepassin els valors
límit d’immissió en l’ambient exterior corresponents a zones de sensibilitat acústica
baixa en 15 dB(A) o més, dues vegades per setmana, durant dues setmanes
consecutives o tres d’alternes, dins el termini d’un mes.
A la figura 6 es mostra la part del mapa de capacitat acústica de Canovelles
corresponent a l’àmbit de l’estudi. Tal com es pot observar, la Ronda Nord de
Granollers és una zona acústica de règim especial (ZARE). La presència d’aquest
important eix viari fa que hi hagi una zona de soroll dins del sector Ca la Piua, en la
seva part més septentrional, que transcorre paral·lela a la Ronda Nord de Granollers
i penetrant en l’àmbit uns 18 metres aproximadament.
Els carrers Diagonal i Indústria, que limiten el sector per l’est i l’oest respectivament,
estan qualificats com a zones de sensibilitat acústica baixa.
El carrer de Santa Madrona, en el tram que discorre entre els carrers Indústria i Nou,
és de sensibilitat acústica baixa. La resta del carrer de Santa Madrona, és de
sensibilitat acústica alta.
La franja de no edificabilitat de 25 metres que discorre paral·lela a la Ronda Nord de
Granollers fa que la presència de la zona de soroll, originada per la ZARE, no afecti
a cap part de l’àmbit destinada a la construcció d’edificis, i per tant, que no calgui
aplicar les mesures constructives determinades per l’article 13 de a Llei 16/2002, que
parla de les normes per a les noves construccions en zones de soroll. En qualsevol
cas, caldrà aplicar les mesures correctores necessàries per tal de reduir l’afectació
acústica de la ZARE sobre l’escola i la zona comercial.
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Figura 8. Detall del mapa de capacitat acústica de Canovelles.
Font: Arxiu ajuntament de Canovelles

A la figura 9 es mostra la pantalla acústica actualment instal·lada al límit de l’àmbit
confrontant amb la Ronda Nord de Granollers, a l’alçada de la masia existent.
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Figura 9. Pantalla acústica instal·lada actualment a l’àmbit.

Font: Elaboració pròpia

Es preveu que s’allargui la xarxa d’abastament d’aigua, amb connexions a la xarxa
general municipal existent al carrer de Santa Madrona.
L’actual xarxa de sanejament i drenatge del municipi de Canovelles és unitària, per
tant es projecta un sistema unitari, situat al vial de nova creació, que connectarà amb
la xarxa de sanejament del carrer Santa Madrona. Aquesta xarxa drenarà tant les
aigües que discorren pels vials com les que es recolliran a cada parcel·la.
Pel que fa al tractament de les aigües residuals generades, el municipi de
Canovelles no disposa d’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) pròpia, sinó
que les aigües residuals van a parar a l’EDAR de Granollers mitjançant col·lector.
Aquesta, tracta les aigües residuals de Granollers, Canovelles i Les Franqueses del
Vallès (un total aproximat de 94.000 habitants), construïda l’any 1992, fou ampliada
el 1998 i el 2008, assolint una capacitat de depuració de 30.000 m3/dia i 112.154
habitants/equivalent.
L’Ajuntament ha cedit la gestió i explotació al Consorci Defensa Conca Besòs. El
tipus de tractament d’aquesta EDAR és el biològic, és a dir, que el procés de
depuració es realitza amb la intervenció dels microorganismes que actuen sobre la
matèria orgànica i inorgànica, en suspensió, dissolta i col·loïdal, transformant-la en
sòlids sedimentables més fàcils de separar.
Per altra banda, dins del llistat d’actuacions programades en l’actualització 2007 del
PSARU 2005 de l’Agència Catalana de l’Aigua es preveu per a la EDAR de
Granollers: l’ampliació i l’aprofitament energètic de Biogàs, fet que permetrà admetre
per aquesta EDAR les aigües residuals que es puguin generar en aquest sector.
Segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya, durant l’any 2009 la taxa de
producció de residus municipals del municipi de Canovelles ha estat de 1,24
kg/habitant/dia, valor una mica inferior a la mitjana de la comarca (1,33 kg/hab/dia).
El percentatge de recollida selectiva ronda el 22,94% (respecte el 37,05% de la
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comarca). Cal destacar que el percentatge més elevat de reciclatge és el de fracció
orgànica, amb un 23,55%, seguit dels residus voluminosos (18,36%), el paper i
cartró (16,63%), el vidre (7,8%) i els envasos lleugers (4,25). A continuació, amb un
percentatge mínim trobaríem els residus de poda i jardineria, les piles i els
medicaments.
Pel que fa a la protecció envers la contaminació lluminosa, comentar que
actualment segons el Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa
esmenada pels ajuntaments de Catalunya i aprovada pel DMAH el 19 de desembre
del 2007, la gran majoria de la zona objecte d’estudi esta tipificada com a E2
(Protecció alta), que és la zona no urbanitzable del planejament urbanístic que no
pertany al grup de zones protegides incloses en Xarxa Natura 2000, Pla d'Espais
d'Interès Natural, Espais Naturals de Protecció Especial i Consorci del Montsec.
Cal dir que aquesta tipificació pot estar subjecta a canvis arran de la modificació per
canvi d’ús del l’àmbit ocupat pel Sector de Ca la Piua. En aquest cas la tipificació
resultant serà com a E3 (protecció moderada), que és la corresponent a la zona
urbana o urbanitzable del planejament urbanístic que no pertany al grup de zones
protegides. Per tant haurà d’estar subjecte als criteris d’enllumenament establerts en
la normativa aplicable per a zones de Protecció moderada E3.

█ E1. Protecció màxima

█ E2. Protecció Alta.

█ E3. Protecció Moderada

█ E4. Protecció menor

Figura 9. Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa de l’àmbit. Font: DMAH.

Pel que fa al subministrament elèctric, amb la urbanització del carrer de Santa
Madrona ja es van deixar les infraestructures preparades per passar les noves línies
que necessitarà el sector. També s’hi troben la resta de serveis: clavegueram,
distribució d’energia elèctrica, aigua potable, gas, així com les xarxes de
telecomunicacions i d’enllumenat públic. Això assegura que la nova implantació
disposarà de la dotació de serveis necessaris per l’activitat comercial.
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3 ANÀLISI I DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA DE LA MODIFICACIÓ
La Modificació puntual del PGOM al sector de Ca La Piua inclou una proposta
d’ordenació detallada del sector (plànols de Zonificació, de Parcel·lació i
d’Ordenació).
En base a les característiques físiques del sector, de la seva situació al límit del casc
urbà, i per la relació amb un entorn residencial consolidat pròxim, s’ordena el sector
a partir de la definició d’un vial intern a l’àmbit, disposat en sentit nord-sud, i seguint
la traça de la finca inicial que ha estat objecte de cessió anticipada per a la ubicació
de la nova escola, que estructura la proposta d’ordenació del sector, de manera que
l’àmbit queda dividit en dues illes de forma regular.
De les dues illes que resulten de l’ordenació, la situada a ponent, o illa A, es qualifica
de sistema de cessió per a equipaments públics, on es preveu ubicar l’escola “Els
Quatre Vents”, mentre que l’altra, la illa B, es qualifica de zona d’aprofitament privat i
es destina a dotacions i serveis privats, es compatibilitza l’ús comercial (reservat a la
planta baixa) amb l’ús residencial (situat a les plantes pis), per bé que es reserva
una petita parcel·la destinada únicament a l’ús residencial que acollirà l’habitatge de
protecció oficial.
A la zona mixta residencial-comercial es planteja el tipus d’edificació on l’alineació de
l’edificació sigui a vial, regulant l’altura de l’edificació respecte a carrer, redefinint una
profunditat edificable màxima i unes condicions per als espais interiors lliures
d’edificació en contacte amb la planta baixa. Es regula la disposició de l’edificació de
manera que es mantingui la visual de la prolongació del traçat del carrer Nou. També
es preveu evitar la col·locació de tanques als límits de les parcel·les amb plantes
baixes comercials, i es preveu fer coincidir les rasants dels límits d’aquestes
parcel·les amb les rasants de la zona verda on donen front per tal de millorar encara
més la connectivitat i accessibilitat a la zona verda i per tal de donar més amplitud
visual als espais verds públics.
Els terrenys reservats a la cessió pel sistema d’espais lliures, amb accés des del vial
intern i des del carrer Indústria, es situen en una franja al nord de l’àmbit, paral·lela a
la Ronda Nord de Granollers. Entre la Ronda nord i els terrenys destinats a sistemes
d’espais lliures i d’equipaments, la franja qualificada com a sistema viari es tractarà
amb vegetació i arbrat, constituint, conjuntament amb els terrenys qualificats com a
sistema viari paral·lels a la Ronda Nord, una barrera de protecció acústica i visual
enfront d’aquesta via, i donant continuïtat als espais lliures existents en el sector Y.
Es manté una franja no edificable de 25 m en tota la tangència amb la carretera C352, Ronda Nord de Granollers. Per tal de resoldre un possible increment de
circulació de vianants d’un costat a l’altre de la Ronda Nord de Granollers, preveu un
pas inferior a aquesta via, en el punt més favorable topogràficament, que es situa a
continuació del nou vial intern que separa la illa A de la B. Així inclou, de forma
indicativa, un esquema de proposta de pas i d’accessos per tal de verificar-ne la
viabilitat. Amb la informació disponible es comprova que és possible el pas sense
afectar la canonada de ATLL, evacuar les aigües de pluja per gravetat, i ubicar els
accessos dins dels terrenys de domini públic. Aquesta proposta és fruit del consens
aconseguit amb els responsables de la Direcció General de Carreteres.
L’ordenació proposada per la Modificació puntual de PGOM modifica, principalment,
l’alternativa descrita a l’ISA de la Modificació de març de 2010 en els següents
aspectes:
• El vial intern que divideix l’àmbit en zones d’equipaments i residencials no es
prolonga fins la Ronda Nord de Granollers, sinó que arriba fins a una distància
d’uns 25 metres d’aquesta.
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•
•
•

Desapareix el vial intern que era continuació del Carrer Nou.
Es produeix un complement d’ús residencial i comercial a tota la zona
d’aprofitament privat, sense alterar l’edificabilitat bruta total.
Es planteja un nou pas inferior, per a vianant, per creuar la Ronda.

Figura 10: Proposta de Zonificació de la Modificació de PGOM al sector de “Ca la Piua” de Canovelles.
Març de 2015.
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4 IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROBABLES EFECTES
SIGNIFICATIUS DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA
A continuació, s’esmenten els principals impactes, tant negatius com positius,
derivats de les determinacions previstes en el nou planejament de Canovelles,
agrupats tots ells en vectors ambientals.
Els factors que es poden veure impactats poden dividir-se en dos tipus segons
afectin al medi natural o al medi socio-econòmic.
Pel que respecta al medi natural els factors que poden rebre impactes són:
• Atmosfera: es valorarà l’impacte que hi pugui haver sobre la seva qualitat i la
incidència sobre el microclima de la zona.
• Aigües: es tindrà en compte la qualitat, recàrrega, escorrentia, drenatge,
recursos hídrics, contaminació d’aigües superficials i contaminació d’aigües
subterrànies.
• Flora: s’estudiarà l’impacte sobre la seva diversitat i productivitat, així com els
efectes sobre les espècies endèmiques i les espècies interessants o en perill i
l’estabilitat de l’ecosistema.
• Fauna: s’estudiarà l’impacte sobre la seva diversitat i productivitat, així com els
efectes sobre les espècies endèmiques i les espècies interessants o en perill.
També es valoraran els efectes sobre la cadena tròfica.
• Biodiversitat: s’estudiarà l’impacte sobre els diferents hàbitats ja que són els
precursors de la biodiversitat animal i vegetal. Formen part d’aquests hàbitats la
xarxa d’espais d’interès natural i sistemes naturals en general, la connectivitat
biològica i els sòls ocupats per ecosistemes fràgils o escassos.
• Sòl: es valorarà la contaminació, l’ocupació de sòl lliure, l’erosió, els valors
geològics, la geotècnia, la qualitat per a usos agrícoles, l’alteració de les
característiques del sòl, la permeabilitat, la reposició i la compactació.
• Paisatge: es tindrà en compte el paisatge natural, el paisatge protegit, el
paisatge preservat, les vistes panoràmiques, les disharmonies, la qualitat i
manteniment del paisatge i els elements paisatgístics singulars.

Per altra banda, els factors potencialment impactants del medi socioeconòmic són:
• Usos del sòl: s’estudiarà el canvi d’ús del territori, la utilitat pública o d’interès
social, la zona forestal, els usos esportius, els d’oci i esbarjo, el desenvolupament
turístic, les zones agrícoles i ramaderes, les zones verdes i enjardinades, la zona
residencial i les urbanitzacions properes.
• Patrimoni cultural i arquitectònic: s’estudiarà l’impacte sobre els valors
històrics i artístics, així com els vestigis arqueològics i els recursos didàctics i
científics.
• Infraestructures: es valorarà l’impacte sobre la xarxa de transport i
comunicacions, tràfic, accessibilitat, xarxa de subministrament d’aigua, xarxa de
subministrament de gas i electricitat, xarxa de sanejament i evacuació de residus
especials.
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• Salut humana: es tindran en compte els efectes psicològics, la salut, la qualitat
de vida, la seguretat, el benestar i les condicions sanitàries.
• Economia i població: es valorarà l’impacte sobre la densitat de població, la
capacitat d’allotjament, la capacitat de subministrament, la població resident, la
població de temporada, el treball fix, el treball estacional, els ingressos, les
despeses, l’economia local, les relacions socials, les relacions culturals i els
increments econòmics de les activitats comercials i de serveis.
• Béns materials: es tindrà en compte l’impacte sobre els valors de les propietats
confrontants.
• Gestió ambiental: es té en compte l’impacte provocat sobre els recursos
naturals (consum d’aigua i energia) i la generació de residus i aigües residuals.
Aquests impactes es presenten en format de taules en les quals s’ha dut a terme la
seva caracterització. Alhora s’analitzen les mesures preventives, correctores i/o
compensatòries necessàries per evitar, corregir o compensar els corresponents
impactes identificats. Cal destacar que els impactes i per tant les mesures només
s’han tingut en compte per aquells impactes negatius, ja que són els que
requereixen de mesures correctores per tal de pal·liar els seus efectes adversos.
Les taules següents mostren, de manera sintetitzada, la caracterització i avaluació
dels impactes descrits a l’apartat anterior. Així, per cadascun dels vectors ambientals
estudiats s’identifiquen els impactes ambientals que l’afecten i el grau d’afectació
mitjançant la caracterització i avaluació (Pre-avaluació). Per altra banda, es
proposen les mesures específiques que reduiran o eliminaran els impactes
ambientals generats i finalment es procedeix a l’avaluació un cop aplicades les
mesures correctores (Postavaluació).
La caracterització i avaluació d’impactes es fa segons el que estableix l’Annex I del
Real Decret 1131/1988, de 30 de setembre, d’Avaluació d’Impacte Ambiental.

La caracterització dels impactes es fa segons siguin:
-

A (notable) ; A1 (mínim)
B (positiu) ; B1 (negatiu)
C (directe) ; C1 (indirecte)
D (simple) ; D1 (acumulatiu) ; D2 (sinèrgic)
E (a curt termini) ; E1 (a mig termini); E2 (a llarg termini)
F (permanent) ; F1 (temporal)
G (reversible) ; G1 (irreversible)
H (recuperable) ; H1 (irrecuperable)
I (periòdic) ; I1 (d’aparició irregular)
J (continu) ; J1 (discontinu)
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L’avaluació dels impactes es fa segons l’impacte sigui:
-

C (Compatible): aquell que la seva recuperació és immediata quan s’acaba
l’activitat i no precisa de mesures preventives i/o correctores.

-

M (Moderat): aquell que la seva recuperació no precisa de mesures preventives
i/o correctores intensives i en que aconseguir les condicions ambientals inicials
requereix un cert temps.

-

S (Sever): aquell que la recuperació de les condicions inicials del medi exigeix
l’adopció de mesures preventives i/o correctores, i que fins i tot amb l’aplicació
d’aquestes mesures es requereix un període de recuperació llarg.

-

Cr (Crític): impacte de magnitud superior, amb el que es produeix una pèrdua
permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense possibilitat de
recuperació, inclús adoptant mesures preventives o correctores.
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A, B1, C, D1, E1, F,
G, H, I, J

Augment
del
d’energia elèctrica.

consum

A, B1, C, D1, E1, F,
G, H, I, J

Emissions provocades per les
activitats domèstiques.

A, B1, C, D1, E, F1,
G, H, I1, J1

A, B1, C1, D1, E, F1,
G, H, I1,J1

Emissió de gasos i pols
durant
les
fases
de
construcció i funcionament.

Emissions difoses provocades
per la maquinària en la
construcció, i l’augment del
transport privat.

CARACTERITZACIÓ

IMPACTES

M

M

M

M

PREAVALUACIÓ
MESURES
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-El flux lluminós anirà dirigit cap a terra i utilitzarà
una òptica que creï uns cons de llums tant aguts
com sigui possible per evitar la dispersió de la
llum.

-S’utilitzarà un enllumenat públic energèticament
eficient i que causarà menys contaminació
lumínica (làmpades de vapor de sodi).

-Potenciar la implantació d’energia solar tèrmica i
fotovoltaica.

-Vetllar pel correcte compliment de la normativa
sectorial de contaminació atmosfèrica

-Els vehicles i la maquinària utilitzada en la fase
de construcció, estaran al corrent de les revisions
periòdiques disposant dels sistemes de filtrat en
òptimes condicions de funcionament.

-Potenciar les bones pràctiques ambientals per
les activitats domèstiques.

-Regar periòdicament la zona si les excavacions
es realitzen durat èpoques seques.

-En dies de forts vents s’hauran d’aplicar les
mesures tècniques adients per minimitzar
l’emissió de gasos i pols. En cas que aquestes no
siguin suficients es recomana la paralització de
les obres.
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Atmosfera

VECTOR
AMBIENTAL

C

C

C

C

POSTAVALUACIÓ

A, B1, C, D1, E1, F, G1,
H, I1, J 1

Compactació del sòl i
pèrdua
d’estructura
i
permeabilitat en els treballs
d’urbanització i construcció

A1, B1, C1,D1, E1, F, G,
H, I1, J1

A, B1, C1, D1, E1, F, G1,
H, I, J

Contaminació del sòl per
l’abocament de residus

Impacte provocat pel trànsit
rodat.

A, B1, C1, D1, E1, F, G1,
H, I, J

A1, B1, C, D1, E1, F, G1,
H, I1, J1

Contaminació en cas de
vessaments durant la fase
de construcció

Pèrdua del sòl per ocupació
directa

CARACTERITZACIÓ

IMPACTES

M

M

C

M

C

PREAVALUACIÓ
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- S’utilitzaran, sempre que sigui possible, els
camins i vials existents, no procedint a
l’obertura de nous camins excepte en cas de
que sigui estrictament necessari.

-La gestió dels residus sòlids produïts es
portarà a terme per gestors autoritzats,
quedant expressament prohibit el seu
abocament al medi.

-Durant la fase de construcció, no es
transgrediran els límits de l’obra; les terres
s’abassegaran dins del seu perímetre fins que
o bé es tornin a utilitzar, o bé es portin a
l’abocador de runes que haurà d’estar
autoritzat per l’Agència de Residus.

-Només s’ocuparà el sòl estrictament necessari
per portar a terme el projecte.

C

C

C

C

C

-Es definiran les àrees de manteniment de
maquinària, execució de ciments i formigons
dotant-les totes elles dels sistemes de
prevenció i recollida de residus.

-Caldrà delimitar els espais verds, evitar-ne el
pas de maquinària pesant i evitar-ne
l’apilonament de materials.

POSTAVALUACIÓ

MESURES
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Sòl

VECTOR
AMBIENTAL

A, B1,C, D, E, F,
G1, H, I, J

A1, B1, C, D, E, F,
G, H, I1, J1

A1, B1, C1, D1, E,
F1, G, H, I1,J1

Risc de contaminació de les aigües
per la generació d’efluents líquids.

Increment de sòlids en suspensió
degut a l’erosió provocada per
moviments de terres i pols en la
fase de construcció.

A, B1, C, D1, E, F,
G, H, I, J

CARACTERITZACIÓ

Impermeabilització
del
terreny
derivat
del
nou
creixement
residencial i de l’equipament.

Contaminació de les aigües
subterrànies
i
d’escorrentia
superficial per deficiències dels
sistemes
d’evacuació
i
per
deficiències de la xarxa de
sanejament.

IMPACTES

M

C

M

M

PREAVALUACIÓ
MESURES
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-El planejament derivat que desenvolupi el
sector incorporarà indicacions perquè s’aturin
els moviments de terres deguts a les obres en
cas de dies amb vents forts.

-En cas de vessament accidental (olis,
carburants, formigons, etc.), es comunicarà
immediatament a la direcció d’obra, qui prendrà
les mesures oportunes en funció de la magnitud
de l’accident.

-Mantenir les zones verdes com espais
enjardinats i/o parcs no pavimentats que
mantinguin la permeabilitat.

-Potenciar la no pavimentació de les zones
verdes enjardinades.

-La nova xarxa de sanejament es dissenyarà
amb un reforçament de les canalitzacions contra
possibles pèrdues.

-El planejament derivat que desenvolupi el
sector incorporarà mesures que promoguin la
dotació
d’infraestructures
eficients
de
sanejament i/o connexió amb les existents. Efectuar les tasques de conservació i
manteniment de les cunetes i altres
infraestructures d’evacuació aigües.
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Aigües

VECTOR
AMBIENTAL

C

C

C

C

POSTAVALUACIÓ

A1,B1,C1,D1,E
2,F,G,H,I1,J1

Alteració
de
les
condicions
ambientals dels hàbitats adjacents
a les zones en obres

A,B1,C,D2,F1, G,H,I,J

A,B1,C,D1,E,F,
G1,H,I,J

Pèrdua directe d’hàbitat agrícola
degut als nous usos del sòl

Disminució de la heterogeneïtat
dels ecosistemes degut als nous
creixements i infraestructures.

A1, B1, C1, D, E, F,
G, H, I, J1

CARACTERITZACIÓ

Alteració del drenatge superficial
natural
en
la
construcció
d’infraestructures viàries i de
serveis.

IMPACTES

M

C

M

M

PREAVALUACIÓ
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Biodiversitat

Aigües

VECTOR
AMBIENTAL

24

-Mantenir els corredors biològics, planificant
les zones verdes com a espais d’urbanització
tova.

-Delimitar bé l’àmbit de les obres i evitar
qualsevol afectació a espais propers.

-El planejament derivat incorporarà indicacions
perquè
s’apliquin
mesures
per
evitar
abocaments descontrolats als límits de les
zones urbanitzades.

-El projecte d’urbanització haurà de preveure
xarxa separativa per les aigües pluvials i
residuals, amb la corresponent conducció de
les aigües pluvials fins al riu Congost.

-S’efectuaran les tasques de conservació i
manteniment de les cunetes i de les altres
infraestructures d’evacuació de les aigües
superficials.

MESURES

C

C

M

C

POSTAVALUACIÓ

A1, B1, C, D, E, F1,
G, H, I1, J1

A1, B1, C, D, E, F1,
G, H, I, J

Introducció d’espècies exòtiques
ornamentals.

A, B1, C, D, E1, F,
G1, H, I, J

Destrucció de la vegetació en els
treballs de construcció i en la
posterior ocupació directa del
sòl.

Impacte sobre els exemplars de
vegetació aïllats i situats als
marges
de
les
zones
urbanitzades.

CARACTERITZACIÓ

IMPACTES

C

C

C-M

PREAVALUACIÓ
MESURES
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-Potenciar la jardineria mediterrània tant en espais
públics com en zones verdes privades.

-Enjardinar amb espècies autòctones.

-Caldrà revegetar els talussos i vores de les
noves infraestructures, respectant en tot moment
els individus aïllats i singulars existents.

-Durant les obres s’establiran mesures per que
tant les terres i les runes com la resta de materials
de l’obra en cas que s’hagin d’apilonar
provisionalment, s’ubiquin fora de les zones amb
vegetació i espais previstos com a zones verdes.

-El planejament derivat establirà mesures per, un
cop finalitzades les obres, procedir a la restauració
edàfica i vegetal de les àrees objecte d’ocupació
temporal.

-El planejament derivat establirà mesures per
habilitar espais verds per compensar la pèrdua de
vegetació, emprant espècies autòctones.
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Flora

VECTOR
AMBIENTAL

C

C

C

POSTAVALUACIÓ

Desplaçament
poblacions.

de

les

Destrucció de la microfauna
per l’ocupació directa del sòl.

Impacte sobre els organismes
vius de la intrusió lumínica

risc

A, B1, C, D, E, F, G1,
H1, I1, J1

A, B1, C, D, E, F, G1,
H1, I1, J1

A, B1, C1, D, E2, F,
G1, H1, I, J1

A1, B1, C, D, E2, F,
G1,H, I, J1

A, B1,C, D1, E1,
F1,G, H, I1,J1

Impacte acústic provocat pel
pas de vehicles i maquinària,
tant en la fase de construcció,
com per l’activitat residencial.

Increment
del
d’electrocució per les aus

CARACTERITZACIÓ

IMPACTES

C

C

M-S

M

M

PREAVALUACIÓ
MESURES
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C

-Es procedirà a delimitar els espais verds, que és
on hi pot haver més riquesa de microfauna, evitarne el pas de maquinària pesant i evitar-ne
l’apilonament de materials.

C

M

C

C

POSTAVALUACIÓ

-Enllumenat exterior adaptat a les condicions de la
llei 6/2001 que regula enllumenament per a la
protecció del medi nocturn.

-Es promourà que les noves infraestructures
energètiques i de telecomunicacions es dissenyin
soterrades.

- S’utilitzaran espècies arbòries com a pantalla
acústica en tota la franja de zona verda prevista al
costat de la Ronda Nord de Granollers.

-El planejament derivat preveurà l’ús de paviments
de materials absorbents sempre que sigui
possible.

-Establir mesures per que les obres més
sorolloses s’executin fora del període de cria de
les aus nidificants de la zona.

-Les unitats que generin més soroll durant la fase
de construcció (moviments de terres, ús de
radials, trànsit de maquinària pesant, etc...)
s’efectuïn en els terminis més breus possibles.
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Fauna

VECTOR
AMBIENTAL

A, B1, C, D1,E F1, G,
H, I1, J1

A, B1, C, D, E , F1,
G, H, I, J1

Impacte visual provocat per la
il·luminació artificial durant la
nit.

A, B1, C, D, E , F,
G1,H1, I, J

CARACTERITZACIÓ

Alteració del paisatge rural i
urbà degut a la nova tendència
constructiva poc integrada amb
el seu entorn immediat.

Afectació de les conques
visuals
pels
treballs
de
construcció, i les noves zones
de creixement residencial i
equipament

IMPACTES

M-S

M

M

PREAVALUACIÓ
MESURES
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-Enllumenat exterior adaptat a les condicions de la
llei que regula l’enllumenat per a la protecció del
medi nocturn.

-Es planificarà revegetació de talussos on sigui
possible per tal de minvar l’impacte generat per la
zona residencial

-Es fomentarà la construcció de vivendes que
s’integrin en el teixit urbà ja existent

-En finalitzar la fase de construcció, es farà una
neteja general de les rodalies per tal de no deixar
restes de materials emprats en les diferents obres, ni
restes de terres i roca excedents.

-S’evitarà l’ús de materials reflectants en les
cobertes.

-Es potenciarà que les noves estructures
energètiques i de telecomunicacions es dissenyaran
soterrades.

-Construcció integrada al medi: en el corresponent
Pla Parcial s’inclourà criteris per tal que el tipus de
material, el color i les formes de les edificacions
s’integrin de la millor manera al paisatge per reduir
l’impacte paisatgístic.

INFORME AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOM AL SECTOR CA LA PIUA DE CANOVELLES. MARÇ DE 2015

Paisatge

VECTOR
AMBIENTAL

M

C

C

POSTAVALUACIÓ

A,B1,C,D1,E1,
F,G1,H,I,J

Augment
de
les
residuals generades

aigües

A, B1, C, D, E, F, G,
H, I, J

A, B1, C, D, E, F, G,
H, I, J

Increment del consum d’aigua i
energia degut al nou comerç i
equipaments comunitaris.

Increment del consum d’aigua
degut
a
les
necessitats
hídriques de les noves zones
enjardinades.

CARACTERITZACIÓ

IMPACTES

M

C-M

C-M

PREAVALUACIÓ
MESURES
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-Promoure la dotació d’infraestructures eficients
de sanejament públic.

-Fomentar la jardineria mediterrània, adaptada als
sòls i al clima local, mitjançant la implantació
d’espècies amb baixes necessitats hídriques,
manteniment i tractaments en les zones verdes,
incloent jardins privats.

-Preveure la utilització d’energies alternatives i
sistemes estalviadors d’aigua.

-Potenciar la instal·lació de sistemes d’estalvi
d’aigua (polsadors automàtics, WC amb doble
polsador...)

-Incorporar criteris de racionalització i reducció
del consum d’aigua potable, especialment per
aquells usos on és menys indispensable
(reutilització de les aigües de pluja per a la
jardineria...).

-El disseny de l’ampliació de les noves
edificacions es realitzarà seguint els criteris que
es defineixen al decret 21/2006, de 14 de febrer,
pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals
i d’ecoeficiència en els edificis.
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Gestió
ambiental

VECTOR
AMBIENTAL

C

C

C

POSTAVALUACIÓ

Impacte acústic generat pel
transport privat

Increment de la generació de
residus.

Generació de residus durant
la fase constructiva

IMPACTES

A, B1,C, D, E F, G1,
H1, I, J

A,B1,C,D1,E1,
F,G1,H,I,J

A,B1,C,D1,E,F
1,G,H,I1,J1

CARACTERITZACIÓ

C

M

M

PREAVALUACIÓ
MESURES

29

-Adoptar paviments de
sempre que sigui possible.

materials

absorbents

- Es planificarà la construcció de pantalles
acústiques als voltants de les fonts de soroll (ronda
nord de Granollers), per tal de minvar-ne l’impacte
acústic.

- El pla parcial preveurà els espais suficients a la
via pública per instal·lar contenidors per a la
recollida selectiva de residus.

- Els residus de la poda verda seran portats a la
deixalleria.

- Potenciar la recollida selectiva en origen.

- S’establiran uns punts de recollida controlada dels
residus i runes que es generin durant les obres
d’execució. Les runes es portaran a un abocador
controlat.

- Durant la fase de les obres, les brigades d’obres
disposaran de bosses d’escombraries on
col·locaran la brossa generada per ells.
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Salut
humana

Gestió
ambiental

VECTOR
AMBIENTAL

C

C

C

POSTAVALUACIÓ

A, B1, C, D1, E1, F1,
G, H, I1, J1

A, B1, C1, D1, E2, F,
G, H, I, J

Utilització de materials nocius
per al medi ambient i la salut
humana

A1, B1,C, D, E F1, G,
H, I, J

Augment de la contaminació
generada pel transport privat

Impacte
acústic
i
per
vibracions provocat pel pas
de maquinària i vehicles.

CARACTERITZACIÓ

IMPACTES

M

C

C

PREAVALUACIÓ
MESURES
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-Evitar la utilització d’amiant.

-Evitar la utilització de materials amb forts impactes
ambientals de fabricació i d’aquells potencialment
perillosos per a la salut.

-Utilitzar materials i productes que disposin de
garantia de qualitat ambiental.

-En la fase constructiva els horaris de treball
s’adequaran al medi urbà per no afectar el descans
dels habitants de les zones properes a l’obra.

-Potenciar la construcció d’un carril bici que connecti
el sector amb la resta del municipi, sobretot pel que
fa a les connexions amb la nova escola. Preveure
zones d’aparcament per a bicicletes.

-Fomentar el transport públic per a l’accés a l’escola
i la zona comercial.

-Creació d’una zona verda dins de l’àmbit d’estudi
per tal de contribuir a petita escala en l’absorció de
diòxid de carboni per les plantes.
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Salut
humana

VECTOR
AMBIENTAL

C

C

C

POSTAVALUACIÓ

Usos del sòl

A, B, C, D, E1, F, G1, H, I1, J1

A1, B, C, D, E, F1, G1, H, J1

A1, B, C, D, E2, F, G1, H, J

Creació de llocs de treball per l’activitat
induïda durant la fase de construcció.
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Impacte degut a la
instal·lacions existents.
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millora
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5 AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLANEJAMENT
5.1 Verificació i justificació de la congruència de la Modificació de PGOM
De tot el que s’ha anat exposant en els apartats anteriors podem afirmar que la
proposta de la Modificació puntual del PGOM al sector de Ca la Piua de Canovelles
és congruent amb els requeriments ambientals determinats a l’apartat 2.
Requeriments ambientals significatius en l’àmbit del pla.
Aquesta Modificació dóna sortida als problemes actuals de demanda d’un nou centre
educatiu, així com de demanda d’una àrea comercial al municipi.
Els terrenys objecte de la requalificació, són uns terrenys actualment confrontants
pel sud amb sòl urbà i que es troben adjacents a l’actual zona escolar. Amb la
urbanització d’aquests terrenys, s’ofereixen nous comerços al municipi fomentant un
teixit urbà continu i evitant la fragmentació.
Pel que respecta a la ubicació de les zones verdes i l’equipament la proposta és
situar les zones verdes als terrenys més propers a les infraestructures viàries (ronda
Nord i carrer Diagonal) per tal d’esmorteir-ne el soroll alhora que serveixen de
mesura per a reduir l’impacte paisatgístic.
L’equipament es situarà a la banda oest del sector, pròxim a l’actual escola (donat
que l’ús que se’ls hi vol donar és també com a centre escolar).
Tal i com s’ha descrit anteriorment, les determinacions d’aquest creixement
respecten els criteris ambientals establerts en la normativa, en relació a la zona en la
qual es troba el present àmbit d’aquest projecte, a banda de complir els objectius,
criteris i obligacions exposats anteriorment.
Així doncs, es caracteritza per ser un model de creixement que afavoreix la cohesió
social, reforça la centralitat existent i afavoreix que la distribució de l’àmbit que es
destina a equipaments i a àrea comercial garanteixi la funcionalitat en benefici de la
col·lectivitat.

5.2 Avaluació global del Planejament
L’avaluació global de la Modificació puntual de PGOM ens ha de permetre realitzar
una anàlisi comparativa del perfil ambiental del municipi de Canovelles abans de la
modificació de planejament i un cop estigui executada.
Es tracta de terrenys envoltats en part de sòl urbanitzable als qual es vol donar un ús
residencial i comercial, així com d’equipaments amb la construcció d’una nova
escola. En aquest sentit cal recordar la necessitat d’un nou centre escolar per tal de
poder cobrir les demandes educatives del municipi, degut al creixement de la
població i a l’arribada d’immigrants que ha experimentat Canovelles en els darrers
anys. La necessitat és tant evident, que aquest nou CEIP ja fa temps que es troba
en funcionament en una edificació provisional ubicada en terrenys ubicats dins
l’àmbit del nou sector.
Pel que fa als requeriments ambientals significatius i els objectius de la modificació,
si bé es cert que es tracta d’un sòl urbanitzable on actualment s’hi desenvolupen
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parcialment usos agrícoles, cal tenir present que el pla incorpora una sèrie de
mesures per reduir els impactes ambientals que aquesta requalificació suposa. Així
mateix, aquest informe de sostenibilitat ambiental també proposa tota una sèrie de
mesures correctores a incorporar en el planejament derivat, en el corresponent
projecte d’urbanització i en la fase de construcció de l’edificació que asseguren el
compliment de tots i cadascun dels objectius ambientals plantejats.
De la mateixa manera aquesta modificació de planejament preveu la consecució
d’uns objectius de caire urbanístic de la forma més sostenible.
A l’apartat corresponent d’aquest informe s’han identificat els objectius de protecció
ambiental, degudament amb els aspectes rellevants del territori.

A continuació es justifica com preveu la modificació la seva consecució per
cadascun dels vectors ambientals afectats:
Paisatge:
Criteris i objectius:
Preservar els espais i elements de valor.
Gestionar el paisatge per tal de garantir el seu manteniment regular i per dirigir i
harmonitzar els canvis provocats per processos socials, econòmics i ambientals.
Integració del paisatge en tots els processos de planejament territorial i urbanístic,
sota una perspectiva de sostenibilitat.
Instruments i mesures proposades:
El sector es troba a uns 350 m del riu Congost. Aquest curs fluvial no ha de patir cap
mena d’impacte com a conseqüència de la requalificació dels terrenys.
La construcció dels edificis comercials haurà d’estar integrada al medi. A més es
crearan diferents pantalles vegetals perquè el sector no sigui visible des de punts
més sensibles.
Tanmateix el pla situa les edificacions contigües al teixit urbà per tal d’evitar la
fragmentació.

Aigua:
Criteris i objectius:
Protegir la xarxa hídrica i els seus entorns.
Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua.
Prevenir els riscos d’inundació.
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Instruments i mesures proposades:
Pel que fa al primer objectiu, i com ja hem comentat anteriorment, el sector es troba
proper al riu Congost. Per tant la xarxa hídrica i els seus entorns quedaran exempts
d’impactes.
Per a prevenir els riscos d’inundació, caldrà que el projecte d’ordenació no contempli
cap tipus d’edificació en zona inundable segons el Pla Director de protecció contra
avingudes del Besòs. Concretament, tot l’àmbit d’estudi queda fora de la zona amb
risc d’inundació.
Respecte el segon, com a conseqüència del creixement residencial es preveu un
augment del consum d’aigua. Els projectes constructius hauran de contemplar una
sèrie de mesures per fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua: com instal·lar WC
amb doble polsador, implantació polsadors automàtics, entre d’altres.
Pel que fa a l’acompliment de la Directiva Marc de l’Aigua, el planejament derivat i
projectes constructius que es desenvolupin a partir d’aquesta modificació puntual de
planejament general, hauran d’adaptar-se a les disposicions que es derivin de
l’aplicació de la Directiva i, en particular, al futur Pla de Gestió del Districte de la
Conca Fluvial de Catalunya, que cal aprovar i publicar a finals de 2009.

Sòl:
Criteris i objectius:
Evitar les expansions innecessàries dels nuclis urbans, fomentar un teixit urbà
continu i evitar la fragmentació.
Donar cohesió al creixement urbanístic.
Compatibilitat entre usos contigus.
Instruments i mesures proposades:
L’àmbit d’estudi es troba annex a teixit urbà (Can Xarlet i Can Ferran). Per tant,
s’evita la fragmentació alhora que s’afavoreix un teixit urbà continu.
L’objectiu principal de la modificació és el canvi d’ús per facilitar la implantació d’una
zona comercial totalment compatible amb l’ús residencial de l’entorn i que dóna
cohesió al creixement urbanístic
La construcció d’un nou edifici pel centre escolar existent en terrenys de l’àmbit de
l’ordenació proposada així és la més escaient pel que fa a la compatibilitat d’usos i a
la cohesió del creixement urbanístic.
Residus:
Criteris i objectius:
Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans.
Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per la reutilització i la
recollida selectiva de residus.
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Instruments i mesures proposades:
La construcció dels edificis comercials i escolar, suposa un increment de la
producció de residus en general. Dins de l’àmbit s’instal·laran suficients contenidors
(d’envasos, de vidre, de paper i cartró...) en llocs estratègics per tal de potenciar la
recollida selectiva en origen. Si els establiments comercials són de prou entitat
tindran un sistema de recollida selectiva propi.
Pel que fa al nou centre escolar també es preveu fomentar la recollida selectiva en
origen.
Atmosfera:
Criteris i objectius:
Millora de l’eficiència energètica de les edificacions i reducció de la seva contribució
al canvi climàtic.
Minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic.
Reduir al màxim les immissions de substàncies contaminats.
Instruments i mesures proposades:
Es potenciarà la implantació d’energia solar tèrmica i fotovoltaica.
El sector es troba envoltat d’una infraestructura viària molt freqüentada (Ronda Nord
de Granollers) així com a prop del polígon industrial Can Castells. Per tal de millorar
la qualitat de l’aire i reduir les immissions de substàncies contaminants es plantaran
a la zona verda espècies vegetals autòctones que absorbeixin els contaminants
(sobretot diòxid de carboni).
Condicions acústiques, lumíniques i electromagnètiques:
Criteris i objectius:
Limitar la generació de necessitats d’il·luminació exterior i evitar la intrusió lumínica i
l’impacte negatiu sobre els organismes vius.
Protegir i corregir la contaminació acústica.
Instruments i mesures proposades:
L’enllumenat exterior s’haurà d’adaptar a les condicions de la Llei 6/2001 que regula
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
S’utilitzaran làmpades de vapor de sodi que són energèticament més eficients i
causen menys contaminació lumínica.
El sector es troba al costat d’una de les principals infraestructures viàries comarcal,
la Ronda Nord de Granollers on el trànsit és força evident, per això es crearà una
pantalla verda per esmorteir el soroll.
El pla i el projecte d’urbanització que desenvolupin el sector hauran d’incloure
l’obligació, per part del promotor, del compliment de la Llei 16/2002 de protecció
contra la contaminació acústica.
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Biodiversitat:
Criteris i objectius:
Conservar la biodiversitat territorial.
Instruments i mesures proposades:
Als talussos que limiten amb la Ronda Nord de Granollers hi ha vegetació autòctona
jove plantada que cal salvaguardar i preservar.
Mobilitat:
Criteris i objectius:
Garantir la mobilitat i les connexions amb les vies existents.
Caldrà preveure un espai segur d’enllaç pel desembarcament del transport escolar
fins al recinte educatiu.
Instruments i mesures proposades:
El sector és totalment accessible des de la ronda nord de Granollers, el carrer
Indústria, el carrer Barcelona-Diagonal i el carrer Santa Madrona.
L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada ha de garantir el compliment de totes
les determinacions de mobilitat establertes per la normativa sectorial.
La franja que delimita amb la ronda nord de Granollers haurà de preveure la
implantació de barreres de protecció contra la sortida dels vehicles des de la ronda i
giratoris, especialment en el tram confrontant amb l’equipament escolar.
Es garantirà un espai segur d’enllaç entre la parada de l’autobús existent al carrer
Diagonal fins al recinte educatiu.
Patrimoni cultural i arquitectònic:
Criteris i objectius:
Estudiar l’impacte sobre els valors històrics i artístics, així com els vestigis
arqueològics i els recursos didàctics i científics.
Instruments i mesures proposades:
Caldrà que totes les actuacions en el sòl i el subsòl (moviments de terres) es facin
sota control arqueològic per tal de detectar possibles restes arqueològiques,
paleontològiques o arquitectòniques.
En el cas de realitzar-se troballes, aquestes hauran de ser excavades i
documentades. Aquests treballs restaran subjectes a la Llei 9/1993, de 30 de
setembre, del patrimoni cultural català i al Decret 78/2002, de 5 de març, del
reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
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5.3 Mesures de seguiment i supervisió previstes.
Segons l’article 10 de la Directiva 2001/42/CE que regeix el marc d’aquest document
l’administració haurà de supervisar els efectes de l’aplicació dels plans i programes
amb la finalitat de vetllar pel correcte compliment dels objectius i mesures
correctores especificades en aquest document.
Així mateix, aquesta supervisió ha de permetre identificar els efectes adversos no
previstos, i poder dur a terme les mesures correctores adequades.
De la mateixa manera, l’art. 70.e) 3er del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de La Llei d’Urbanisme requereix també la necessitat de
definir les mesures de seguiment i supervisió de la modificació.
En aquest sentit, cal tenir present que s’ha de disposar d’eines que assegurin que es
duen a terme totes les mesures de seguiment i supervisió previstes en la nova
modificació del planejament en les diferents fases del seu desenvolupament.
Així doncs, en primer lloc cal assegurar la incorporació de totes i cadascuna de les
mesures correctores que preveu aquest document en el planejament derivat, fet del
que serà responsable el propi Ajuntament en el moment de l’aprovació del
planejament derivat i també el departament de medi ambient, qui ha d’emetre
informe preceptiu per a l’aprovació del mateix.
D’altra banda, en la fase de d’execució del pla i del corresponent projecte
d’urbanització serà necessària l’assistència de personal qualificat que haurà de ser
capaç de:
Confirmar que els impactes identificats a l’informe de sostenibilitat de la
modificació puntual del PGOU de Canovelles, tant a nivell qualitatiu com en la
seva magnitud, es corresponen als que realment es donen durant les execucions
de les obres i durant l’activitat normal de les noves edificacions.
Reconèixer l’aparició de nous impactes i proposar les mesures correctores
corresponents.
Seguiment i control de la implantació de les mesures correctores Proposades
Conèixer l’eficàcia de les mesures correctores aplicades, i per tant conèixer la
qualitat dels diferents factors dels medis afectats.
Aquestes funcions podran ser assimilades pels tècnics municipals encarregats de
vetllar pels aspectes ambientals del municipi. De la mateixa manera, l’Ajuntament
podrà contractar especialistes per a la realització de tasques de seguiment ambiental
específiques quan es consideri adient.
En el desenvolupament del pla caldrà tenir presents una sèrie de mesures de
seguiment i supervisió que assegurin el desenvolupament urbanístic sostenible del
municipi i en concret d’aquest sector. Aquestes mesures han de:
a) Establir la periodicitat i moment de les verificacions del compliment i la idoneïtat
de les mesures adoptades en el pla.
b) Definir els paràmetres que requeriran un seguiment i índexs proposats per la
seva avaluació continuada.
c) Regular les normes i determinacions ambientals per a la formulació i avaluació
dels plans i projectes que desenvolupin el pla.
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d) Definir un organisme o organismes responsables per dur a terme aquesta
supervisió.
Aquestes mesures aniran encaminades en tot moment a assegurar una correcta
gestió de tots els paràmetres ambientals i per tant serà important la definició
d’indicadors i el seu seguiment.
Cal tenir present que l’avaluació d’aquests paràmetres ha de ser constant, però
cadascun d’ells tindrà una escala temporal predeterminada, és a dir hi ha indicadors
que s’hauran d’avaluar diàriament, mensualment, anualment, quan les
circumstàncies ho requereixin...
A continuació s’anomenaran aquelles mesures i accions que cal portar a terme:
- S’ha de fer un seguiment periòdic del consum de les aigües. Es registrarà el cabal
consumit i es compararà amb els anteriors. Aquests consums han de ser més o
menys regulars en termes de consum. Si el consum d’aigua es veu augmentat però
no es degut a cap situació concreta s’hauria d’estudiar si el subministrament
funciona correctament per evitar problemes de possibles fuites a la xarxa. Si tot està
en bones condicions llavors s’haurien de proposar mesures d’estalvi d’aigua per
reduir el creixent cabal.
- Es farà també un seguiment del consum d’electricitat. Si el consum augmentés
d’una manera sobtada serà necessari plantejar algunes mesures per pal·liar aquest
efecte, com la utilització de llums de baix consum, la instal·lació de mesures per
regular la intensitat llumínica...
- Control de la generació dels residus. S’hauran de calcular les taxes de generació
de residus així com els percentatges de recollida selectiva de forma periòdica.
L’evolució de les taxes permetrà detectar increments no justificats. Si això succeeix
es plantejaran campanyes de sensibilització i/o altres eines per pal·liar-ho.
- Cal preveure programes de manteniment de les espècies plantades en les
zones verdes o enjardinaments, regar-les periòdicament, treure les males herbes,
adobar... Una mortaldat d’espècies no justificada o la deixadesa dels espais verds
per la presència continuada de males herbes seran indicadors de que el programa
no és adequat o no s’està seguint de forma correcte.
- Seguiment de la contaminació atmosfèrica. En aquest cas es proposa el
seguiment de 4 factors que contribueixen:
1. Emissió de contaminants: Principalment serà el generat pel trànsit rodat. Els
paràmetres bàsics a analitzar són els òxids de nitrogen, els fums, les partícules en
suspensió i el diòxid de carboni. Encara que no es preveu un augment significatiu
de les emissions pel tipus de pla de que es tracta, es podran realitzar mesures
puntuals de contaminants si es considera necessari.
2. Enllumenat: En aquest sentit el seguiment es basarà en l’anàlisi del grau
d’adequació de l’enllumenat a les condicions del Decret de contaminació llumínica.
El seguiment d’aquest indicador es podrà fer en una primera fase a nivell
documental quan es disposi del projecte d’urbanització i la verificació de la seva
implantació un cop instal·lat.
3. Soroll. Es vigilarà que la contaminació acústica produïda per l’augment del
trànsit rodat no sigui significativa, i en tot cas es compleixi sempre amb el que
estableix la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica.
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4. Olors: el govern de la Generalitat es troba en procés de redacció de la llei de
contaminació odorífera. Quan aquesta sigui vigent caldrà verificar el seu
compliment mitjançant les eines que proposi la mateixa.
Els departaments responsables de cadascuna de les àrees de seguiment
identificades hauran de fer informes de seguiment, per aquelles mesures que hagin
de ser registrades, com els consums d’aigua i electricitat, la producció de residus...
Aquests informes es realitzaran de forma periòdica i com a mínim anual i hauran
d’avaluar l’evolució dels paràmetres que poden generar més problemes.
Amb totes aquestes mesures el que es pretén és que el seguiment ambiental sigui el
més acurat possible.
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6 SÍNTESI DE L’ESTUDI
Aquest Informe Ambiental, avalua exhaustivament la Modificació puntual del Pla
general d’ordenació municipal a l’àmbit del sector de Ca la Piua de Canovelles,
versió de febrer de 2015.
El sector objecte del present annex ha estat objecte d’un recent amidament
topogràfic, en el qual s’ha determinat que la superfície de l’àmbit és de 24.474.
Tanmateix es consideren computables a efectes d’aprofitament urbanístic i cessions
22.103 m2, un cop descomptada la superfície dels marges o talussos de la Ronda
Nord de Granollers cap el sector, sòls ja expropiats, i dos espais residuals inclosos
en l’àmbit del sector veí, sector Z, que s’incorporen a efectes d’ordenació.
Especialment rellevant és la necessitat d’uns terrenys de prou extensió per construir
una escola, que actualment es troba ubicada de forma temporal a la zona sud-est
del sector.
Pel que fa al medi natural, La zona d’estudi no està afectada per cap espai protegit,
o d’interès faunístic y florístic. Tampoc inclou cap Espai Natural d’Interès Municipal
(ENIM) ni cap Element botànic d’Interès Municipal (EBIM). Els espais naturals
existents han estat originats per desús de l’activitat humana el sotabosc existent es
de caire ruderal i per tant amb poc interès natural y paisatgístic.
El sector es veu afectat per la presència d’una zona de soroll originada pel trànsit
rodat de la Ronda Nord de Granollers, que és una Zona Acústica de Règim Especial.
Caldrà dur a terme les mesures correctores oportunes per tal de minimitzar
l’afectació per soroll en l’àmbit, especialment en la zona destinada a la construcció
de l’escola
Pel que fa a la protecció envers la contaminació lluminosa l’àmbit, segons la nova
ordenació, quedarà tipificat com a E3 (protecció moderada). Així doncs s’ha de
complir la normativa aplicable per a zones de protecció moderada.
Les aigües residuals originades en el sector es tractaran a l’EDAR de Granollers, la
qual, arran de la seva última ampliació l’any 2008, està capacitada per tractar-les.
En conclusió, el planejament de la Modificació puntual al sector “Ca la Piua” del Pla
general d’ordenació de Canovelles, pretén ser sostenible a nivell social, ambiental,
patrimonial i paisatgístic. Destina un 30,7% de la superfície a sistema d’equipaments
per a la construcció d’un CEIP i un 16,7% a zona d’espais lliures.
El planejament incorpora un seguit de mesures diverses (sigui d’aplicació directa del
pla, de planejament derivat, o bé de mesures posteriors correctores o de
minimització dels impactes), que han de ser eines per a garantir una bona aplicació
de la filosofia de respecte per l’entorn natural i ambiental, tot aplicant un creixement
sostenible. Aquestes mesures són relatives a la preservació dels recursos naturals,
la minimització de la contaminació i la integració paisatgística.
A continuació, s'han identificat els possibles impactes sobre el medi i s'han
caracteritzat. D'aquesta avaluació podem concloure que el present Planejament no
genera cap efecte sever sobre el medi que l'envolta si s'apliquen les mesures
correctores proposades. De fet, la majoria dels impactes mediambientals es poden
considerar moderats.
Per poder aplicar satisfactòriament les mesures correctores que preveu aquest
informe, caldrà dur a terme mesures per a la supervisió dels efectes d'un pla o
programa. Així doncs, en el cas de la Modificació puntual a l’àmbit del sector de Ca
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La Piua del PGOU de Canovelles es proposen mesures encaminades a establir la
periodicitat i moment de les verificacions del compliment i la idoneïtat de les mesures
adoptades en el pla, definir els paràmetres que requeriran un seguiment i índex
proposats per la serva avaluació continuada, regular les normes i determinacions
ambientals per a la formulació i avaluació dels plans i projectes que desenvolupin el
pla, i a definir un organisme o organismes responsables per dur a terme aquesta
supervisió.

Març de 2015

Josep Forns i Casacuberta, arquitecte
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7 Legislació aplicable
Urbanisme i planejament
-

-

Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.
Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a
l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi
ambient.
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme
Pla General d’Ordenació Urbana de Canovelles aprovat el 26 d’abril de 2007 i
publicat al DOGC del 20 de juliol del 2007.

Atmosfera
-

-

LLEI 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a
la protecció del medi nocturn.
DECRET 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
Llei 16/2002, (DOGC 3675 del 11.07.2002) de protecció contra la
contaminació acústica.
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula les emissions sonores
en l’entorn degudes a determinades màquines a l’aire lliure.
Llei 6/1996, de modificació de la Llei 22/1983, de protecció de l’Ambient
atmosfèric.

Aigües
-

Directiva 91/271/CEE i RD1664/1998 pel qual s’aproven els Plans hidrològics
de conca i s’incorporen les zones sensibles de les conques internes.
Directiva Marc de l’Aigua (60/2000/CE)
Directiva 91/676/CEE i RD 261/1996 sobre la protecció de les aigües contra la
contaminació produïda per nitrats utilitzats per l’agricultura.
Directiva 80/68 relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la
contaminació causada per determinades substàncies perilloses.
Reial Decret Legislatiu 1/2001 pel qual s’aprova el text refós de la Ley de
Aguas
Decret 328/1988 pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en
matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.
Decret 283/1998 de designació de les zones vulnerables en relació amb la
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.
Decret Legislatiu 3/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en
matèria d’aigües a Catalunya.
Decret 130/2003 pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis Públics de
Sanejament.
Reial Decret Legislatiu 1/2001 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’aigües.
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Residus
-

-

Directiva del Consell 1999/31/CE relativa a l’abocament de residus
Decret Legislatiu 1/2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus.
Decret 136/2009 d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zones
vulnerables en relació a la contaminació de nitrats procedents de fonts
agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.
Decret 93/1999 sobre procediments de gestió de residus
Decret 61/1994 de regulació de les explotacions ramaderes
Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la disposició controlada
dels residus de la construcció.

Fauna i flora
-

-

-

-

-

-

Directiva 97/62/CE del Consell de 27 d’octubre de 1997 (DOCE L305/42,
08/11/1997) pel que s’adapta al progrés científic i tècnic la Directiva
92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de
la fauna i flora silvestres (DOCE L-206/7, 22/07/1992).
Reial Decret 1193/1998, modifica el Reial Decret 1997/1995, pel que
s’estableixen les mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.
Directiva 147/2009, de 30 de novembre, Relativa a la conservació de les aus
silvestres.
Llei 18/1998, de 28 de desembre, (DOGC 2801/213, 08/01/1999) de
modificació de la Llei 3/1988 de protecció dels animals. Generalitat de
Catalunya (DOGC 967, 18/03/88),
modificada parcialment per la Llei 3/1994, de 20 d’abril (DOGC 1890,
29/04/94).
Real Decret 139/2011 pel desenvolupament del Llistat d’Espècies Silvestres
en Règim de Protecció especial i del Catàleg Espanyol d’Espècies
Amenaçades.
Ordre de 5 de novembre de 1984, de la Generalitat de Catalunya, de
protecció de plantes de la flora autòctona de Catalunya (DOGC 493,
12/12/1984)
Ordre de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies
protegides a Catalunya (DOGC 1980/7805, 02/12/94).
ORDRE de 10 d’abril de 1997, per la qual s’amplia la relació d’espècies
protegides a Catalunya.
Conveni de Bonn per a la conservació de les espècies migratòries d’animals
salvatges.
Conveni de Berna per a la conservació de la vida salvatge i dels hàbitats
naturals d’Europa.

Incendis forestals
-

-

ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les
mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
Decret 64/1995 de 7 de març de prevenció d’incendis forestals. Generalitat de
Catalunya (DOGC 2022, 10/03/1995).
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Paisatge
-

Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.

Espais naturals
-

-

-

-

-

Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. Generalitat de Catalunya
(DOGC 556,28/06/85), modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol (DOGC
1927, 29/07/94).
Decret 123/1987, de 12 de març, sobre declaració de reserves naturals
parcials per a la protecció d’espècies d’animals en perill de desaparició a
Catalunya.
Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais
d’Interès Natural.
Modificat pel Decret 213/1997, Decret 20/2000, Decret 226/2001 i Decret
171/2002.
Decret 213/1997, de 30 de juliol de modificació del Decret 328/1992, de 14 de
desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural. Generalitat de
Catalunya (DOGC 1714,
1/3/1993).
Decret 120/89, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals
d’interès comarcal i d’interès local. Generalitat de Catalunya (DOGC 1150,
2/06/89).
ORDRE de 19 d’abril de 1991 per la qual es declaren arbres monumentals i
es dóna publicitat a l’inventari dels arbres declarats d’interès local.
Llei 9/95 regulació de l’accés motoritzat al medi natural.
Llei 6/1988 Forestal de Catalunya.

Altres
-

Llei 9/1993 de 30 de setembre de protecció del Patrimoni Cultural
Llei 3/1995 de vies Pecuàries
Decret Legislatiu 2/2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
carreteres.
Decret 21/2006 de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
Decret 174/2002 reguladora de la implantació de l’energia eòlica a Catalunya
Decret 114/1988 d’avaluació d’impacte ambiental
Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats.
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1.- ANTECEDENTS
L’article 96 del TRLU 1/2010 estableix que les Modificacions de qualsevol dels elements
d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació.
Per la seva banda, l’article 59.1.e) TRLU 1/2010 estableix que entre la documentació que
integra els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal ha de constar l’avaluació econòmica i
financera de les actuacions a desenvolupar.
Igualment, el Text Refós de la Llei Estatal del sòl, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2008, de 20 de juny, en l’article 15.4 afegeix que en la documentació dels instruments
d’ordenació de les actuacions urbanitzadores s’ha d’incloure un informe o memòria de
sostenibilitat econòmica en el que s’haurà de ponderar el seu impacte sobre les hisendes
públiques afectades per la implementació i el manteniment de les infraestructures
necessàries i la posta en marxa i la prestació de serveis resultant, així com la suficiència i
adequació del sòl destinat a usos productius. Aquesta previsió ha quedat recollida a l’article
59.3.d) TRLU 1/2010.
Finalment, l’article 40 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de Modificació del Text Refós de
la Llei d’Urbanisme TRLU 1/2010, modifica l’article 99 del referit Text Refós, establint al
seu punt 1.c) que les Modificacions de les figures de planejament urbanístic general que
comportin un increment del sostre edificable, de la densitat o intensitat de l’ús residencial o,
com succeeix amb la Modificació puntual de la que forma part integrant aquest document,
que suposin una transformació dels usos establerts anteriorment, hauran de contenir, entre
d’altres, una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de
justificar, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el
que resulta de la nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document de
l’avaluació econòmica i financera, com a separata.
Per tant, el present document s’estructura en tres grans capítols:
- Un, que correspon a l’Avaluació econòmica i financera prevista per l’article 59.1.e) TRLU
1/2010.
- Un altre, on de conformitat amb el contingut de l’article 99.1.c) TRLU 1/2010, segons el
nou redactat conferit per l’article 40 de la Llei 3/2012, es realitza la comparació entre el
rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el resultant de la nova ordenació.
- I un tercer que, de conformitat amb els articles 15.4 de la Llei del Sòl estatal i 59.3.d)
TRLU 1/2010, conté l’Informe de Sostenibilitat Econòmica.
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2.- AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
2.1 INTRODUCCIÓ
La implementació de la Modificació Puntual del Pla General del Sector de “Ca la Piua”, de
Canovelles, de la que forma part integrant aquest document, i la consecució dels objectius i
finalitats establerts a la seva Memòria, es recolza bàsicament en dos elements propis de tot
planejament urbanístic:
1) L’aplicació de la normativa en matèria d’usos del sòl, de les seves dimensions i d’altres
determinacions sobre les construccions privades i públiques.
2) La realització de les inversions previstes que hauran de portar a terme els diferents
agents i operadors privats i les administracions públiques, en el període de temps previst
per al seu desenvolupament.
Els dos elements, normativa i inversions, estan clarament interrelacionats. L’adequada
localització i realització de les inversions previstes ha de facilitar el compliment de la seva
normativa i, a l’inrevés, el major grau de concreció de la normativa i la major agilitat i
flexibilitat en la seva aplicació, han de facilitar el compliment i l’execució de les inversions
programades.
Dins d’aquesta perspectiva, sembla coherent considerar que els objectius del planejament
general seran més o menys assolibles en la mesura que les actuacions previstes per al seu
desplegament siguin realitzables, viables i sostenibles econòmicament.
L’àmbit de l’avaluació econòmica i financera es centra en l’anàlisi de la viabilitat de
l’actuació urbanística que s’ha previst desenvolupar, quantificant els recursos econòmics
necessaris per a la seva execució i les aportacions que hauran de realitzar el sector privat i
les diferents administracions públiques en virtut de les competències i naturalesa de
l’actuació. A efectes metodològics i d’exposició, aquest capítol d’avaluació econòmica i
financera es subdivideix en els següents quatre apartats:
2.2 Paràmetres urbanístics i dimensió econòmica de les actuacions.
2.3 Finançament: Criteris i raonament que suporten l’assignació competencial de les
inversions urbanístiques al sector privat i a l’administració municipal.
2.4 Anàlisi i avaluació de la capacitat d’inversió i de finançament de l’Ajuntament.
2.5 Viabilitat econòmica i financera de la Modificació.
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2.2 PARÀMETRES URBANÍSTICS I DIMENSIÓ ECONÒMICA DE LES
ACTUACIONS I REPERCUSSIÓ SOBRE LA SUPERFÍCIE DEL SECTOR.
Les dimensions físiques i econòmiques de l’actuació urbanística que es proposa amb la
Modificació puntual del planejament general de la que forma part integrant aquest
document, reflecteixen d’una manera quantitativa els seus objectius en termes de dotació de
xarxa viària, zones verdes i espais lliures i equipaments. Els principals paràmetres
urbanístics que contempla aquesta Modificació puntual venen detallats a la següent Taula 1.
A destacar que la superfície total de l’àmbit és de 24.474 m2, dels que es consideren
computables a efectes d’aprofitament urbanístic i cessions 22.103 m2, un cop descomptada
la superfície dels marges o talussos de la Ronda Nord de Granollers cap al sector, sòls ja
expropiats, i dos espais residuals inclosos en l’àmbit del sector veí, Sector Z, que
s’incorporen a efectes d’ordenació.
De l’aplicació de l’índex d’edificabilitat bruta total de l’àmbit de 0,6 m2st/m2s (adscrita
totalment a l’ús comercial i altres usos compatibles) sobre l’anterior superfície computable
a efectes d’aprofitament, es conclou que el desenvolupament d’aquest sector generarà un
sostre màxim de 13.262 m2.
La superfície de sòl públic que generarà el desenvolupament d’aquest àmbit és de 14.696
m2, que representa un 60 % del sector. Però per obtenir la xifra total del sòl públic que
obtindrà l’Administració actuant, a l’anterior xifra s’hi haurà de sumar el sòl edificable
sobre el que s’implantarà el 10% de l’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria a favor
seu. Tot aquest sòl públic, l’Administració actuant l’obtindrà per cessió gratuïta i sense que
al mateix temps hagi de participar en les despeses d’urbanització, tal i com estableix
l’article 46 del TRLU 1/2010.
Taula 1. Paràmetres urbanístics
Concepte

m2

Sòl de l’àmbit

24.474 m2

Sòl de gestió

22.103 m2

Zones verdes i espais lliures

3.672 m2

Sistema viari

4.006 m2

Equipaments

7.514 m2

Zona residencial i comercial

8.582 m2

Sostre residencial

7.957 m2

Sostre comercial

5.305 m2
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El detall del cost de l’obra a realitzar que consta a la següent Taula 2, es basa en una
estimació de les diferents actuacions que caldrà fer, realitzada amb preus actuals en la fase
de planejament. Aquesta estimació s’ha fet necessàriament aplicant mòduls o preus unitaris
mitjans, ja que la seva mesura o el càlcul particularitzat, a part de feixuc, resulta sempre de
difícil verificació. La mancança, d’altra banda lògica en aquesta fase de redacció del
planejament general, del corresponent projecte d’urbanització i resta d’estudis tècnics no
facilita aquesta tasca.
Taula 2. Resum de les dimensions econòmiques de l’actuació
Sector “Ca la Piua”

Sòls de cessió

Import

Xarxa viària

303.025 €

Zones verdes

139.536 €

Pas vianants sota la Ronda i accessos

137.820 €

TOTAL

580.381 €

En el cas de la vialitat es determina a partir de la secció tipus del carrer i del seu grau
d’urbanització. Per la secció de carrer s’analitzen els diferents conceptes que el componen.
El conjunt de preus unitaris de cada concepte dóna el preu unitari per un metre quadrat de
carrer. L’amidament, per tant, es fa en metres quadrats de la seva superfície.
Es farà una previsió per deixar els espais lliures d’us públic en condicions d’esser utilitzats,
i una previsió per fer un tractament vegetal dels marges de la Ronda Nord i de la franja de
tres metres qualificats de viari, delimitats per la línia paral·lela de 3 metres de l’aresta
exterior de l’esplanació de la Ronda. Es farà també una avaluació de costos per realitzar el
pas de vianants que travessa la Ronda Nord de Granollers, així com el seu accés per l’altra
banda, sobre terrenys que ja són de domini públic.
És per això que per estimar els costos de les instal·lacions i obres urbanístiques a realitzar
en aquesta actuació s’han utilitzat els següents preus unitaris i mòduls de projectes similars:
- Vial: 135-110 €/m2
- Ampliació de voreres: 95 €/m2
- Franja de vialitat paral·lela a la Ronda: 24 €/m2
- Tractament de marges de vialitat: 24 €/m2
- Espais lliures d’ús públic: 38 €/m2

Per determinar la repercussió mitjana dels costos d’urbanització per metre quadrat de sostre
del nou sector també cal considerar les següents despeses:
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Costos d’urbanització i gestió

COSTOS D'URBANITZACIÓ I GESTIÓ
CONCEPTE

€

Pressupost de contracta

690.653

Canon connexió aigües residuals

175.000

Gestió, administració, redacció MPGOM i projectes Urbanització i Reparcel.

114.350

Indemnitzacions

263.200

Imprevistos

56.797

TOTAL COSTOS D’URBANITZACIÓ I GESTIÓ

1.300.000

21% IVA

273.000

TOTAL COSTOS D’URBANITZACIÓ I GESTIÓ AMB IVA

1.573.000

El desenvolupament urbanístic d’aquest àmbit implicarà una inversió valorada a preus
actuals de 1.300.000 €, IVA al tipus del 21% no inclòs. Al marge de les quantitats
considerades dins del procés urbanitzador, cal precisar que la inversió en l’equipament
escolar definit dins de l’àmbit vindrà determinat per les seves possibles instal·lacions, així
com per l’operador o operadors públics que s’hauran de fer càrrec del seu finançament.
La xifra total d’inversió urbanística fa referència sols a les actuacions en sòl públic i no té
en compte les inversions immobiliàries en sòl privat que es poden derivar de l’execució del
posterior Pla Parcial.
Així, la repercussió mitjana dels costos d’urbanització per metre quadrat de sostre del nou
sector és la següent:
- Repercussió dels costos d’urbanització, gestió i indemnitzacions, sobre la superfície total
de l’àmbit:
1.300.000 € / 24.474 m2 = 53 €/m2
- Repercussió dels costos d’urbanització, gestió i indemnitzacions, sobre la superfície de sòl
d’aprofitament privat:
1.300.000 € / 9.282 m2 = 140 €/m2
- Repercussió dels costos d’urbanització, gestió i indemnitzacions, sobre l’edificabilitat
total:
1.300.000 € / 13.262 m2st = 98 €/m2st
Tot i l’actual situació del mercat immobiliari, es considera que les repercussions resultants
per al sector són perfectament assumibles.
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2.3 FINANÇAMENT: CRITERIS I RAONAMENT QUE SUPORTEN
L’ASSIGNACIÓ COMPETENCIAL DE LES INVERSIONS URBANÍSTIQUES AL
SECTOR PRIVAT I A L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.
La concreció dels criteris de finançament de les inversions estimades pel desenvolupament
de la Modificació puntual del planejament general de la que forma part integrant aquest
document, constitueix un pas necessari per a la determinació de la seva avaluació
econòmica i financera.
El Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
delimita clarament els drets i deures dels propietaris en el desenvolupament de les
actuacions urbanístiques en sòl urbà i en sòl urbanitzable. Aquest text legal també ha
incorporat al seu article 46 la modificació introduïda per la Llei estatal del Sòl 8/2007, de
28 maig i recollida al posterior Text refós estatal aprovat pel Decret Legislatiu 2/2008, de
26 de juny, quan preveu textualment al regular les condicions de la cessió de sòl amb
aprofitament: “L’administració actuant no participa en les càrregues d’urbanització dels
terrenys amb aprofitament urbanístic que rep en compliment del deure de cessió de sòl amb
aprofitament que preveuen els articles 43 i 45.1.a, els quals s’han de cedir urbanitzats”.
En conseqüència, de l’actuació de transformació urbanística prevista per la Modificació
puntual del planejament general de la que forma part integrant aquest document, no se’n
deriven càrregues per l’Administració actuant.

2.4 ANÀLISI I AVALUACIÓ DE LA CAPACITAT D’INVERSIÓ I DE
FINANÇAMENT DE L’AJUNTAMENT.
L’article 53 del Reial Decret estatal 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els seus apartats 1 i 2 estableix les limitacions,
respectives, de que les entitats locals no podran concertar operacions de crèdit a llarg
termini quan els seus estats financers presentin xifres negatives d’estalvi net i quan el
capital viu –pendent d’amortitzar- de les operacions de crèdit superi el 110 % dels ingressos
corrents liquidats en l’exercici anterior, sense la prèvia autorització del avui anomenat
Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques o del Govern de la Comunitat autònoma
corresponent si té atribuïda aquesta competència.
Però segons s’ha manifestat a l’anterior subcapítol 2.3, el desenvolupament del sector al que
fa referència l’instrument de planejament general del que forma part integrant aquest
document no implicarà cap despesa a càrrec de l’Ajuntament de Canovelles.
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2.5 DETERMINACIÓ DEL PERCENTATGE DE CESSIÓ D’APROFITAMENT
URBANÍSTIC A FAVOR DE L’ADMINISTRACIÓ ACTUANT.
L’article 11 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (TRLU 1/2010), modifica
l’article 45 TRLU 1/2010, que resta redactat de la següent manera:
"Article 45. Deure addicional dels propietaris de sòl urbanitzable delimitat
"1. Els propietaris de sòl urbanitzable delimitat tenen, a més dels que imposa l’article 44,
el deure de cedir a l’administració actuant, gratuïtament, dins el sector de sòl urbanitzable
en què siguin compresos els terrenys, el sòl necessari per a edificar el sostre corresponent
al 15% de l’aprofitament urbanístic del sector”.
Segons l’anterior redactat, sembla que l’àmbit objecte de la modificació puntual de
referència estaria subjecte al deure de cessió del 15% de l’aprofitament urbanístic resultant.
Per la seva banda, el nou redactat de l’article 96.c) TRLU 1/2010, modificat també per
l’article 38 de la Llei 3/2012, estableix:
"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:
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”.
La Modificació puntual de la que forma part integrant aquest document comporta la
transformació del usos ja establerts i, per tant, restaria subjecta a les particularitats dels
articles 99 i 100 TRLU 1/2010.
El nou redactat de l’article 99.3 TRLU 1/2010, introduït per l’article 40 de la Llei 3/2012,
determina:
"Article 99. Modificació de les figures de planejament urbanístic general que comporten un
increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat, o la
transformació dels usos (...)
3. Si les modificacions d’instruments de planejament general comporten un increment de
sostre edificable i es refereixen a sectors o a polígons d’actuació urbanística subjectes a la
cessió de sòl amb aprofitament, han d’establir el percentatge de cessió del 15% de
l’increment de l’aprofitament urbanístic."
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La Disposició Transitòria Tercera de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text
refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, estableix
els següents règims transitoris que matisen el deure de cessió del 15% de l’aprofitament
urbanístic establert per l’article 45.1 TRLU 1/2010 en els següents termes:
”1. Les modificacions dels instruments de planejament urbanístic general aprovades
inicialment abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei que comportin un increment del
sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús industrial, o la
transformació dels usos establerts abans, es continuen regint per la normativa anterior pel
que fa a l’establiment del percentatge de cessió de sòl amb aprofitament que estableix
l’article 99 del text refós de la Llei d’urbanisme.
2. El percentatge de cessió de sòl amb aprofitament del 15% que estableix l’article 45.1 del
text refós de la Llei d’urbanisme, en la redacció de la llei present i, en conseqüència, el
percentatge d’aprofitament urbanístic de l’article 40.2 del text refós de la Llei d’urbanisme,
en la redacció de la llei present, són aplicables als sòls urbanitzables que assoleixin
aquesta classificació mitjançant els instruments de planejament urbanístic general o llurs
revisions o modificacions que s’aprovin inicialment a partir de l’entrada en vigor de la llei
present. Les modificacions dels instruments de planejament general aprovats definitivament
de conformitat amb la normativa anterior que s’aprovin inicialment a partir de l’entrada
en vigor de la llei present i que comportin un increment del sostre edificable de sectors de
sòl urbanitzable han d’establir el percentatge de cessió del 15% de l’increment de
l’aprofitament urbanístic, a part de la cessió ordinària que corresponia al sector”.
Atès que el sector sobre el que s’insta la Modificació puntual del planejament general de la
que forma part aquest document va assolir la classificació com a urbanitzable en virtut de
l’anterior Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal de Canovelles,
corresponent a la creació d’un sector urbanitzable en terrenys confrontants amb la Ronda
Nord de Granollers, denominat de “Ca la Piua”, aprovada a la sessió de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de 4 de març de 2010 (DOGC núm. 5633, de data 20
de maig de 2010), es considera que l’àmbit objecte d’aquest procediment de transformació
urbanística no resta subjecte a l’obligació de cessió del 15% de l’aprofitament urbanístic
imposada per l’article 45.1 TRLU 1/2010 perquè els terrenys que comprèn van assolir la
classificació com a urbanitzables amb la Modificació puntual aprovada definitivament el 4
de març de 2010.
El mateix precepte estableix que les modificacions puntuals del planejament general que
s’aprovin amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 3/2012 (DOGC 29 de febrer de
2012), han d’establir el percentatge de cessió del 15% de l’increment de l’aprofitament
urbanístic, a part de la cessió ordinària que correspondria al sector. Però la Modificació
puntual de la que forma part aquest document no comporta l’increment de l’aprofitament
urbanístic de l’àmbit, motiu pel qual es considera que en el present supòsit no es donen les
condicions per incrementar el percentatge de cessió ordinari del 10% de l’aprofitament
urbanístic resultant a favor de l’Administració actuant.
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2.6 VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA DEL PLA.
La viabilitat econòmica i financera de l’àmbit de referència es fonamenta bàsicament en els
compromisos econòmics i financers que comporta per a l’Ajuntament de Canovelles, en la
seva condició d’Administració actuant, i pel caràcter vinculant que pel seu desplegament
hauria de tenir l’execució de les inversions municipals previstes. D’altra banda, amb
caràcter orientatiu, també s’analitza la viabilitat econòmica de les càrregues que el
desenvolupament urbanístic d’aquest àmbit comportarà pels operadors privats.
Respecte de l’Administració actuant, segons s’ha establert a l’anterior apartat “2.2
Paràmetres Urbanístics i Dimensió Econòmica de les Actuacions”, es considera que la
operació de transformació urbanística prevista per l’instrument de planejament general del
que forma part integrant aquest document, tenint en compte la legislació estatal i
autonòmica vigent, no comportarà cap càrrega per l’Ajuntament de Canovelles, excepte pel
supòsit que aquesta Administració decidís promoure directament l’equipament escolar
previst dins l’àmbit i no a través d’un tercer, per la via del dret de superfície.
Els següents càlculs que determinen la viabilitat econòmica de l’àmbit s’han realitzat partint
de dades objectives del tercer trimestre de l’any 2012. Però el resultat obtingut constitueix
una estimació aproximada, orientativa i no vinculant, realitzada principalment en
consideració a les característiques del mercat immobiliari local i la seva evolució. Els valors
definitius de l’execució del planejament només es podran saber en el moment de la redacció
dels preceptius projectes de reparcel·lació i d’urbanització.
Els valors de referència emprats s’han obtingut segons referències de mercat, seguint el
mètode comparatiu. El cost d’urbanització s’ha calculat per estimació directa, segons procés
detallat a l’anterior punt “2.2 Paràmetres Urbanístics i Dimensió Econòmica de les
Actuacions”.

2.6.1 Dades emprades
- Cost de construcció d’edificacions comercials en planta baixa: 750 €/m2 construït.
- Preu de venda d’edificacions comercials en planta baixa: 1.500 €/m2 construït.
- Cost de construcció d’habitatge plurifamiliar en renda lliure: 1.100 €/m2 construït.
- Preu de venda d’habitatge plurifamiliar en renda lliure: 1.650 €/m2 construït.
- Cost de construcció d’habitatge plurifamiliar de protecció pública: 940 €/m2 construït.
- Preu de venda d’habitatge plurifamiliar de protecció pública: 1.340 €/m2 construït.
- Costos d’urbanització, gestió i indemnitzacions del sector: 1.300.000 €.
- Percentatge de cessió d’aprofitament urbanístic a favor de l’Administració actuant: 10 %.
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2.6.2 Fórmules
Càlcul del valor residual del sòl i del marge econòmic de l’operació a partir de la formula:
En = 1,4 (Cn + Rs + U)
Valor residual del sòl urbanitzat (Ru): Ru = (En / 1,4) – Cn
Valor residual del sòl sense urbanitzar (Rs): Rs = (Ru / (1,4) – U
Marge econòmic de l’operació (M): M = 90% (En - Cn) - Rs – U
on:
- En és el preu de venda unitari de l’edificació nova
- Cn és el cost de construcció unitari de l’edificació nova
- 1,4 és el factor corresponent a la deducció sobre les vendes de les despeses generals, de
gestió, benefici de la promoció i interessos de préstecs generats per l’edificació
- Rs és el valor del sòl sense urbanitzar
- Ru és el sumatori del valor del sòl sense urbanitzar més el cost d’urbanització
- U és el cost d’urbanització
- 90% és el factor que s’aplica al preu de venda final en raó a la cessió gratuïta del 10%
de l’aprofitament urbanístic en favor de l’Ajuntament, tal com contempla l’article 42.d) del
Reglament de la llei d’Urbanisme de Catalunya, i que no participa en les despeses
d’urbanització, segons l’article 46 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

2.6.3 Valors base dels càlculs
Cost de construcció de l’edificació (Cn):
Residencial plurifamiliar renda lliure:

5.570 m2 x 1.100 €/m2 = 6.127.000 €

Residencial plurifamiliar protecció pública:

2.387 m2 x 940 €/m2 = 2.243.780 €

Comercial planta baixa:

5.305 m2 x 750 €/m2 = 3.978.750 €

Total cost de construcció de les edificacions = 12.349.530 €

Valor de mercat dels immobles (En):
Residencial plurifamiliar renda lliure:

5.570 m2 x 1.650 €/m2 = 9.190.500 €
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Residencial plurifamiliar protecció pública: 2.387 m2 x 1.340 €/m2 = 3.198.580 €
Comercial planta baixa:

5.305 m2 x 1.500 €/m2 = 7.957.500 €

Total valor de mercat dels immobles = 20.346.580 €

Cost d’urbanització, gestió i indemnitzacions:
Segons càlcul detallat a l’anterior punt 2.2 = 1.300.000 € (U)

2.6.4. Càlculs
Valor residual del sòl urbanitzat (Ru)
Ru = ( En / 1,4 ) – Cn = (20.346.580 € / 1,4 ) – 12.349.530 = 2.183.747 €

Valor residual del sòl sense urbanitzar (Rs)
Rs = ( Ru / 1,4 ) – U = (2.183.747 / 1.4 ) – 1.300.000 = 259.820 €

Marge econòmic de l’operació (M)
M = 90% (En – Cn) – Rs – U
M = 90% (20.346.580 € – 12.349.530 €) – 259.820 € – 1.300.000 € = 5.897.345 €

El marge econòmic estimat permet justificar la viabilitat econòmica de la promoció,
d’acord amb allò exigit als plans parcials urbanístics pels articles 66.1.d) TRLUC 1/2010 i
83.1.c) RLU 305/2006.
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3.- COMPARATIVA ENTRE EL RENDIMENT ECONÒMIC DERIVAT DE
L’ORDENACIÓ VIGENT I EL QUE RESULTA DE LA NOVA ORDENACIÓ
L’article 40 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer de Modificació del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, va modificar, entre d’altres, l’article 99 de l’esmentat Text Refós de la Llei
d’Urbanisme (TRLU 1/2010), que pel que fa a l’avaluació econòmica i financera de les
modificacions de les figures de planejament urbanístic general que, com en el present
supòsit, comportin una transformació dels usos, preveia: “1. Les modificacions
d’instruments de planejament general 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
establerts anteriorment han d’incloure en la documentació les especificacions següents:(...)
c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar,
en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta
de la nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document de l’avaluació
econòmica i financera, com a separata”.

3.1 Rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent:
El rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent resulta dels següents càlculs:
Dades emprades
- Sostre residencial plurifamiliar renda lliure: 70% x 0,5 m2s/m2s x 22.075 m2 = 7.726 m2
- Sostre residencial plurifamiliar protecció oficial: 20% x 0,5 m2s/m2s x 22.075 m2 =
2.208 m2.
- Sostre residencial plurifamiliar objecte d’altres mesures d’estímul de l’habitatge
assequible: 10% x 0,5 m2s/m2s x 22.075 m2) = 1.104 m2.
- Sostre per a usos compatibles: 0,1 m2s/m2s x 22.075 m2 = 2.207 m2
- Cost de construcció de les edificacions residencials plurifamiliars per renda lliure: 1.100
€/m2 construït.
- Cost de construcció de les edificacions residencials plurifamiliars per habitatge de
protecció oficial i objecte d’altres mesures d’estímul de l’habitatge assequible: 940 €/m2
construït.
- Cost de construcció de locals per a usos compatibles en edificis plurifamiliars: 550 €/m2
construït.
- Preu de venda d’edificacions residencials plurifamiliars renda lliure: 1.650 €/m2 construït.
- Preu de venda de les edificacions residencials plurifamiliars per habitatge de protecció
oficial i objecte d’altres mesures d’estímul a l’habitatge assequible: 1.340 €/m2 construït.
- Preu de venda de locals per usos compatibles en edificis plurifamiliars: 1.450 €/m2
construït.
- Costos d’urbanització, gestió i indemnitzacions: 1.300.000 €.
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Fórmules
Càlcul del valor residual del sòl i del marge econòmic de l’operació a partir de la formula:
En = 1,4 (Cn + Rs + U)
Valor residual del sòl urbanitzat (Ru): Ru = (En / 1,4) – Cn
Valor residual del sòl sense urbanitzar (Rs): Rs = (Ru / (1,4) – U
Marge econòmic de l’operació (M): M = 90% (En - Cn) - Rs – U
on:
- En és el preu de venda unitari de l’edificació nova
- Cn és el cost de construcció unitari de l’edificació nova
- 1,4 és el factor corresponent a la deducció sobre les vendes de les despeses generals, de
gestió, benefici de la promoció i interessos de préstecs generats per l’edificació
- Rs és el valor del sòl sense urbanitzar
- Ru és el sumatori del valor del sòl sense urbanitzar més el cost d’urbanització
- U és el cost d’urbanització
- 90% és el factor que s’aplica al preu de venda final en raó a la cessió gratuïta del 10%
de l’aprofitament urbanístic en favor de l’Ajuntament, tal com contempla l’article 42.d) del
Reglament de la llei d’Urbanisme de Catalunya, i que no participa en les despeses
d’urbanització, segons l’article 46 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

Valors base dels càlculs
Cost de construcció de l’edificació (Cn):
Residencial plurifamiliar renda lliure:

7.726 m2 x 1.100 €/m2 = 8.498.600 €

Residencial plurifamiliar protecció pública:

3.312 m2 x 940 €/m2 = 3.113.280 €

Locals usos compatibles:

2.207 m2 x 550 €/m2 = 1.213.850 €

Total cost de construcció de les edificacions = 12.825.730 €

Valor de mercat dels immobles (En):
Residencial plurifamiliar renda lliure:

7.726 m2 x 1.650 €/m2 = 12.747.900 €
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Residencial plurifamiliar protecció pública: 3.312 m2 x 1.340 €/m2 = 4.438.080 €
Locals usos compatibles:

2.207 m2 x 1.450 €/m2 = 3.200.150 €

Total valor de mercat dels immobles = 20.386.130 €

Cost d’urbanització, gestió i indemnitzacions:
Segons càlcul detallat a l’anterior punt 2.2 = 1.300.000 € (U)

Càlculs
Valor residual del sòl urbanitzat (Ru)
Ru = ( En / 1,4 ) – Cn = (20.386.130 € / 1,4 ) – 12.825.730 = 1.735.797 €

Valor residual del sòl sense urbanitzar (Rs)
Rs = ( Ru / 1,4 ) – U = (1.735.797 / 1.4 ) – 1.300.000 = - 60.144 €

Marge econòmic de l’operació
M = 90% (En – Cn) – Rs – U
M = 90% (20.386.130 € – 2.825.730 €) + 60.144 € – 1.300.000 € = 5.504.360 €
El marge econòmic estimat de l’operació és de 5.504.360 €

3.2 Rendiment econòmic derivat de l’ordenació proposada:
Segons s’ha especificat a l’apartat “2.6 Viabilitat econòmica i financera del Pla” de
l’Avaluació Econòmica i Financera, el rendiment econòmic estimat derivat de l’ordenació
proposada és de 5.897.345 €.

3.3 Comparativa:
De la comparativa entre el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el derivat de
l’ordenació proposada per la modificació puntual de la que forma part integrant aquest
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document, realitzat de conformitat amb l’article 99.1.c) TRLU 1/2010, segons el seu nou
redactat introduït per l’article 40 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer de Modificació del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, resulten les següents conclusions:
- Del desenvolupament de les determinacions del planejament vigent, que configurava un
àmbit majoritàriament residencial, resultava un rendiment econòmic estimat de 5.504.360 €
- Del desenvolupament de les determinacions de l’ordenació proposada per la
Modificació puntual de la que forma part aquest document, que configura un àmbit mixt
residencial i comercial, resulta un rendiment econòmic estimat de 5.897.345 €
- De la diferència entre els anteriors en resulta un rendiment econòmic de 392.985 €
inferior a l’estimat en la present Modificació respecte del planejament vigent. Per tant, el
rendiment econòmic estimat de l’ordenació proposada representa un 107 % del rendiment
estimat respecte del planejament vigent.
- Aquest resultat, lleugerament més favorable pels propietaris afectats, és degut a
que la conjuntura econòmica actual és més favorable a la promoció comercial que
residencial. A més, es veu reforçat per la possibilitat de patrimonialitzar
l’aprofitament resultant més ràpidament que si es mantinguessin les previsions del
planejament vigent.
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4.- INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
4.1.- ANTECEDENTS.
L’objecte del present informe és la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Municipal de Canovelles al Sector de “Ca la Piua”.
Els terrenys inclosos dins d’aquest àmbit de gestió actualment són camps agrícoles i erms,
tot i que part d’aquests actualment no tenen ús agrícola, i es tracta de matolls i herbassars de
vegetació espontània en antics conreus abandonats. Dins del sector existeix una casa de
pagès, “Ca la Piua”, amb edificacions annexes de tipus agrícola, amb diversos pous, i
envoltada de terrenys destinats a conreu. Actualment, als terrenys situats a l’est del sector,
està emplaçada de forma provisional l’escola pública “Els Quatre Vents”, amb una
edificació formada de mòduls prefabricats. Aquesta és l’Escola que s’haurà de traslladar de
manera definitiva als terrenys que el Pla Parcial que es formuli en aquest àmbit determini
com a cessió d’equipaments.
La vigent Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació municipal de Canovelles que va
classificar com a urbanitzables aquests terrenys, va configurar inicialment un sector
residencial amb l’objectiu fonamental de disposar, a través de la cessió obligatòria i gratuïta
prevista pels procediments reparcel·latoris, de sòl adient per a situar un Centre d’Educació
Infantil i Primària, que actualment es troba ja en funcionament, amb edificacions
provisionals, en terrenys inclosos dins d’aquest àmbit, així com de relligar el teixit urbà
amb la nova vialitat que conforma la ronda i els seus accessos. La Modificació puntual de la
que forma part integrant aquest document, mantenint aquell altre objectiu, pretén el canvi
de l’ús principal residencial reconegut pel planejament vigent, per l’ús comercial.
Aquest canvi ve motivat per la constatació de la necessitat de donar resposta a la demanda
de sòl comercial al tractar-se d’un producte del que actualment hi ha dèficit al municipi, i
d’altra banda per les dificultats del mercat per absorbir el parc residencial existent a
Canovelles que es considera suficient per les demandes actuals i futures a mig termini
El desenvolupament del sector permetrà originar una oferta, avui deficient, de sòl
comercial, amb infraestructura adequada per a la implantació d’aquest ús, que pot generar
un efecte dinamitzador del comerç i de retruc de l’economia local, fent possible la creació
de llocs de treball dins del municipi.
Els objectius concrets a què dóna resposta el present informe són els següents:
- Avaluar l’impacte econòmic i financer de les actuacions previstes en les finances
públiques de les administracions responsables de la implantació i manteniment de les
infraestructures.
- Avaluar l’impacte econòmic i financer de la implantació i prestació dels serveis
necessaris.
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4.2 INTRODUCCIÓ.
L’article 59.3.d) TRLU 1/2010, estableix que els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal
han d’estar integrats, entre d’altres, per un informe de sostenibilitat econòmica que ha de
contenir la justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius, i la
ponderació de 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.
Per la seva banda, l’article 96 TRLU 1/2010 estableix que les modificacions de qualsevol
figura de planejament urbanístic està subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la
formació.
És per aquest motiu que la modificació puntual del planejament general de la que forma
part integrant aquest document ha incorporat el seu propi informe de sostenibilitat
econòmica. El referit informe contempla la situació econòmica del municipi i dinàmiques
socials, infraestructures municipals previstes, executades i pendents d’executar, serveis
mínims actuals i a prestar en compliment del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
quals s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Així
mateix, també caldrà considerar el contingut de la Llei d’Hisendes Locals, aprovada pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

4.3 FONAMENTS DE DRET.
- Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
del Sòl.
Article 15. Avaluació i seguiment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà. (...)
4) La documentació dels instruments d’ordenació de les actuacions d’urbanització han
d’incloure un informe o memòria de sostenibilitat econòmica, on es ponderarà en
particular l’impacte de l’actuació a les Hisendes Públiques afectades per la implantació i
el manteniment de les infraestructures necessàries o la posada en marxa i la prestació dels
serveis resultants, així como la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius.

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme.
Article 59. Documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal
1. Els plans d’ordenació urbanística municipal es formalitzen, salvant el que estableix
l’apartat 2, mitjançant els documents següents:
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a) La memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris que
escaiguin. (...)
3. La memòria a què es refereix l’apartat 1.a ha d’integrar: (...)
d) L’informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència
i adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de 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.
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 (...).
Article 120. Despeses d’urbanització a càrrec de les persones propietàries i dret de
reallotjament
1. Les despeses d’urbanització a càrrec de les persones propietàries comprenen els
conceptes següents:
a) La totalitat de les obres d’urbanització determinades pel planejament urbanístic i pels
projectes d’urbanització amb càrrec al sector de planejament urbanístic o al polígon
d’actuació urbanística.
b) Les indemnitzacions procedents per l’enderrocament de construccions i la destrucció de
plantacions, d’obres i d’instal·lacions que siguin exigits per a l’execució dels plans,
d’acord amb la legislació aplicable en matèria de sòl.
c) Les indemnitzacions procedents pel trasllat forçós d’activitats.
d) El cost dels avantprojectes, dels plans parcials urbanístics i els plans de millora urbana,
dels projectes d’urbanització i dels instruments de gestió urbanística.
e) Les despeses de formalització i d’inscripció en els registres públics corresponents dels
acords i les operacions jurídiques derivats dels instruments de gestió urbanística.
f) Les despeses de gestió, degudament justificades, sota els principis de proporcionalitat i
de no-enriquiment injust.
g) Les indemnitzacions procedents per l’extinció de drets reals o personals, d’acord amb la
legislació aplicable en matèria de sòl.
h) Les despeses generades per a l’efectivitat del dret de reallotjament, d’acord amb el que
disposa l’apartat 2.
2. En el desplegament de les modalitats del sistema d’actuació urbanística per
reparcel·lació, es reconeix el dret de reallotjament a favor de les persones ocupants legals
d’habitatges que constitueixin llur residència habitual, sempre que compleixin les
condicions exigides per la legislació protectora i sempre que, en el cas d’ésser persones
propietàries, no resultin adjudicatàries d’aprofitament urbanístic equivalent a una
edificabilitat d’ús residencial superior al doble de la superfície màxima establerta per la
dita legislació.
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3. Correspon a la comunitat de reparcel·lació o bé, si s’escau, a la part concessionària de
la gestió urbanística integrada, l’obligació de fer efectiu el dret de reallotjament i
d’indemnitzar les persones ocupants legals afectades per les despeses de trasllat i
d’allotjament temporal fins que es faci efectiu el dit dret.
4. Cal posar a disposició de les persones ocupants legals afectades habitatges amb les
condicions de venda o lloguer vigents per als de protecció pública, dins dels límits de
superfície propis de la legislació protectora, per tal de fer efectiu el dret de reallotjament.
5. Les despeses d’urbanització es reparteixen entre les persones adjudicatàries de les
finques resultants de la reparcel·lació en proporció al valor d’aquestes. Sens perjudici
d’això, s’han de regular per reglament els supòsits en què les persones propietàries tenen
la consideració d’adjudicatàries, a tots els efectes econòmics i jurídics reals derivats de la
reparcel·lació.

4.4 ASPECTES LEGALS ALS QUE DÓNA RESPOSTA L’INFORME DE
SOSTENIBILITAT.
4.4.1 Suficiència i adequació del sòl resultant.
L’objectiu principal de la configuració, en un primer moment, del sector anomenat de “Ca
la Piua”, fou la necessitat de disposar de sòl adient per a situar un nou Centre d’Educació
Infantil i Primària (CEIP); un sector amb l’entitat suficient que permetés gaudir de la
proporció necessària per a ubicar-hi l’equipament escolar amb els requeriments que
comporta.
Es tracta d’un únic polígon d’actuació urbanística classificat de sòl urbanitzable, de
superfície total 24.474 m2, dels que computarien a efectes d’aprofitament un total de 22.103
m2.
El sòl previst és suficient per encabir la producció de sostre edificable, amb els diferents
usos admesos, perquè s’ha comprovat aquesta capacitat d’acord a l’ordenació que es
concreta per l’àmbit.
Els usos globals d’aquest sector són el residencial i el comercial, tot i que s’estableixen
diferents usos compatibles.
El plànol de Zonificació, integrant de la modificació puntual de la que forma part aquest
document, detalla cadascuna de les zones i sistemes.
De les tres illes que resulten de l’ordenació, la A, situada a l’oest de l’àmbit, està
qualificada d’equipament escolar.
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A la B i la C, les illes situades al centre i a l’est de l’àmbit, es concentren els usos
productius. Els usos preferents sobre les illes B i C seran el residencial i el comercial, per
bé que també s’admetrà l’ús hoteler, d’oficines i serveis, administratiu, recreatiu, sanitariassistencial, socio-cultural i esportiu.
El sòl generat és adequat perquè està situat en una posició d’elevada accessibilitat en relació
a la xarxa viària territorial i, a la vegada, disposa de tots els recursos al seu entorn immediat
pel fet de confrontar directament amb el sòl urbà consolidat.

4.4.2 Impacte de l’actuació en la hisenda pública afectada per la implantació i el
manteniment de les infraestructures necessàries.
A. Hisenda pública afectada: Ajuntament de Canovelles.
B. Despeses d’implantació i manteniment de les infraestructures necessàries.
B.1. Criteris generals aplicats.
Es considera que les infraestructures es projectaran seguint les directrius dels Serveis
Tècnics de l’Ajuntament de Canovelles i de les empreses dels serveis afectats, per tant
es considera que les condicions d’implantació i de manteniment es troben dins d’uns
estàndards acceptables.
B.2. Criteris específics de cada infraestructura.
B.2.1. Xarxa viària.
D’acord amb allò establert a la zonificació de l’instrument de planejament general del
que forma part integrant aquest document (Plànol de Zonificació) i a la informació
continguda a la memòria del document, es considera una reserva per a la xarxa viària
urbana de 4.006 m2 de superfície del sector.
Cal afegir, però, que entre la Ronda nord i els terrenys destinats a sistemes d’espais
lliures i d’equipaments, una franja de 1.943 m2 de superfície, qualificada com a sistema
viari pel nou planejament, es tractarà amb vegetació i arbrat, constituint, conjuntament
amb els terrenys qualificats com a sistema viari paral·lels a la Ronda Nord, una barrera
de protecció acústica i visual enfront d’aquesta via, i donant continuïtat als espais lliures
existents en el sector Y.
D’aquesta manera la part del sistema viari que tindrà un tractament com a tal serà de
2.063 m2.
Els materials que s’utilitzaran pel paviment, senyalitzacions, mobiliari urbà i vegetació
seran els habituals, exigits per l’Ajuntament de Canovelles.
No té despeses d’implantació doncs l’execució correspon a la Junta de Compensació
que es constitueixi a l’efecte i que actuarà de promotora. El manteniment de la xarxa
viària municipal té una ràtio anual mitjana de 5,3 €/m2.
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D’altra banda, s’estima que el manteniment dels espais qualificats de sistema viari que
tindran un tractament amb vegetació i arbrat té una ràtio anual mitjana de 1,2 €/m2.
Tot això suposa:
Cost manteniment vials: 2.063 m2 x 5,3 €/m2 = 10.934 €/any.
Cost manteniment franja vegetal: 1.943 m2 x 1,2 €/m2 = 2.332 €/any.
Total cost manteniment sistema viari: 10.934 + 2.332 = 13.266 €/any
B.2.2 Xarxa de subministrament d’energia elèctrica.
No té despeses d’implantació ni de manteniment directe. Dependrà de l’empresa
subministradora i dels usuaris del subministrament.
B.2.3 Xarxa d’enllumenat públic.
El projecte d’urbanització, que encarregui la Junta de Compensació que es constitueixi
en aquest àmbit i que actuarà de promotora, determinarà les característiques de
l’enllumenat públic.
El manteniment pot ser realitzat pel propi Ajuntament o mitjançant concessió, i haurà de
respondre tant del manteniment preventiu com de la reparació per avaries o fets
similars. En qualsevol cas, un cop realitzada l’obra i quan passi a ser una instal·lació de
propietat municipal, les ampliacions, millores i canvis resten sotmesos a les
competències de l’Ajuntament. Respecte els desperfectes produïts per tercers a la xarxa
d’enllumenat es realitzen les tasques de reparació, repercutint els costos als
responsables.
El cost relatiu a l’enllumenat públic i el seu manteniment depèn dels punts de llum que
s’instal·lin, potència, el cost del Kwh de l’enllumenat públic,... i d’altres variables que
permetran fixar el cost exacte del manteniment a la xarxa.
El consum elèctric de l’enllumenat públic de l’àmbit dependrà dels factors relacionats a
l’anterior paràgraf, però també tindrà en compte altres variables com per exemple, el
consum de l’enllumenat de la vialitat resultant del desenvolupament del sector o el
consum relatiu a l’enllumenat de les zones verdes.
Per aquest motiu, mentre es concreten totes les variables en joc a través del pertinent
Projecte d’Urbanització, s’ha estimat un cost anual conjunt del manteniment i el
consum diferenciant si es tracta de l’enllumenat de la vialitat o de les zones verdes:
Cost manteniment/consum elèctric vialitat + pas inferior Ronda de 1.500 €/any.
Cost manteniment/consum elèctric zones verdes de 1.000 €/any.
Total cost manteniment/consum elèctric enllumenat públic 2.500 €/any
B.2.4 Xarxa de telecomunicacions.
La xarxa, d’acord amb les indicacions municipals, es considera que té les canalitzacions
necessàries per tal que les diferents companyies puguin subministrar el servei de
telecomunicació. No tenen, per tant, despeses directes d’implantació ni de manteniment.
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B.2.5 Xarxa d’aigua potable i xarxa de reg.
Es considera que la xarxa d’aigua potable serà projectada pel Projecte d’Urbanització
que es formuli a l’efecte, seguint les indicacions de l’empresa concessionària d’aigües
SOREA.
La xarxa d’aigua potable no té despeses d’implantació ni de manteniment, que es
consideren unes despeses de relació entre l’empresa concessionària i l’usuari ja que el
seu manteniment s’inclou dins del preu públic que s’abona per aquest servei.
Respecte de la xarxa de reg, haurà de definir-la i dimensionar-la el Projecte
d’Urbanització que es formuli a l’efecte. El Projecte d’Urbanització tindrà en compte la
possibilitat d’utilització dels pous actuals, preexistents dins l’àmbit, per a la nova xarxa
de reg, la qual cosa reduiria dràsticament el consum d’aigua durant els mesos menys
secs. En l’època estival pot ser necessari complementar el reg amb aigua de la xarxa
general.
La implantació anirà a càrrec de la Junta de Compensació que actuï de promotora.
El manteniment pot ser realitzat pel propi Ajuntament o mitjançant concessió, i haurà de
respondre tant del manteniment preventiu com de la reparació per avaries o fets
similars. En qualsevol cas, un cop realitzada l’obra i quan passi a ser una instal·lació de
propietat municipal, les ampliacions, millores i canvis resten sotmesos a les
competències de l’Ajuntament. Respecte als desperfectes produïts per tercers a la xarxa
de reg, es realitzen les tasques de reparació repercutint els costos als responsables.
Per aquest motiu s’ha estimat un cost anual conjunt del manteniment de la xarxa de reg i
del seu consum d’aigua de 1.800 €/any.
B.2.6 Xarxa de clavegueram. Aigües pluvials i residuals.
Es considera que es projectaran seguint els criteris tècnics municipals. No tenen
despeses d’implantació. El seu manteniment depèn de l’empresa concessionària i es
consideren unes despeses en relació entre aquesta i l’usuari que es cobreix íntegra o
parcialment mitjançant el pagament de la corresponent taxa.
B.2.7 Xarxa de subministrament de gas.
No té despeses d’implantació ni de manteniment directe. Dependrà de l’empresa
subministradora i dels usuaris del subministrament.
B.2.8 Sistema d’espais lliures.
Es considera que els materials utilitzats pel paviment, mobiliari urbà i vegetació seran
els habituals exigits per l’Ajuntament de Canovelles. No tenen despeses d’implantació,
doncs l’execució correspon a la Junta de Compensació que actuï de promotora de
l’actuació.
El manteniment general dels espais lliures estarà condicionat per la seva situació i
finalitat primordial. Els terrenys que hauran d’integrar el sistema d’espais lliures tenen
accés des dels vials interns del sector, i se situen en una franja al nord de l’àmbit,
paral·lela a la Ronda Nord de Granollers, constituint una barrera de protecció acústica i
visual enfront d’aquesta via.
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Aquests espais lliures es projectaran seguint els criteris municipals tot i que, a priori, i
considerant que es pretén potenciar el caràcter aïllant de la vegetació, pot anticipar-se
que pràcticament no disposaran de superfícies dures, motiu pel qual s’estima que el
manteniment dels espais lliures té una ràtio anual mitjana de 1,2 €/m2.
D’acord amb allò establert a la zonificació del sòl de l’instrument de planejament
general del que forma part integrant aquest document (Plànol de Zonificació) i a la
informació continguda a la memòria del document, es considera una superfícies
destinada a espais lliures dins del sector de 3.672 m2, el que suposa:
3.672 m2 x 1,2 €/m2 = 4.406 €/any
L’impacte total de l’actuació per la Hisenda Pública és de:
Total cost manteniment de la xarxa viària

13.266 €/any

Total cost manteniment/consum enllumenat públic

2.500 €/any

Total cost manteniment/consum xarxa de reg

1.800 €/any

Total cost manteniment dels espais lliures

4.406 €/any

TOTAL DESPESES

21.972 €/any

4.4.3 Implantació, posada en marxa i prestació dels serveis necessaris.
Es considera que no és necessari establir cap servei resultant de l’actuació, excepte els
derivats del manteniment de les infraestructures que aporten els serveis ja considerats.

4.4.4 Ingressos municipals generats per l’actuació urbanística proposada.
La localització de les diferents activitats econòmiques i edificacions amb usos terciaris,
comercials i d’equipaments comunitaris que possibilita l’àmbit de referència, suposaran uns
ingressos que han de permetre la sostenibilitat de la urbanització proposada:
Aquests ingressos seran de dos tipus:
A. Ingressos extraordinaris o puntuals:
Dins d’aquest subgrup cal considerar els impostos extraordinaris, com l’impost sobre les
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) en les llicències d’obra i les taxes de
construcció, el que suposa per aquest municipi, d’acord amb l’Ordenança Fiscal número 3
de l’Ajuntament de Canovelles corresponent a l’exercici 2012, un tipus del gravamen del
3,23 % sobre el pressupost d’execució material.
Considerem, als efectes d’aquest càlcul, que el desenvolupament total de l’àrea que s’ocupa
es durà a terme en un termini de 4 anys.
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Tenint en compte el mòdul bàsic del COAC i dels coeficients que s’haurien d’aplicar per
tipologia i zona es considera un preu mig de 670 €/m2. S’estima una vida útil dels edificis i
immobles de 35 anys com a regla general.
Tenint en compte aquesta dada i el fet que aquests impostos i taxes, per regla general, es
satisfan una única vegada per construcció executada, per realitzar aquest càlcul s’ha
prescindit de la dada relativa al termini estimat de desenvolupament de l’àmbit (4 anys), i
s’ha considerat més convenient distribuir l’import de l’ICIO i el de les taxes relacionades
durant el període de vida útil o d’amortització del bé, això és, durant un període de 35 anys
(cal tenir present que no s’han tingut en compte les possibles reformes o millores que es
produeixin durant aquest període).
Per tant, es considera que durant els propers 35 anys els ingressos anuals per aquests
conceptes resultaran del següent càlcul:
13.262 m2 de sostre x 670 €/m2 x 0,0323% / 35 any = 8.200 €/any
TOTAL ingressos extraordinaris o puntuals 8.200 €/any

B. Ingressos ordinaris o Periòdics:
B.1 Impost de béns immobles (IBI):
Tenint en compte que la recaptació anual actual per m2 de sostre en una zona urbana
consolidada com la de referència presenta un valor mig de 8 €/m2 de sostre, resulta la
següent quota anual estimada:
13.262 m2 de sostre x 8 €/m2 = 106.096 €/any
B.2 Impost d’activitats econòmiques (IAE) i concessions d’explotació:
Donada la previsió d’implantació d’establiments de mida mitjana/gran, i tot i que aquest
concepte no és quantificable en aquesta fase tan inicial de la promoció, ja que influeixen
paràmetres com el temps i superfície dels que no es disposen, cal tenir-ho en consideració
com a una important font d’ingressos anuals que incideixen positivament en la sostenibilitat
econòmica de l’actuació.
Per aquest motiu, tot i la manca de dades rellevants per a la correcta liquidació de l’impost
en aquesta fase tan inicial del procés de desenvolupament urbanístic de l’àmbit, es farà una
estimació del que pot suposar aquest impost per a la hisenda municipal partint d’una
hipotètica parcel·lació en dos solars resultants, de 4.509 m2 i 4.073 m2, on es concentrarien
el total de 5.305 m2 de sostre d’aprofitament privat d’ús comercial resultant.
La hipòtesi sobre la base de la qual es realitza el següent càlcul considera que sobre la
parcel·la 1 de 4.509 m2 es desenvoluparà l’activitat de gran magatzem destinat a la venda
d’equipament per a la llar, confecció, calçat, perfumeria..., prevista a l’Epígraf 661.1 de
l’IAE, establert pel Real Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual
s’aproven les tarifes i la instrucció de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, el que suposa
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l’aplicació d’una quota de 280 Ptes/m2, avui 1,68 €/m2. Considerant les dades de la
Modificació puntual de la que forma part integrant aquest document, resulta que sobre la
referida parcel·la podrien edificar-se un total de 2.776 m2 comercials. L’aplicació de la
precitada quota de 1,68 €/m2 sobre els referits 2.776 m2st representa una tarifa per aquest
concepte de 4.664 €.
La mateixa hipòtesi considera que sobre la parcel·la 2 de 4.073 m2 s’hi desenvoluparà
l’activitat de supermercat, prevista per l’Epígraf 661.2 de l’IAE contingut a l’esmentat Real
Decret Legislatiu 1175/1990, el que suposa l’aplicació d’una quota de 233 Ptes/m2, avui
1,40 €/m2 de superfície comercial. Tenint en compte les dades de la memòria de la
Modificació resulta que sobre la referida parcel·la podrien edificar-se un total de 2.529 m2
comercials. L’aplicació de la precitada quota de 1,40 €/m2 sobre els referits 2.529 m2st
representa una tarifa per aquest concepte de 3.541 €.
Atès que aquest àmbit confronta amb el carrer Santa Madrona, vial de 2a categoria fiscal
segons l’Annex a l’Ordenança número 5 de l’Ajuntament de Canovelles de l’any 2012, de
conformitat amb l’article 9 de la precitada Ordenança fiscal li correspondrà un coeficient de
situació de 3,759.
En aquests moments es desconeix quin serà el volum de negoci de les activitats comercials
que finalment s’establiran sobre les parcel·les comercials que es configurin, però s’estima
que superarà àmpliament el milió d’euros que determina la subjecció o tributació per aquest
impost. Així, a efectes d’aquesta estimació, s’ha considerat convenient aplicar allò previst a
l’article 8 de l’Ordenança fiscal municipal de l’IAE per a l’exercici 2012, quan estableix:
“Quan al moment de practicar la liquidació es desconegui l’import net del
volum de negoci per causes imputables al subjecte passiu, es podrà
efectuar una liquidació provisional amb aplicació del coeficient 1,31, a
expenses de la regularització posterior que sigui procedent”.

L’article 84 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març) estableix que, respecte de l’Impost sobre activitats
econòmiques (IAE), la quota tributària és la resultant d’aplicar les tarifes de l’impost i els
coeficients i les bonificacions previstos per la llei i regulats per cada Ajuntament a les seves
ordenances municipals. Però atès que l’aplicació de les bonificacions és temporal o depèn
de circumstàncies que avui encara no s’han concretat, a efectes d’aquest càlcul no s’aplicarà
cap bonificació. Tampoc es tindrà en compte el recàrrec provincial. Així resulta:
(4.664 € + 3.541 €) x coeficient 1,31 x coeficient de situació 3,759 = 40.404 €
TOTAL ingressos ordinaris o periòdics (106.096 € + 40.404 € + concessions/any)

Total ingressos extraordinaris/puntuals
Total ingressos ordinaris/periòdics
TOTAL INGRESSOS

8.200 €/any
146.500 €/any + concessions /any
154.700 €/any + concessions /any
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5.- CONCLUSIÓ.
Total ingressos
Total despeses
SALDO RESULTANT

154.700 €/any + concessions /any
21.972 €/any
+ 132.782 €/any + concessions/any

Es conclou que el sòl destinat a usos productius és suficient i adequat, i que l’impacte
de l’actuació en les finances públiques de les administracions responsables de la
implantació i el manteniment de les infraestructures i de la prestació dels serveis
necessaris, té un balanç positiu.

Març de 2015.

Josep Forns i Casacuberta, arquitecte
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