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1.1. POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 
 

Sòl urbà no consolidat 
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POLÍGON D'ACTUACIÓ LA VEÏNETA 
 

Sòl urbà no consolidat 
Habitatge unifamiliar 
 
 
 
1.- Àmbit: 
 
 El polígon abasta la finca del mateix nom que té una superfície de 1.444 m². Situada al nord est 

del barri del Rost, amb accessos des de l’avinguda del Bosquet i el passeig de Maria 
Auxiliadora, amb front al camí de Can Serra, el qual s’ha de convertir en un carrer de major 
amplada quan s’executi la urbanització del polígon d’actuació de Can Calderó. 

 
 Localització:  plànol P4. Sectors i polígons de planejaments. Escala 1/5000. 
 plànol P5. Qualificacions urbanístiques. Escala 1/2000.   

 
 

2.- Objectius: 
 
Ordenar l’àmbit per tal de possibilitar la connexió del barri del Rost al futur carrer del polígon de 
Can Calderó i a l’escola Fabra, mitjançant un pas per a vianants que creuarà la zona verda de 
cessió fins l’actual Camí de Can Serra. 
 
Preservar l’espai lliure de la finca de la Veïneta amb els seus murs, arbrat i vegetació i 
incrementar la qualitat urbana de l’entorn amb la seva cessió a espai lliure públic. 
 
Admetre la construcció plurifamiliar de 4 habitatges dins la parcel·la resultant de les cessions 
anteriors, atenent la singularitat de la finca i la seva geometria, mitjançant ampliació i/o 
transformació integral del volum existent.  
 
Garantir la dotació de places d’aparcament mínimes, soterrades o en superfície en compliment 
de la normativa del POUM. 
 

 
3.- Condicions d’ordenació i paràmetres de sòl generals: 
 

L’ordenació del polígon dibuixada als plànols de qualificació recull els objectius abans 
exposats. 

  
La regulació de la implantació de l’edificació no fixada en aquesta fitxa s’establirà d’acord amb 
la regulació de la subzona 13c1, ciutat jardí semiintensiva, tant en el cas d’obra nova integral, 
reforma o ampliació. 

 
 Qualificació urbanística: 10d 
 Superfície:  1.444 m2 
 Ordenació:  Edificació aïllada 
 Tipologia:  Volumetria específica 
 Edificabilitat neta:  0,40 m2st/m2s. 
 Nombre màxim habitatges: 4 ut 
 Sostre màxim: 393 m² (240 m² existents) 
 Sostre màxim espai lliure: 
 Semisoterrat o auxiliar:  25 m² destinats a aparcament i traster. 

 Semisoterrani i soterrani es retiraran un mínim de 3 metres 
dels llindars. No s’admet que tinguin façana exterior. 

 Soterrani: Màxim 40% ocupació solar. 
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4.- Regulació dels sistemes: 
 
 Els percentatges de sistemes de cessió del polígon per tal d’assolir els objectius esmentats 

abasten un 31,93% de l’àmbit i seran els següents: 
 
 Espais lliures:  Clau 4: 419 m² 29,02% 
 Vialitat: Clau 1: 42 m² 2,91% 
 
5.- Regulació de zones, edificació i usos: 
 

Qualificació: Clau 10d 
Parcel·la mínima: Parcel·la única indivisible 
Ocupació sobre rasant. L’indicada al plànol 
Nombre de plantes:  PB+1 
Alçada reguladora màxima:  7,20 m 
Separació mínima a llindars:  5 metres a tots els llindars de la parcel·la, inclòs el soterrani i        

8 metres a la mitgera de ponent. 
Acabats: D’acord amb la regulació del nucli històric i el barri del Rost   
Ús principal:  Habitatge plurifamiliar o unifamiliar 
 

6.- Cessió d’aprofitament:  
 
 La cessió d’aprofitament a l’Ajuntament del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic 

es determinarà al projecte de reparcel·lació. 
 

7.- Gestió del polígon: 
 

 El polígon es gestionarà pel sistema de reparcel·lació per compensació bàsica. 
 

8.- Càrregues del polígon: 
 
 La dotació de tots els serveis necessaris per la implantació dels 4 habitatges. 
 
 Urbanitzar el tram de carrer per garantir la prolongació del carrer Bonavista fins a l’actual camí 

de Can Serra, i arranjar els espais lliures cedits. A més el projecte d'urbanització haurà de 
projectar l'enllumenat públic, el mobiliari urbà, els mecanismes per evitar l'arrossegament 
d'àrids al carrer per efecte de l'aigua d'escorrentia, i el sistema de tancament de l'espai lliure..  
 

9.- Agenda: 
 
 Els diferents projectes necessaris pel desenvolupament del polígon, inclosa la inscripció al 

registre de la reparcel·lació es realitzaran en el primer quinquenni del POUM. 
 



PAU1 ‐ LA VEÏNETA
SÒL ÀMBIT 1.444 m²s 100,00%
SISTEMES 461 m²s 31,93%
Zones verdes 419 m²s 29,02%
Vialitat 42 m²s 2,91%
ZONES 983 m²s 68,07%
10d 983 m²s 68,07%

REGULACIÓ
Qualificació 10d
Ordenació específica
Ocupació màxima 
sobre rasant
A.R.M 7,20m
Nombre de plantes pb+1
Nombre màx. hab. 4
Edif. neta 0,40 m²st/m²s

SOSTRE
10d 393 m²st 100,00%

vinculada al plànol de la 
fitxa 
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POLÍGON D'ACTUACIÓ MAS COLL “FINCA RIFÀ” 
 
Sòl urbà no consolidat 
Habitatge unifamiliar en volumetria específica 
 
1.- Àmbit: 
 
 El polígon comprèn la finca del mateix nom, que té una superfície de 3.520 m². Situada al barri 

de Mas Coll, just al costat de la masia que dona nom al barri. L’accés es produeix des de 
l’avinguda Mas Coll i limita al nord amb un passatge de titularitat municipal. 

  
 Localització:  plànol P4. Sectors i polígons de planejaments. Escala 1/5000. 
  plànol P5. Qualificacions urbanístiques. Escala 1/2000.   
 
2.- Objectius: 
 
 Ordenar l’àmbit per tal de possibilitar la cessió d’una franja de la parcel·la confrontant a 

l’avinguda Mas Coll que es qualifica de vialitat i espai públic adjacent destinat a parada de 
transport públic i a zona de recollida selectiva del barri de Mas Coll. 

 
 Preservar els murs de pedra del passatge i els del conjunt edificat, els quals són característics 

del patrimoni popular local, en particular, la seva implantació perquè representa una tipologia 
edificatòria singular. Garantir la conservació i els espais lliures de la finca, els quals formaven 
part dels espais lliures de l’antiga masia de Mas Coll..  

 
 Admetre la implantació de 3 habitatges, dins la parcel·la resultant de les cessions anteriors 

mitjançant ampliació i/o rehabilitació integral del volum existent que caldrà conservar parcialment.  
  
 Garantir la dotació de places d’aparcament mínimes soterrades o en superfície, en compliment 

de la normativa del POUM. 
 
 Cessió del 10 % d’aprofitament urbanístic que estableixi la reparcel·lació. 
 
3.- Condicions d’ordenació i paràmetres de sòl generals: 
 
 L’ordenació del polígon dibuixada als plànols recull els objectius abans exposats. 
  
 Qualificació urbanística: 8b 
 Superfície:  3.520 m2 
 Ordenació:  Edificació existent alineada a passatge i ampliació 
 Tipologia:  Volumetria específica 
 Edificabilitat neta:  0,23 m2st/m2s 
 Nombre màxim habitatges: 3 ut 
 Sostre màxim: 656 m² (500 m2  existents)  
 Sostre màxim espai lliure: 
 Semisoterrat o auxiliar:  36 m² destinats a aparcament i traster 
 
4.- Regulació dels sistemes: 
 
 Els percentatges de sistemes de cessió del polígon per tal d’assolir els objectius esmentats 

abasten un 18,95 % de l’àmbit i seran els següents: 
 
 Vialitat:  Clau 1: 667 m² 18,95% 
 
5.- Regulació de zones, edificació i usos: 
 
 Qualificació: Clau 8b 
 Parcel·la:  Parcel·la única indivisible 
 Parcel·la mínima:  La totalitat de la finca privada resultant 
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 Superfície:  2853 m2 
 Nombre de plantes:  PB+1 
 Alçada reguladora màxima:  7,20 m 
 Ocupació: L’indicada al plànol 
 Separacions mínima a llindars: 4 metres a tots els llindars de la parcel·la, inclosos els   

 soterranis, excepte en la part alineada al passatge 
 Acabats: Conservar els elements protegits pel patrimoni local 
 Ús principal:  Habitatge unifamiliar en filera dins volum a conservar 
 
6.- Cessió d’aprofitament:  
 
 La cessió d’aprofitament a l’Ajuntament del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic 

es determinarà al projecte de reparcel·lació. 
 
7.- Gestió del polígon: 
 
 El polígon es gestionarà pel sistema de reparcel·lació per compensació bàsica. 
 
8.- Càrregues del polígon: 
 
 La dotació de tots els serveis necessaris per la implantació dels 3 habitatges. 
 Urbanitzar l'espai de vialitat cedit i completar la formalització de la cessió del passatge posterior. 
 
9.- Agenda: 
 
 Els diferents projectes necessaris pel desenvolupament del polígon, inclosa la inscripció al 

registre de la reparcel·lació, es realitzaran, com a màxim, en el primer quinquenni del POUM. 
  
 



PAU2 RIFÀ
SÒL ÀMBIT 3.520 m²s 100,00%
SISTEMES 667 m²s 18,95%
Vialitat 667 m²s 18,95%
ZONES 2.853 m²s 81,05%
8b   Can Rifà 2.853 m²s 81,05%

REGULACIÓ
Qualificació 8b
Ordenació Casa amb jardí específica
A.R.M Volumetria existent
Nombre de plantes 2
Nombre màx. hab. 3
Edif. neta 0,23 m²st/m²s

SOSTRE
8b 656 m²st 100,00%

sostre existent 500 m²st 80,00%
sostre ampliació 156 m²st 20,00%
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POLÍGON D’ACTUACIÓ MAS COLL “TORRENT DE CAN PUFARRÉ, 2” 
 
Sòl urbà no consolidat 
Habitatge unifamiliar en volumetria específica 
 
1.- Àmbit: 
 
 El polígon compren la finca del mateix nom i té una superfície de 1.348 m². Situada al peu barri 

de Mas Coll, just al costat de la masia que dona nom al barri. L’accés es produeix des de 
l’avinguda Mas Coll, al nord limita amb la finca de la masia de Mas Coll. 

 
 Localització: plànol P4. Sectors i polígons de planejaments. Escala 1/5000. 
 plànol P5 Qualificacions urbanístiques. Escala 1/2000.   
 
2.- Objectius: 
 
 Ordenar l’àmbit per tal de possibilitar la cessió d’una franja de sòl amb destí a zona verda 

confrontant a l’avinguda Mas Coll, per tal de completar la franja d’espai lliure existent, clau 4 i 
garantir la protecció del mur. 

 
 Cedir una franja de sòl paral·lela al torrent per tal de possibilitar el pas a les finques situades 

aigües amunt i evitar el seu pas obligat per l’interior del torrent, a més de ser utilitzada com franja 
de sistema de protecció hidràulica.  

 
 Preservar el mur de pedra del passatge amb front al torrent de Can Pufarré i protegir el mur de la 

masia de Mas Coll situat al llindar nord de la parcel·la. 
 
 Ordenar les condicions d’edificació per la implantació d’1 habitatge, dins la parcel·la resultant de 

les cessions anteriors, d’acord amb les condicions d’implantació de la fitxa.  
 
 Garantir la dotació de places d’aparcament mínimes soterrades o en superfície en compliment de 

la normativa del POUM. 
 
 Cessió del 10 % d’aprofitament urbanístic que estableixi la reparcel·lació. 
 
3.- Condicions d’ordenació i paràmetres de sòl generals: 
 
 L’ordenació del polígon dibuixada als plànols i al plànol annex a aquesta fitxa recull els objectius 

abans exposats. 
  
 Qualificació urbanística: 11d 
 Superfície:  1.348 m2 
 Ordenació:  Edificació aïllada 
 Tipologia:  Volumetria específica 
 Edificabilitat neta:  0,22 m2st/m2s 
 Nombre màxim habitatges: 1 ut 
 Sostre màxim: 237 m² 
 Sostre màxim espai lliure: 
 Semisoterrat o auxiliar:  24 m² destinats a aparcament i traster 
 
 
4.- Regulació dels sistemes: 
 
 Els percentatges de sistemes de cessió del polígon per tal d’assolir els objectius esmentats 

abasten un 20,70 % de l’àmbit i seran els següents: 
 
 Espais lliure:  Clau 4: 52 m² 3,86% 
 Protecció hidrogràfica:  Clau 2: 227 m² 16,84% 
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5.- Regulació de zones, edificació i usos: 
 

Parcel·la mínima: Parcel·la única indivisible 
Superfície:  1069 m2 

Nombre de plantes:  PB 
Ocupació: L’indicada al plànol  
Alçada reguladora màxima:  3,50 m a carener. Preferent coberta plana 
Separacions a llindars: 5 metres a tots els llindars de la parcel·la, inclosos els  
  soterranis 
Acabats: Els admesos a la clau 11 
Ús principal:  Habitatge unifamiliar 

 
6.- Cessió d’aprofitament:  
 
 La cessió d’aprofitament a l’Ajuntament del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic 

es determinarà al projecte de reparcel·lació. 
 
7.- Gestió del polígon: 
 
 El polígon es gestionarà pel sistema de reparcel·lació per compensació bàsica. 
 
8.- Càrregues del polígon: 
 
 La dotació de tots els serveis necessaris per la implantació de l’habitatge. 
 Urbanitzar l'espai de cessió amb la prolongació de la vorera d'accés al barri de Mas Coll, entre 

d'altres, i completar la formalització de la cessió del pas lateral del torrent. 
 
9.- Agenda: 
 
 Els diferents projectes necessaris pel desenvolupament del polígon, inclosa la inscripció al 

registre de la reparcel·lació es realitzaran, com a màxim, en el primer quinquenni del POUM. 
  
 



PAU3 PUFERRER
SÒL ÀMBIT 1.348 m²s 100,00%
SISTEMES 279 m²s 20,70%
Zones verdes 52 m²s 3,86%
Protecció hidrogràfica 227 m²s 16,84%
ZONES 1.069 m²s 79,30%
11d  1.069 m²s 79,30%

REGULACIÓ
Qualificació 11d 
Ordenació Volumetria específica
A.R.M 3,50m
Nombre de plantes pb
Nombre màx. hab. 1
Edif. neta 0,22 m²st/m²s

SOSTRE
11d  237 m²st 100,00%
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POLÍGON D’ACTUACIÓ CAN CALDERÓ I CAN SERRA 
 
Sòl urbà no consolidat 
Habitatge plurifamiliar en volumetria específica 
 
 
1.- Àmbit: 
 
 Polígon que compren l’àmbit de la Modificació puntual de Pla general de Can Calderó i Can 

Serra aprovat definitivament el 2 de març de 2006 per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. 
 
 L’àmbit té una superfície de 27.067 m². Respecte del sòl urbà consolidat està situat al front de 

l’avinguda Àngel Guimerà. Comprèn la finca de Can Calderó i tangencialment afecta terrenys 
de la masia de Can Serra. 

 
 Les previsions del document aprovat també estableixen determinacions de gestió i càrregues 

urbanístiques sobre la parcel·la discontínua situada al carrer del Canonge, de propietat 
municipal, destinada a habitatge protegit qualificada de nucli antic, clau 10a.  

 
 Localització: plànol P4. Sectors i polígons de planejaments. Escala 1/5000. 

 plànol P5 Qualificacions urbanístiques. Escala 1/2000.   
 
 
2.- Objectius: 
 
 Mantenir els aprofitament, les condicions d’ordenació,d’edificació de la modificació de Pla 

general vigent, així com, les determinacions del projecte de reparcel·lació aprovat, llevat de les 
adaptacions que permeten una major concreció del pla en base a projectes i estudis realitzats.  

 
 Incorporar a la fitxa del polígon, l’adaptació dels sistemes d’espais lliures i equipaments 

confrontants a la vinícola per incorporar la futura volumetria específica del sòl d’equipament i 
l’adaptació dels edificis plurifamiliars qualificats amb la clau 11c. El contingut de les 
modificacions estan recollides als annexos de la  fitxa urbanística del Polígon, annexos 1 i 2. La 
regulació específica de la qualificació 8b, Casa amb jardí es determina a l’article 207 de la 
normativa urbanística del POUM. 

 
 Garantir la urbanització del polígon, tant la vialitat com la resta de sistemes ja cedits i inscrits al 

registre de la propietat atès que encara no s’ha executat. 
 
 Garantir la materialització de totes les càrregues urbanístiques pendents, les quals estan 

fixades al Projecte de reparcel·lació ja inscrit i protocol·litzat al registre, així com, les 
econòmiques pendents de fer efectives a l’Ajuntament a raó dels convenis signats, a resultes 
de la cessió del 10 % d’aprofitament. 

 
 Les modificacions introduïdes als edificis plurifamiliars consisteixen en adaptar la volumetria 

específica vigent, d’acord amb els plànols annexos 1 i 2 de la fitxa del polígon i d’acord amb la 
normativa del POUM. Per una banda, s’admet una nova implantació de la planta situada a la 
rasant (+ 88,50) per millorar l’assolellament dels habitatges projectats, està recollida a l’illa 2 de 
l’annex 2. Per altra banda, s’ajusten els gàlibs d’ocupació en planta de les edificacions 
plurifamiliars incorporant els voladius admesos com a ocupació, veure l’annex 1 de la fitxa.  

 
  

La implantació de l’edificació del nou equipament es determinarà, en base als paràmetres i 
regulacions de la fitxa del polígon i del quadre de regulació específica de cada equipament que 
forma part de la normativa d’equipaments del POUM, i mitjançant un Pla especial de concreció 
de la volumetria i dels usos. 

  
Mantenir el pressupost del Centre cultural ja previst pel POUM a la seva aprovació inicial, el 
qual està incorporat dins l’Avaluació econòmica del Pla. 
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3.- Condicions d’ordenació i paràmetres de sòl generals: 
 

L’ordenació i aprofitaments del polígon modificats són els que formen part dels annexos 1 i 2 
incorporats com plànols annexos a aquesta fitxa els quals són vinculants, atès que no hi ha 
planejament posterior a desenvolupar. 

  
 Qualificació urbanística: 11c4 (annex 2) i 11c4* (annex 1) 
 Superfície: 7.423 m

2
 

 Ordenació:  Edificació aïllada 
 Tipologia:  Volumetria específica 
 Edificabilitat neta:   1 m

2
st/m

2
s. 

  Nombre màxim habitatges:  74 ut. 
 Sostre màxim: 7.423 m² 
 Ocupació:  Fixada als annexos 1 i 2 d’aquesta fitxa 
 Rasants i separacions edificació:  Fixada als annexos 1 i 2 d’aquesta fitxa 
 Semisoterrat o auxiliar:  Fixada als annexos 1 i 2 d’aquesta fitxa 
 
 
4.- Regulació dels sistemes: 
 
 Els percentatges de sistemes de cessió del polígon per tal d’assolir els objectius esmentats 

abasten un 49,02% de l’àmbit i seran els següents: 
 
 Espais lliure: Clau 4: 2.577 m² 9,52% 
 Equipaments: Clau 5: 3.690 m² 13,63% 
 Serveis tècnics: Clau 3: 2.387 m² 8,82% 
 Vialitat: Clau 1: 4.616 m² 17,05%  
 
 
5.- Regulació de zones, edificació i usos: 
 
  Totes les determinacions del Pla vigent aprovat l’any 2006 relatives a ordenació, edificació, 

volumetria, normativa i usos s’incorporen automàticament com a regulacions d’aquesta fitxa 
urbanística i de la normativa del POUM, solament es modifiquen els paràmetres regulats en 
aquesta fitxa i als seus annexes 1 i 2.. 

 
 
6.- Cessió d’aprofitament:  
 
 La cessió d’aprofitament a l’Ajuntament del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament és 

l’aprovada al projecte de reparcel·lació voluntària aprovat definitivament el 12 de juliol de 2007 i 
inscrit al registre de la propietat el dia 19 de novembre de 2007. 

 
 
7.- Gestió del polígon: 
 
 El polígon es gestiona pel sistema de reparcel·lació per compensació bàsica. 
 
 
8.- Càrregues del polígon: 
 
 La dotació de tots els serveis necessaris per la implantació del polígon. 
 
 Urbanitzar tot el polígon i materialitzar la resta de compromisos pendents de completar del 

projecte de reparcel·lació aprovat definitivament el 12 de juliol de 2007 i inscrit al registre de la 
propietat el dia 19 de novembre de 2007 
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9.- Agenda: 
 
 L’execució dels diferents projectes d’iniciativa privada necessaris pel desenvolupament complet 

del polígon es realitzaran, com a màxim, en el primer quinquenni del POUM.  
 
   



PAU4 CAN CALDERÓ
SÒL ÀMBIT 27.067 m²s 100,00%
SISTEMES 13.270 m²s 49,03%
Zones verdes 2.577 m²s 9,52%
Equipaments docents 2.184 m²s 8,07%
Equipaments sociocultu 1.506 m²s 5,56%
Serveis tècnics 2.387 m²s 8,82%
Vialitat 4.616 m²s 17,05%
ZONES 13.797 m²s 50,97%
8b 6.384 m²s 23,59%
11c 7.413 m²s 27,39%

REGULACIÓ
Qualificació 8b
Ordenació Casa amb jardí específica

Nombre màx. hab. 3
Paràmetres normatius Segons MPGO anterior

Qualificació 11c4‐11c4*
Ordenació Volumetria definida
Nombre màx. hab. 76
Paràmetres normatius Segons MPGO anterior

SOSTRE existent + 7423 m²st
8b existent + 753 m²st
11c 6.670 m²st



ILLA nº1
SÒL ILLA   11c4* 4.798 m²
Ocupació màx. habitatges 35 %
Ocupació màx. garatge 41 %
Ocupació màx. total 60 %
Edificabilitat màx. 4.410 m²
Nombre màx. habitatges 46 ud
Separació llindars Nord Segons plànol
Separació llindars Sud Segons plànol
Separació llindars Est Segons plànol
Separació llindars Oest Segons plànol
Situació PB banda riera Nivell 101,5
Situació PB banda nou carrer Nivell 107,5
Façana mínima 24 m
Alçada màxima (edifici 1, 2, 3 i 4) Pb+2+At.

Edificació
Plurifamiliar 

volumetria def.



ILLA nº2
SÒL ILLA   11c4 2.722 m²
Ocupació màx. habitatges 37 %
Ocupació màx. garatge 30 %
Ocupació màx. total 60 %
Edificabilitat màx. 2.260 m²
Nombre màx. habitatges 30 ud
Separació llindars Nord Segons plànol
Separació llindars Sud Segons plànol
Separació llindars Est Segons plànol
Separació llindars Oest Segons plànol
Situació PB banda riera Nivell 85,5
Situació planta patis interiors Niv. 88,5 i 91,5
Façana mínima 24 m
Alçada màxima (edifici 1, 2, 3 i 4) Pb+2+At.

Edificació
Plurifamiliar 

volumetria def.
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POLÍGON CAN SEGURA 
 
Sòl urbà no consolidat 
Habitatge plurifamiliar en volumetria específica 

 
 
1.- Àmbit: 
 
 Polígon que comprèn l’àmbit de la Modificació puntual de Pla general de Can Segura aprovat 

definitivament el 13 de novembre de 2008 per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.  
 
 L’àmbit té una superfície de 3.655 m². Se situa entre els carrers Gandesa, Londres i Santa 

Gemma. 
 
 Localització: plànol P4. Sectors i polígons de planejaments. Escala 1/5000. 
 plànol P5 Qualificacions urbanístiques. Escala 1/2000.   

 
 

2.- Objectius: 
 

Mantenir les condicions d’ordenació i d’edificació de la modificació de Pla general vigent. 
Presentar i aprovar el projecte de reparcel·lació i el projecte d’urbanització preceptius. 
 
Garantir, l’obtenció municipal de càrregues urbanístiques, les cessions i la urbanització del 
polígon, els espais lliures i l’equipament, d’acord amb els termes del Conveni signat entre les 
parts, el 24 d’abril de 2008 el qual s’incorpora a la fitxa del polígon PAU-5, com annex 1. La 
modificació de Pla general vigent de l’any 2008, el projecte d’urbanització i la reparcel·lació 
també estan a aprovats definitivament i inscrits al registre de la propietat. 
 
La cessió del magatzem existent a la finca per destinar-lo a equipament i servei de l’àrea de 
Serveis Urbans de l'Ajuntament, més la construcció de la seva ampliació, en els termes fixats 
en l'esmentat conveni  
 
Garantir la dotació de places d’aparcament mínimes soterrades en compliment de la normativa 
del Pla aprovat i que el POUM incorpora. 
 
Concretar l’Agenda per al desenvolupament definitiu del polígon dins els terminis fixats per la 
Modificació del Pla aprovada l’any 2008. 
 
Obtenir la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic. 

 
 
 
3.- Condicions d’ordenació i paràmetres de sòl generals: 
 
 

L’ordenació del polígon dibuixada als plànols i al plànol annex recull els objectius abans 
exposats. 
 
 
 
Qualificació urbanística: 11cS 
Superfície: 3.655 m

2
 

Ordenació:  Edificació plurifamiliar aïllada 
Tipologia:  Volumetria específica 
Parcel·la mínima 1.000 m² 
Façana mínima 19 m 
Edificabilitat neta:  0,40 m

2
st/m

2
s 

Nombre màxim habitatges: 12 ut 
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Sostre màxim: 1.460 m2  
Semisoterrat o auxiliar:  Fixada a  la Modificació de Pla general vigent 

 
4.- Regulació dels sistemes: 
 

Els percentatges de sistemes de cessió del polígon per tal d’assolir els objectius esmentats 
abasten un 55,59 % de l’àmbit i seran els següents: 

 
 Espais lliure:  Clau 4: 135 m² 3,71% 
 Equipament:  Clau 5: 1.896 m² 51,88% 
 
5.- Regulació de zones, edificació i usos: 

 
Qualificació: Clau 11cS 
Parcel·la mínima:  Parcel·la única i indivisible 
Nombre de plantes:  PB+1 
Alçada reguladora màxima:  7,20 m 
Nombre de plantes Pb+1+sotacoberta 
Projecte d’edificació: El projecte dels tres edificis serà unitàri, es podrà executar per 

fases. 
Separacions mínimes: 3 metres a tots els llindars 
  6 entre edificis. 
Ús principal:  Habitatge plurifamiliar. 
Ocupació soterrani: La planta soterrani destinada a aparcament i serveis, podrà 

ocupar el 100% del solar un cop s’hagi retirat 3 metres de la 
línia de façana del carrer. 

Places d’aparcament Cal reservar 1,5 places d’aparcament per cada habitatge. 
 
6.- Cessió d’aprofitament:  

 
 Cessió d’aprofitament a l’Ajuntament del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic,  
 
7.- Gestió del polígon: 

 
 El polígon es gestionarà pel sistema de cooperació. 

 
8.- Càrregues del polígon: 
 
 Cedir i urbanitzar els sistemes del polígon, conjuntament amb  els altres compromisos 

incorporats al Conveni signat entre les parts el dia 24 d’abril de 2008. 
 
 Complir les determinacions del  projecte de reparcel·lació aprovat definitivament el 5 de juliol 

2012 el qual ha estat inscrit al registre de la propietat de Mataró. Complir les determinacions del 
projecte d’urbanització aprovat definitivament el 21 de setembre de 2012, així com, els altres 
projectes pendents de tramitar que formen part del Conveni. El Conveni esmentat s’adjunta com 
Annex 1 a la fitxa del polígon. 

 
 La dotació de tots els serveis necessaris per a la implantació del polígon. 
 
9.- Agenda: 

 
 Els diferents projectes, les cessions, la urbanització, la rehabilitació de l’edifici existent i 

l’ampliació de l’edifici annex que formen part de les determinacions del polígon delimitat, més la 
inscripció al registre de la reparcel·lació és realitzaran en el primer quinquenni. 



PAU5 CAN SEGURA
SÒL ÀMBIT 3.655 m²s 100,00%

SISTEMES 2.032 m²s 55,59%
Zones verdes 135 m²s 3,71%
Equipaments 1.896 m²s 51,88%

ZONES 1.623 m²s 44,41%
11cS 1.623 m²s 44,41%

REGULACIÓ
Qualificació 11cS
Ordenació Aïllada
A.R.M 3,50m
Nombre de plantes pb+1+sotacoberta
Nombre màx. hab. 12
Edif.neta 0,90 m²st/m²s

SOSTRE
11cS 1.461 m²st 100,00%
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POLÍGON CAMÍ BAIX DE TIANA 
 
Sòl urbà no consolidat 
Habitatge unifamiliar aïllat 

 
 
1.- Àmbit: 
 
 Polígon que comprèn l’àmbit de tres parcel·les situades amb accés al camí Baix de Tiana, just 

passat el torrent del Sistres, en direcció a Tiana. Aquests terrenys ja formaven part del sòl urbà 
al Pla general d’ordenació aprovat l’any 1987.  

 
 L’àmbit té una superfície de 4.038 m². Se situa enfront al Camí Baix de Tiana i limita, a llevant, 

amb el torrent del Sistres. 
 
 Localització: plànol P4. Sectors i polígons de planejaments. Escala 1/5000. 
  plànol P5 Qualificacions urbanístiques. Escala 1/2000.   
 
 
2.- Objectius: 
 
 Polígon d’urbanització per garantir les cessions i els nivells mínims d’urbanització 

corresponents al sòl urbà per a les parcel·les que formen part del polígon. 
 
 Cessió de la vialitat i de la franja de protecció hidrogràfica.  
 

Incorporar els serveis tècnics necessaris perquè les edificacions que formen part de l’àmbit 
tinguin una correcta implantació sobre el territori, connexió als serveis urbans, o bé utilitzar 
sistemes alternatius, com ara, incorporar sistema de tractament de les aigües fecals, sistemes 
sostenibles de captació energètica, pavimentació de la vialitat interior a l’àmbit i instal·lació 
d’hidrant. 
 
Pavimentació, o arranjament, dels terrenys destinats a sistema viari dins l’àmbit. 
 
Garantir la dotació de places d’aparcament mínimes en compliment de la normativa del POUM. 

 
3.- Condicions d’ordenació i paràmetres de sòl generals: 
 

L’ordenació del polígon dibuixada als plànols de qualificacions i al plànol annex recull els 
objectius abans exposats. 

  
 Qualificació urbanística: 13c1 
 Superfície: 3.438 m

2
 

 Ordenació:  Edificació aïllada 
 Tipologia:  Unifamiliar 
 Edificabilitat neta:  0,20 m

2
st/m

2
s 

 Nombre màxim habitatges: 3 ut 
 Sostre màxim: 687,60 m

2
  

 Sostre màxim espai lliure: 
 Semisoterrat o auxiliar:  D’acord amb la normativa del POUM 
 
 
4.- Regulació dels sistemes de cessió: 

 
Els percentatges de sistemes de cessió del polígon per tal d’assolir els objectius esmentats 
abasten un 14,86 % de l’àmbit i seran els següents: 

 
 Vialitat:  Clau 4: 425 m² 10,53% 
 Protecció sistemes:  Clau 6: 175 m² 4,33% 
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5.- Regulació de zones, edificació i usos: 

 
Qualificació: Clau 13c1  
Parcel·la mínima:  D’acord amb zona 13c1  
Nombre de plantes:  PB+1 
Alçada reguladora màxima:  7,20 m 
Separacions a llindars: D’acord amb zona 13c1 
Ús principal:  Habitatge unifamiliar 
 

6.- Cessió d’aprofitament:  
 
 El polígon no té modificacions d’aprofitament, per tant, no correspon la cessió del 10% en 

concepte d’increment d’aprofitament. 
 

7.- Gestió del polígon: 
 
 El polígon es gestionarà pel sistema de reparcel·lació per compensació bàsica. 

 
8.- Càrregues del polígon: 
 
 Cedir i urbanitzar els sistemes del polígon, així com garantir els nivells mínims d’urbanització 

corresponents a les finques en sòl urbà. Instal·lació d’hidrant a menys de 50 metres de les 
edificacions del polígon. 
 

9.- Agenda: 
 
 Els diferents projectes necessaris per al desenvolupament del polígon es realitzaran, com a 

màxim, en el segon quinquenni del POUM. 
 



PAU6 CAMÍ BAIX DE TIANA
SÒL ÀMBIT 4.038 m²s 100,00%
SISTEMES 600 m²s 14,86%
Protecció de sistemes 175 m²s 4,33%
Vialitat 425 m²s 10,53%
ZONES 3.438 m²s 85,14%
13c1 3.438 m²s 85,14%

REGULACIÓ
Qualificació 13c1
Ordenació Unifamiliar aïllat
A.R.M L'existent
Nombre de plantes L'existent
Edif. neta 0,20 m²st/m²s

SOSTRE
13c1 688 m²st 100,00%
sostre existent segons cadastre
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POLÍGON ESCOLA SANTA MARIA DEL PINO I CAN CABÚS 
 
Sòl urbà no consolidat 
Habitatge unifamiliar aïllat i equipament educatiu privat 

 
 

1.- Àmbit: 
 
 El polígon comprèn de 2 habitatges unifamiliars aïllats de Can Cabús, la totalitat de 

l’equipament privat de l’Escola Santa Maria del Pino i un tram de la riera de la Coma Clara que 
connecta amb l’accés a l’escola.  

 
 L’àmbit té una superfície de 8.791 m², solars situats enfront a la riera de la Coma Clara, núm. 

15 i 17 més un tram de la riera fins a l’avinguda sant Mateu. 
 
 Localització: plànol P4. Sectors i polígons de planejaments. Escala 1/5000. 
  plànol P5 Qualificacions urbanístiques. Escala 1/2000.   

 
2.- Objectius: 
 

Polígon d’urbanització per garantir els nivells mínims d’urbanització de les dues parcel·les i 
l’equipament privat situat dins el polígon de sòl urbà. 
 
Millorar la mobilitat de l’escola santa Maria del Pino i els solars colindants. Arranjar la llera del 
torrent de la Coma Clara que actualment també té ús compartit com a vial d’accés a finques 
rústiques i de sòl urbà, com succeeix a molts indrets d’Alella i el Maresme. 
 
Incorporar els serveis tècnics necessaris perquè les edificacions que formen part de l’àmbit 
tinguin una correcta implantació sobre el territori, incorporar sistema de tractament de les 
aigües fecals, sistemes sostenibles de captació energètica, connexió als serveis urbans i 
pavimentació del vial de nova creació. 
 
Mantenir el tractament naturalitzat de la llera de la Coma Clara en el tram que forma part de 
l’àmbit, però incrementant la seguretat del seu ús respecte les condicions actuals en que 
s’utilitza. Garantir la dotació de places d’aparcament mínimes en compliment de la normativa 
del POUM, proporcionalment als usos de cada veí o propietari de l’àmbit. 
 
Cedir i reposar al seu estat original i lliure de qualsevol construcció, tanca i/o servitud l'antic 
camí de Vallromanes, que té el seu origen en l'extrem inferior de l'àmbit i discorre per la part 
posterior de les finques del polígon.  
 

3.- Condicions d’ordenació i paràmetres de sòl generals: 
 

L’ordenació del polígon dibuixada als plànols i al plànol annex a aquesta fitxa recull els objectius 
abans exposats. 

  
 Sistema de vialitat i hidrogràfic Qualificació urbanística 1/2  
 Superfície: 2.531 m2 
 
 
 Equipament escolar privat 
 
 Qualificació urbanística: 9a  
 Superfície: 4.403 m2 
 Ordenació:  Edificació aïllada 
 Ús:  Equipament escolar 
 Edificabilitat neta:  0,50 m2st/m2s 
 Sostre màxim: 2.189,58 m2 
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 Sòl residencial privat 
  
 Qualificació urbanística: 13d1 
 Superfície: 1.857 m2 
 Ordenació:  Edificació aïllada 
 Tipologia:  Unifamiliar 
 Edificabilitat neta:  0,40 m2st/m2s 
 Nombre màxim habitatges: 2 ut 
 Sostre màxim: 743 m2  
 Sostre màxim espai lliure: 
 Semisoterrat o auxiliar:  D’acord amb la normativa del POUM 
 
4.- Regulació de l’equipament clau 9a, edificació i usos: 
 

Parcel·la mínima:  Parcel·la única i indivisible 
Nombre de plantes:  PB+1 
Alçada reguladora màxima:  7,20 m 
Separacions a llindars: Mínim 5 metres de totes les partions 
Ús principal:  Equipament escolar  

 
5.- Regulació de la zona 13d1, edificació i usos: 
 

Parcel·la mínima:  D’acord amb zona 13d1, 800 m2 
Nombre de plantes:  PB+1 
Alçada reguladora màxima:  7,20 m 
Separacions a llindars: D’acord amb zona 13d1 
Ús principal:  Habitatge unifamiliar 
 

6.- Cessió d’aprofitament:  
 
 Cessió d’aprofitament a l’Ajuntament del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic. 
 
7.- Gestió del polígon: 

 
 El polígon es gestionarà pel sistema de reparcel·lació per compensació bàsica. 

 
8.- Càrregues del polígon: 
 
 Cedir i urbanitzar els sistemes del polígon, així com garantir els nivells mínims d’urbanització 

corresponents a les finques en sòl urbà. Instal·lació d’hidrant a menys de 50 metres de les 
edificacions del polígon. 

 
 Arranjar i urbanitzar els espais d’accessos a l’escola, d’acord amb un tractament del ferm 

naturalitzat compatible amb la doble qualificació urbanística de sistema viari i sistema 
hidrogràfic. L’actuació requerirà el preceptiu informe favorable de l’administració competent del 
torrent. La implantació d’hidrant i dels serveis necessaris per garantir les condicions legalment 
exigibles als sòls urbans de forma compatible amb el caràcter específic del vial.  
 

9.- Agenda: 
 
 Els diferents projectes necessaris per al desenvolupament del polígon es realitzaran, com a 

màxim, en el segon quinquenni del POUM. 
  



PAU7 ESCOLA STA MARIA DEL PINO I CAN CABÚS
SÒL ÀMBIT 8.791 m²s 100,00%
SISTEMES 2.531 m²s 28,79%
Vialitat/hidrografic 2.531 m²s 28,79%
ZONES 6.260 m²s 71,21%
13d1 1.857 m²s 21,12%
9a 4.403 m²s 70,34%

REGULACIÓ
Qualificació 9a
Ordenació Específica
A.R.M L'existent
Nombre de plantes L'existent
Edif. neta 0,50 m²st/m²s

Qualificació 13d1
Ordenació Unifamiliar aïllada
A.R.M 7,2 m
Nombre de plantes Pb+1
Edif. neta 0,40 m²st/m²s

SOSTRE 2.932 m²st 100,00%
9a 2.189 m²st 74,66%
13d1 743 m²st 25,34%
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POLÍGON CARRER GINEBRÓ 
 
Sòl urbà no consolidat 
Habitatge unifamiliar aïllat 
 
 
1.- Àmbit: 
 
 El polígon comprèn 3 parcel·les de sòl urbà de l’àmbit de Can Magarola de 6.642 m². Es situa 

amb front al vial de sorra paral·lel a la partió de Can Rosselló. 
 
 Localització: plànol P4. Sectors i polígons de planejaments. Escala 1/5000. 
 plànol P5 Qualificacions urbanístiques. Escala 1/2000.   
 
 
2.- Objectius: 
 
 Polígon d’urbanització per garantir els nivells mínims d’urbanització de les 3 parcel·les situades 

dins el polígon de sòl urbà. 
 
 Urbanitzar el tram del carrer de Can Rosselló que dóna accés a les 3 parcel·les amb la 

implantació de tots els serveis urbans mínims perquè les parcel·les tinguin condició de sòl urbà 
consolidat, així com la resta de sistemes situats dins el polígon. 

 
 Cedir el sòl per realitzar el giratori de la part superior del vial amb càrrec al polígon, així com la 

resta de sòl afectat de sistemes pel POUM cedir el sòl qualificat de sistemes dins el PAU 
propietat de les finques que formen part de l’àmbit i expropiar la resta de sòl de sistemes del 
polígon. 

 
 Garantir a l'interior de les parcel·les la dotació de places d’aparcament mínimes en compliment 

de la normativa del POUM. 
 
 

3.- Condicions d’ordenació i paràmetres de sòl generals: 
 
L’ordenació del polígon dibuixada als plànols de qualificacions i al plànol annex recull els 
objectius abans exposats. 

  
 Sòl residencial privat 
  
 Qualificació urbanística: 13d2 
 Superfície: 4.672 m2 
 Ordenació:  Edificació aïllada 
 Tipologia:  Unifamiliar 
 Edificabilitat neta:  0,20 m2st/m2s 
 Nombre màxim habitatges: 3 ut 
 Semisoterrat o auxiliar:  D’acord amb la normativa del POUM 
 
 
4.- Regulació dels sistemes de cessió: 

 
Els percentatges de sistemes de cessió del polígon per tal d’assolir els objectius esmentats 
abasten un 28,57 % de l’àmbit i seran els següents: 

 
 Vialitat: Clau 1:  1.816,00 m² 27,34% 
 Espais lliures: Clau 4:  154,00 m² 2,31% 
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5.- Regulació de la zona 13d2, edificació i usos: 
 

 Seran d’aplicació els paràmetres de la qualificació 13d2 del POUM, llevat dels regulats en 
aquesta fitxa que són prioritaris. 

 
Parcel·la mínima:  D’acord amb zona 13d2 
Nombre de plantes:  PB+1 
Alçada reguladora màxima:  7,20 m 
Separacions a llindars: D’acord amb zona 13d2 
Ús principal:  Habitatge unifamiliar 
 

6.- Cessió d’aprofitament:  
 

 El polígon no té modificacions d’aprofitament. Per tant, no correspon la cessió del 10% en 
concepte d’increment d’aprofitament. 
 

7.- Gestió del polígon: 
 

 El polígon es gestionarà pel sistema de reparcel·lació per compensació bàsica. 
 

8.- Càrregues del polígon: 
 

 Cedir i urbanitzar els sistemes del polígon, així com garantir els nivells mínims d’urbanització 
corresponents a les finques en sòl urbà. Instal·lació d’hidrant a menys de 50 metres de les 
edificacions del polígon. 
 

9.- Agenda: 
 
 Els diferents projectes necessaris pel desenvolupament del polígon es realitzaran, com a 

màxim, en el primer quinquenni del POUM. 
  



PAU8 CARRER GINEBRÓ
SÒL ÀMBIT 6.642 m²s 100,00%
SISTEMES 1.969 m²s 29,65%
Zones verdes 154 m²s 2,31%
Vialitat 1.816 m²s 27,34%
ZONES 4.672 m²s 70,35%
13d2 4.672 m²s 70,35%

REGULACIÓ
Qualificació 13d2
Ordenació Unifamiliar aïllada
A.R.M 7,20
Nombre de plantes PB+1
Edif. neta 0,20

SOSTRE
13d2 934 m²st 100,00%
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POLÍGON TORRENT VALLBONA – ISIDRE PÒLIT 
 
Sòl urbà no consolidat 
Habitatge plurifamiliar, aparcament 
  
1.- Àmbit: 
 
 El polígon comprèn l’àmbit delimitat pel Torrent Vallbona i el carrer Isidre Pòlit.  
 La superfície total de l’àmbit és de 272,15 m2. 
 
 Localització:  plànol P4. Sectors i polígons de planejaments. Escala 1/5000. 
  plànol P5 Qualificacions urbanístiques. Escala 1/2000.   
 
2.- Objectius: 
 

L’ordenació de l’edificació de tres solars existents en el casc antic i la cessió i urbanització de 
vialitat per donar continuïtat al carrer Torrent Vallbona, permetrà de resoldre la intersecció entre 
el Torrent Vallbona i el carrer Isidre Pòlit. 
 
L’actuació agrupa tres solars amb una edificabilitat  lleugerament superior a l’admesa pel PGO, 
fins als 350,00 m2, els quals estan distribuïts en PB+PP i PB+2P, per tal d’adaptar l’alçada del 
nou edifici i tapar la mitgera del Torrent Vallbona (habitatge plurifamiliar de PB+3P), tot 
respectant l’escala i les característiques de l’entorn.  
 
Així mateix, degut a l’amplada de l’embocadura del carrer, es proposa recular l’edificació per a 
deixar un espai lliure privat en front de la parcel·la, d’acord amb l’estructura de patis existent a 
l’entorn.  
 
L’ús principal és el d’habitatge plurifamiliar amb local o aparcament en planta baixa. Malgrat tot 
seran admesos tots els altres usos regulats a les qualificacions de l’entorn.  
 
Caldrà preveure, com a mínim, 1 plaça d’aparcament per habitatge, es podrà situar en planta 
baixa o justificar la seva compra, vinculada a l’habitatge a l’entorn del nucli antic. 
 

 
3.- Condicions d’ordenació i paràmetres de sòl generals: 

 
 L’ordenació del polígon dibuixada als plànols de qualificacions i al plànol annex, recull els 

objectius abans exposats. 
 
 Superfície:  272 m2 
 Ordenació:  Edificació en volumetria específica.  
 Tipologia:  Volumetria definida (11d) 
          Parcel·la neta: 169 m² 
 Edificabilitat neta:  2,07 m2st/m2s 

Sostre màxim: 350,00 m² 
  

4.- Regulació dels sistemes de cessió: 
 

Els determinats a la fitxa d’ordenació. 
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5.- Regulació de zones, edificació i usos: 
 
 Qualificació:  Clau 10d 
 Parcel·les:  Parcel·la única i indivisible 
 Nombre de plantes:  PB+1 i PB+2PP 
 Alçada reguladora màxima:  7,20 m i 9,50 m 
 Ocupació: D’acord amb l’ordenació, màxim 125 m2.. 
 Ocupació pati:  Lliure d’edificacions. 
 Separacions edificació:  D’acord amb l’ordenació del PAU 
 Ús principal:   Habitatge plurifamiliar i local o aparcament. 
 
6.- Càrregues i cessió d’aprofitament:  
 
 Cessió d’aprofitament a l’Ajuntament del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic.
  
7.- Gestió del polígon: 
 

El polígon es gestionarà pel sistema de reparcel·lació per compensació bàsica si es realitza 
durant el primer quinquenni del Pla, en cas contrari, passat aquest termini, es desenvoluparà 
pel sistema de cooperació en el segon quinquenni. 

 
8.- Càrregues del polígon: 
 
 Cessió de la vialitat i reurbanització del sistema viari afectat. 
 
9.- Agenda: 
 
 Els diferents projectes necessaris pel desenvolupament del polígon, inclosa la inscripció al 

registre de la reparcel·lació es realitzarà, en el primer quinquenni des de l’aprovació definitiva 
del POUM, així com , la cessió i reurbanització del vial. 



SÒL ÀMBIT 272 m²s 100,00%
SISTEMES 103 m²s 37,87%
Vialitat 103 m²s 37,87%
ZONES 169 m²s 62,13%
10d 169 m²s 62,13%

REGULACIÓ
Qualificació 10d
Ordenació Edificació específica
A.R.M 7,2 i 9,5 m
Nombre de plantes pb + 1 i pb + 2
Nombre màx. hab. 3
Edif. neta 2,07 m²st/m²s
Ocupació 125 m²
Usos habitatge i locals en PB

SOSTRE
10d 350 m²st

PAU9 Sector Torrent Vallbona ‐ Isidre Polit
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POLÍGON CAL VELL 
 
Sòl Urbà no consolidat 
Habitatge unifamiliar aïllat 
  
 
1.- Àmbit: 
 
 El polígon del Polígon d’Actuació cal Vell delimitat per assolir la seva completa urbanització té 

una extensió de 19.111 m² i comprèn la urbanització dels carrers següents: Til·lers, Pins, 
Cercis, Romaní, l’escalinata que connecta amb el carrer Til·lers, un petit tram de semivial del 
Torrent Vallbona i un tram lateral al passeig Marià Estrada continuació del carrer Til·lers.  

 
 Localització: Plànol P4 – Sectors i polígons de planejament – escala 1/5.000 
  Plànol P5 – Qualificacions urbanístiques – escala 1/2.000 
 
2.- Objectius: 
 
 L’objecte del polígon consisteix en assolir la condició de sòl urbà consolidat una vegada 

s’urbanitzin els carrers inclosos a l’àmbit i s’obtingui la cessió del tram de semivial del Torrent 
Vallbona situat a la cantonada amb el carrer Pins. Totes les finques que formen part de l’àmbit 
tenen els drets urbanístics consolidats d’acord amb la qualificació urbanística que li assigna el 
pla, però tenen condició de sòl urbà no consolidat. 

 
 La delimitació del polígon de cal Vell ja es va realitzar pel Pla general d’ordenació de 1987, el 

polígon es va delimitar amb el nom de polígon Can Gimenez, UA 19. Respecte el polígon UA 
19 s’ha adaptat l’àmbit en funció de l’estat de la urbanització de l’entorn i l’estructura de la 
propietat real, en conjunt s’han reduït la superfície. És l’únic polígon no executat del pla 
anterior. 

 
 Caldrà realitzar la reparcel·lació econòmica de l’àmbit per establir les càrregues urbanístiques 

de cada finca.  
 
3.- Condicions d’ordenació i paràmetres de sòl generals 
 
 Les qualificacions del polígon són les dels plànols de qualificacions i el plànol annex a aquesta 

fitxa, 
 
 Qualificació: 13c1 
 Superfície: 15.305 m2 
 Ordenació: Edificació aïllada. 
 
4.- Regulació de sistemes: 
 
 Vialitat: clau 1: 3.806 m2 
 
 
5.- Càrregues del polígon 
 
 Cedir i urbanitzar els sòls qualificats de sistema viari inclosos dins el polígon mitjançant el 

sistema d’actuació de reparcel·lació per compensació bàsica.. 
 
6.- Agenda 
 
 Els projectes necessaris per al desenvolupament del polígon es realitzaran, com a màxim, en el 

primer quinquenni del POUM. 



SÒL ÀMBIT 19.111 m²s 100,00%
SISTEMES 3.806 m²s 19,92%
Vialitat 3.806 m²s 19,92%
ZONES 15.305 m²s 80,08%
13c1 15.305 m²s 80,08%

PAU10 Cal Vell                                Sector d'urbanització
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POLÍGON CARRER ONOFRE TALAVERA 
 
Sòl urbà no consolidat 
Habitatge plurifamiliar o unifamiliar en filera 

 
1.- Àmbit: 
 
 Polígon amb façana al carrer d'Onofre Talavera, al barri de Nova Alella. La seva superfície total 

és de 4.701m². 
 
 Localització: plànol P4. Sectors i polígons de planejaments. Escala 1/5000. 

 plànol P5 Qualificacions urbanístiques. Escala 1/2000.   
 
2.- Objectius: 
 
 Protegir una àrea de sòl amb fort pendent i elevada massa arbrada. La preservació dels 

terrenys mitjançant una baixa ocupació és necessària per mantenir la vegetació i la imatge 
naturalitzada d’aquest indret, proper al centre del nucli històric d’Alella,  visible des de molts 
altres indrets. 

 
 Possibilitar la construcció de noves edificacions en les àrees més planes i accessibles del 

polígon, i evitar l’ocupació de l’edificació en la part on el pendent és superior al 20%.  
 
 Dotar el municipi de reserves de sòl de cessió destinat a espais lliures per completar la 

superfície de sòl d’espais lliures situada davant de la rotonda de la riera Fosca. 
 

Mantenir les servituds necessàries per accedir als terrenys i parcel·les provinents de l’històric 
Pla parcial Nova Alella que s’ha desenvolupat en diferents fases, així com, urbanitzar els espais 
lliures de cessió.  
 
Abans del desenvolupament del polígon les parcel·les que no tenen accés directe des de vial 
públic hauran d’acreditar el seu dret de servitud de pas assolit registralment arran del 
desenvolupament del Pla parcial Nova Alella que en preveia el seu desenvolupament per 
fases.. 
 
El sostre proposat i admès al polígon concorda amb els objectius abans exposats. Per altra 
banda, les càrregues urbanístiques que ha de suportar el polígon garanteixen la seva viabilitat. 
 

3.- Condicions d’ordenació i paràmetres de sòl generals: 
 
 L’ordenació del polígon dibuixada als plànols de qualificacions i al plànol annex recull els 

objectius abans exposats. 
 
 Superfície:  4.701 m

2
 

 Ordenació:  Edificació aïllada 
 Tipologia:  Unifamiliar aïllada 

   
4.- Regulació dels sistemes de cessió: 
 
 Els sistemes de cessió són els següents: 
 
 Espais lliures: Clau 4: 573 m

2
 12,19%  

 
5.- Regulació de zones, edificació i usos: 
 

 Vial comunitari privat: 128 m² 
 Qualificació: Clau 11d 
 Parcel·la:  Mínim 1.600 m² 

 Edificabilitat neta:  0,10 m
2
st/m

2
s 



POUM Alella Fitxes urbanístiques 
 
FITXA POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA CODI: PAU-11 
 

Sectors i polígons de planejament  Aprovació provisional 
POUM – Ajuntament d’Alella  37 Maig 2014 

 Sostre màxim: 400 m² 
 Nombre màxim habitatges:  2 ut.  

 Ocupació màxima:  La delimitada a la fitxa del polígon. 
 Nombre de plantes:  PB+1 
 Alçada reguladora màxima:  7,20 m 
 Separacions a llindars: 5 metres a tots els llindars 
 Ús principal: Habitatge unifamiliar. 

 
 
6.- Cessió d’aprofitament:  
 
 La cessió d’aprofitament a l’Ajuntament del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament es 

determinarà al projecte de reparcel·lació. 
 
7.- Gestió del polígon: 
 
 El polígon es gestionarà pel sistema de reparcel·lació per compensació bàsica. 
 
8.- Càrregues externes del polígon: 
 
 La dotació de tots els serveis necessaris per la implantació del polígon. 
  
9.- Agenda: 
 
 Els diferents projectes necessaris pel desenvolupament del polígon, inclosa la inscripció al 

registre de la reparcel·lació, es realitzaran en el primer quinquenni des de l’aprovació definitiva 
del POUM. 

 
 La urbanització i l’execució dels aprofitaments es desenvoluparà, com a màxim, en una sola 

etapa d’aquest primer quinquenni. 



PAU11 ‐ C.ONOFRE TALAVERA
SÒL ÀMBIT 4.701 m²s 100,00%
SISTEMES 573 m²s 12,19%
Zones verdes 573 m²s 12,19%
ZONES 4.128 m²s 87,81%
13d2 4.000 m²s 85,09%
vial comunitari 128 m²s 2,72%

REGULACIÓ
Qualificació 11d
Ordenació Unifamiliar aïllada
A.R.M 7,2 m
Nombre de plantes PB+1
Nombre màx. hab. 2
Ús
Edif. neta 0,10 m²st/m²s

SOSTRE
11d 400 m²st 100,00%

Habitatge unifamiliar
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POLÍGON CAN BALCELLS (ANTIGUES CAVES SIGNAT)  
 
Sòl Urbà no consolidat 
Hoteler, oficines i altres 

 
 

1.- Àmbit: 
 
El polígon comprèn la finca situada al carrer Charly Rivel, 6-8 que fa cantonada amb els carrer 
Escultor Llimona i Pau Vila coneguda com Can Balcells on hi ha les caves Signat. La superfície 
total és de 5.325 m2. 
  

 Localització: plànol P4. Sectors i polígons de planejaments. Escala 1/5000. 
 plànol P5 Qualificacions urbanístiques. Escala 1/2000.   

 
 

2.- Objectius: 
 
Mantenir el sostre i adaptar l’ordenació i els usos aprovats en el Pla especial aprovat per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 14 d’octubre de 1987, l’objectiu és garantir la 
conservació de la casa i dels espais lliures de Can Balcells protegits pel catàleg de patrimoni. 
 
La nova ordenació sobre rasant es proposa perimetral i separada respecte la casa de Can 
Balcells de tal manera que es respecta el volum principal i els espais lliures del seu entorn, així 
com els jardins interiors al solar. 
 
L’ampliació dels usos a hoteler i oficines està orientat a la voluntat de fer compatible les plantes 
soterrades destinades a celler, amb una activitat enoturística o amb una activitat empresarial 
amb oficines. L’edifici principal protegit de Can Balcells pot allotjar tots els usos admesos a la 
qualificació 8a, casa amb jardí, d’acord amb les condicions d’implantació d’aquesta qualificació 
mitjançant aquest pla de millora urbana. 
 
El sostre de l’edifici de l’ampliació serà de coberta plana enjardinada i la seva rasant o cota 
superior no superarà en 0,60 metres la rasant del carrer Pau Vila mesurada en el punt situat a 
cota inferior perpendicular a la parcel·la. 
 
Establir els aparcaments del nou establiment a l’espai lliure de parcel·la situat confrontant a 
l’accés del carrer Charly Rivel, entre el carrer i l’edifici protegit. 
 
Per tal de facilitar un nou accés al celler existent des del carrer Escultor Llimona, independent 
dels usos sobre rasant. L’accés al celler soterrat es realitzarà mitjançant un vestíbul i una 
galeria soterrada que respectarà la vegetació del jardí, sobretot, l’arbre protegit del costat de 
l’edificació industrial existent. 
   
Cessió del 10 % de l’aprofitament.Cal assenyalar que l’ús actualment admès de celler i els 
propis de la qualificació 8b fixats al pla especial aprovat l’any 1987 s’amplia a hoteler, oficines i 
altres. 

 
 
3.- Condicions d’ordenació i paràmetres de sòl generals: 
 

L’ordenació del polígon dibuixada als plànols de qualificacions i al plànol annex recull els 
objectius abans exposats. 
 

 Superfície:  4.777 m2 
 Ordenació:  Edificació aïllada 
 Tipologia:  Volumetria específica 
 Edificabilitat neta  0,30 m2st/m2s 
 Sostre màxim existent: 550 m² 
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 Sostre màxim ampliació: 850 m² 
 Sostre màxim total:  1.400 m²  

 
 

4.- Regulació de zones, edificació i usos: 
 
 Qualificació:  Clau 8b 
 Parcel·les:  Única i indivisible 

Nombre de plantes:  PB+1 ampliació 
 Volum actual edifici existent 
Alçada reguladora màxima:  7,50 m ampliació 
Ocupació sobre rasant: D’acord amb l’ordenació de la fitxa gràfica 

         Ocupació sota rasant:  L’edificació existent més els accessos i vestíbul del celler      
soterrats. 

Separacions a llindars:  D’acord amb l’ordenació de la fitxa gràfica 
 Acabats :  Determinar Pla de millora urbana 

Ús principal:  Hoteler, oficines i, els admesos per la qualificació 8a 
solament dins la casa protegida de Can Balcells.  

  En soterrani, celler i comercial restringit a venda pròpia. 
 
 

5.- Cessió d’aprofitament:  
 
 La cessió d’aprofitament a l’Ajuntament del sòl corresponent al 10% d’aprofitament es 

materialitzarà amb el projecte de reparcel·lació. 
  
  
6.- Gestió del polígon: 
 
 El polígon es gestionarà pel sistema de reparcel·lació per compensació bàsica. 

 
7.- Càrregues externes del polígon: 
 

Dotar el polígon de les infraestructures que siguin precises per les seves necessitats i les de 
l’entorn que pugui acollir al seu solar, estació transformadora o altres. 

 
9.- Agenda: 
 
 Els diferents projectes necessaris pel desenvolupament del polígon, inclosa la inscripció al 

registre de la reparcel·lació, s’ha de realitzar en el primer quinquenni des de l’aprovació 
definitiva del POUM. 

 
 La urbanització i l’execució dels aprofitaments es desenvoluparà, com a màxim, en un sola 

etapa. 



PAU12 CAN BALCELLS
SÒL ÀMBIT 4.777 m²s 100,00%
ZONES 4.777 m²s 100,00%
8b 4.777 m²s 100,00%
Edif. neta 0,30 m²st/m²s

REGULACIÓ
Qualificació 8b
Ordenació Edificació específica
Can Balcells  Regulació ARQ 004 

Cataleg de patrimoni
Usos Els admesos en la clau 8a

AMPLIACIÓ
Nombre de plantes PB+1
A.R.M 7,5 m
Coberta Plana i ajardinada
Ocupació Ordenació específica
Usos Hoteler, celler i oficines

SOSTRE MÀXIM
8b 1.400 m²st 100,00%
Can Balcells 550 m²st 40,00%
Ampliació 850 m²st 60,00%
Soterrani Existent + 50 m²st
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1.2. PLANS DE MILLORA URBANA 

 
Sòl urbà no consolidat  
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SECTOR TORRE DEL GOVERNADOR I PASSEIG DE MARIÀ ESTRADA 
 
Sòl urbà no consolidat 
Sector discontinu. Dotacions i vialitat 
 
1.- Àmbit: 
 
 Sector discontinu que comprèn part de la finca original de la Torre del Governador i un tram del 

passeig Marià Estrada, entre la carretera BP-5002 i la caserna de la comissaria. La superfície 
de cada àmbit discontinu és de 28.889 i 1.911 m², respectivament.  

 
 Localització: plànol P4. Sectors i polígons de planejaments. Escala 1/5000. 
 plànol P5 Qualificacions urbanístiques. Escala 1/2000.   

 
2.- Objectius: 

 
Mantenir l’edifici i potenciar els usos i activitats més enllà dels que tradicionalment ha allotjat la 
Torre del Governador per facilitar-ne la seva conservació, tot respectant i ampliant les 
determinacions del Catàleg de patrimoni. 
 
Establir la relació d’usos admesos amb una clau de zona específica que es correspon amb la 
singularitat i la complexitat de les característiques i dimensió de la finca.  
 
Conservar els elements protegits, arquitectònics i naturals, de tal manera que el conjunt edificat 
i els espais lliures continuïn essent un indret de referència del poble d’Alella, desvinculant 
aquelles parts de la finca amb característiques de sòl agrícola, a l’igual que s’actuarà al 
subàmbit de la finca de la Torre Llimona. 
 
Caldrà realitzar un Pla de millora urbana i un projecte integral a desenvolupar per fases que 
preservin el conjunt, els quals han de mantenir el caràcter de la finca i els elements protegits. 
 
El sostre total màxim serà de 8.053 m². Aquest sostre serà el resultant de sumar el sostre que 
es mantingui  a l’edifici de la Torre del Governador, més una superfície de nova planta que 
compensarà el sostre que es suprimeixi d’aquest edifici principal, més un escreix que permet 
garantir la viabilitat del sector discontinu. El sostre a mantenir o a enderrocar serà el de les 
dues plantes superiors de l’edifici principal i el determinarà el PMU, El sostre de nova planta es 
situarà fora dels terrenys assenyalats com espais lliures.. 
 
Millorar la connectivitat i la mobilitat de l’entorn amb l’afectació i urbanització d’un tram del 
passeig Marià Estrada tal i com ja era previst al PGO de 1987, s’incorpora al pla de millora 
urbana com a subàmbit 2. El nou equipament i tot l’entorn requeriran major mobilitat i millor 
accessibilitat, fet que provocarà un increment de vehicles des de la carretera BP-5002 motiu pel 
qual s’incorpora com a actuació a càrrec del subàmbit 1. 
 
Garantir la reserva de places d’aparcament mínimes, soterrades o en superfície dins del recinte 
de la Torre del Governador en compliment de la normativa del POUM, així com la millora de  
les vies interiors per on s’hi ha d’accedir. Tota la mobilitat de càrrega i descàrrega dels usuaris 
de la finca de la Torre del Governador s’haurà de produir a l’interior de la finca. 
 
La cessió del 10% d’aprofitament. 
 

3.- Condicions d’ordenació i paràmetres de sòl generals: 
 

L’ordenació del sector dibuixada als plànols de qualificació i al plànol annex de la fitxa del sector 
és indicativa, però recull els objectius abans exposats. 

  
 Qualificació urbanística: Clau 9b 
 Superfície:  28.889 m2 (inclós el verd privat, dibuixat de color verd)  
 Ordenació:  Edificació aïllada 
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 Tipologia:  Volumetria específica 
 Edificabilitat bruta:  0,261 m2st/m2s 
 Núm. màx. activitats: A determinar per Pla de millora urbana 
 Sostre total màxim: 8.053 m² 
 Sostre existent mínim: 4.553 m² 
 Sostre ampliació màxim:  3.500 m² 
 Verd privat: Lliure d’edificació 
 
4.- Regulació dels sistemes de cessió: 
 

Els percentatges de sistemes de cessió del sector per tal d’assolir els objectius esmentats 
abasten un 6,20% de l’àmbit total. La resta serà equipament privat o sistema hidrogràfic, i seran 
els següents: 

 
 Vialitat: Clau 1: 1.911 m² 6,20% 
 Hidrogràfic: Clau 2: 847 m² 2,75% 

 
5.- Regulació de zones, edificació i usos: 
 

Parcel·la:  Parcel·la única indivisible 
Nombre de plantes:  Edifici existent, segons Catàleg 
 Obra nova PB+1 i PB+2 
Alçada reguladora màxima:  10,00 m. Obra nova 
Ocupació: Àmbits delimitats a la fitxa 
Separacions a llindars: A definir pel pla de millora urbana 
 Acabats: D’acord amb la fitxa del Catàleg i les determinacions 

del PMU   
Ús principal: D’acord amb els usos de sistema d’equipaments:  
 Educatiu, residencial especial, assistencial, sanitari, sòcio-

cultural, administratiu, esportiu.  
 D’acord amb els usos productius i de serveis:  
 Hoteler, oficines i serveis. 
 

6.- Gestió del polígon: 
 
 El polígon es gestionarà pel sistema de cooperació. 

 
7.- Càrregues del polígon: 
 
 La cessió d’aprofitament a l’Ajuntament del sòl corresponent al 10% d’aprofitament es 

materialitzarà al projecte de reparcel·lació. 
 
 La reparcel·lació i urbanització del subàmbit 2 del passeig Marià Estrada. 
 
 Arranjar i condicionar el torrent que circula per l’interior de l’àmbit restituint amb peça de bric o 

similar el pas per a vianants en el decurs per la finca, així com tots els murs i façanes que 
delimiten el recinte d’acord amb el Catàleg de patrimoni. 
 

8.- Agenda: 
 

Els diferents projectes necessaris pel desenvolupament del sector, inclosa la inscripció al 
registre de l’expropiació i la urbanització, es realitzaran en el primer i segon quinquenni del 
POUM, d’acord amb l’Agenda. 



SÒL ÀMBIT 30.800 m²s 100,00%
Subàmbit 1 (Governador) 28.889 m²s

Subàmbit 2 (Estrada) 1.911 m²s

SISTEMES 2.758 m²s 8,95%
2‐Hidrogràfic

Subàmbit 1 847 m²s 2,75%
Vialitat

Subàmbit 2 1.911 m²s 6,20%

ZONES 28.042 m²s 91,05%
9b‐Dotacions privades 28.042 m²s 91,05%

REGULACIÓ
Qualificació 9b
Ordenació Volumetria específica
A.R.M 10m (Obra nova)
Nombre de plantes
(ampliació) Pb+1 i Pb+2

SOSTRE TOTAL MÀXIM 8.053 m²st 100,00%
sostre existent mínim  
clau 9b 4.553 m²st 56,54%
sostre ampliació màxim 
clau 9b 3.500 m²st 43,46%
Edif. bruta 0,261 m²st/m²s

PMU 1 TORRE DEL GOVERNADOR I                            
PASSEIG MARIÀ ESTRADA
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SECTOR ACCESSOS A CAN COMULADA. 
 

Sòl urbà no consolidat 
Habitatge plurifamiliar 
 
1.- Àmbit: 
 
 Sector situat a l’entrada del barri de Can Comulada dividit en dues parts, una a cada costat de 

l’avinguda de Bononat de Comalada. La seva superfície total és de 19.220 m². 
 
 Localització: plànol P4. Sectors i polígons de planejaments. Escala 1/5000. 
 plànol P5 Qualificacions urbanístiques. Escala 1/2000.   

 
2.- Objectius: 

 
Millorar els accessos al barri de Can Comulada a la confluència amb la riera de la Coma Fosca, 
eixamplar l’accés per millorar la visibilitat de la cruïlla. 
 
Reservar sòl de protecció de sistemes per possibilitar que en el futur s’adapti la vialitat del tram 
del carrer de l’avinguda de Bononat de Comalada situat dins el sector, l’objectiu serà 
regularitzar i millorar el traçat sinuós en planta. 
 
Dotar el municipi de reserves de sòl de cessió destinades a espais lliures i equipament. 
 
Destinar el sòl qualificat d’equipament a dotació d’horts urbans propers al nucli urbà, en un 
indret a protegir del procés urbanitzador, on actualment ja s’hi desenvolupa l’activitat agrícola. 
El sistema de terrasses i de captació i emmagatzematge d'aigua per a reg  existents (mina i 
safareig) ja ho permeten i ho facilitaran.  
 
Possibilitar la construcció d’habitatge protegit en un barri perimetral al nucli històric, amb 
l’objectiu d’establir a tots els barris reserves destinades a aquesta tipologia d’habitatge, atès 
que és especialment necessària per la gent jove i la gent gran. 
 
Urbanitzar els espais lliures i la vialitat del sector. 
 
Cessió del 10 % d’aprofitament. 

 
3.- Condicions d’ordenació i paràmetres de sòl generals: 
 

L’ordenació del sector dibuixada als plànols de qualificació i al plànol annex a aquesta fitxa és 
indicativa, però recull els objectius abans exposats. 
 

 Superfície:  19.220 m2 
 Ordenació:  Edificació aïllada 
 Tipologia:  Plurifamiliar 
 Edificabilitat bruta:  0,073 m2st/m2s 
 Sostre màxim: 1.400 m² 
 Nombre màxim habitatges:  18 ut 
  
4.- Regulació dels sistemes de cessió: 
 

Els percentatges de sistemes de cessió del sector per tal d’assolir els objectius esmentats seran 
el 83,82% del sòl dividit amb els percentatges següents: 

 
 Espais lliures:  Clau 4: 5.142 m2 26,75%  
 Equipaments:  Clau 5: 7.453 m2 37,99%  
 Vialitat: Clau 1: 2.305 m2 11,99%  
 Protecció de sistemes: Clau 6: 1.520 m2 7,91% 
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5.- Regulació de zones, edificació i usos: 
   

Qualificació:  Clau 11d 
Superfície:  2.800 m2 

Parcel·la mínima:  Única i indivisible  
Nombre de plantes:  PB+2 
Alçada reguladora màxima:  10 m 
Ocupació: Sobre rasant: màxim 30% 
 Sota rasant: màxim 30% 
Separacions a llindars: Determinar pel Pla de millora urbana 
Acabats:  Determinar Pla de millora urbana 
Ús principal:  Habitatge plurifamiliar 
 

6.- Cessió d’aprofitament:  
 

La cessió d’aprofitament a l’Ajuntament del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament es 
materialitzarà amb el projecte de reparcel·lació. 
 

7.- Reserves d’habitatge protegit:  
 

Les reserves d’habitatge protegit es determinaran al projecte de reparcel·lació en la proporció  i 
forma que estableix la legislació vigent. 

  
 Reserva d'habitatge protegit: 30%.  

 20% HPOGeneral i 10% HPOConcertat  
 
8.- Gestió del sector: 

 
 El sector es gestionarà pel sistema de cooperació. 

 
9.- Càrregues externes del sector: 

 
 La dotació de tots els serveis necessaris per a la implantació del sector, inclosos els que 

requeriran els equipaments previstos. 
 
 La cessió del sistema de captació d'aigua (mines) necessari pels usos previstos al sector. 
  
10.- Agenda: 
 

Els diferents projectes necessaris pel desenvolupament del sector, inclosa la inscripció al 
registre de la reparcel·lació, es realitzaran en el segon quinquenni des de l’aprovació definitiva 
del POUM. 
 
La urbanització i l’execució dels aprofitaments es desenvoluparà, com a màxim, en una sola 
etapa en el tercer quinquenni des de l’aprovació definitiva del POUM. 



PMU2 CAN COMULADA
SÒL ÀMBIT 19.220 m²s 100,00%
SISTEMES 16.420 m²s 85,43%
Zones verdes 5.142 m²s 26,75%
Equipaments 7.453 m²s 38,78%
Protecció de sistemes 1.520 m²s 7,91%
Vialitat 2.305 m²s 11,99%
ZONES 2.800 m²s 14,57%
11d 2.800 m²s 14,57%

REGULACIÓ
Qualificació 11d
Ordenació Volumetria específica
A.R.M A detallar al PMU
Nombre de plantes A detallar al PMU
Nombre màx. hab. 18
Edif. bruta 0,073 m²st/m²s

SOSTRE
11d 1.400 m²st 100,00%
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 SECTOR DISCONTINU  CRISON - CAN BRAGULAT - CAN VILÓ 
 
Sòl Urbà no consolidat 
Habitatge plurifamiliar, oficines i comercial 
 
 
1.- Àmbit: 
 

El sector comprèn tres àmbits discontinus en situació de sòl urbà consolidat i no consolidat, tots 
al centre de la població. L’àmbit de la Crison confrontant amb la riera principal compren una part 
dels terrenys de l’antiga fàbrica Vera i abasta una superfície de 10.183 m²; l’àmbit de la finca 
coneguda com Can Viló es situa amb façana a la riera Fosca i té una superfície de 3.195 m²; 
l’àmbit de Can Bragulat té una superfície de 772 m² i  està situat a la cantonada entre els 
carrers Comas i Dom Bosco. La superfície total del sector és de 14.150 m².. 
 

 Localització: plànol P4. Sectors i polígons de planejaments. Escala 1/5000. 
 plànol P5 Qualificacions urbanístiques. Escala 1/2000.   

 
 
2.- Objectius: 

 
Pel que fa a l’àmbit de Can Bragulat, és proposa destinar la majoria dels terrenys a espai públic 
qualificat de sistema viari, el futur pla de millora urbana i projecte d’urbanització en concretaran 
el destí definitiu, plaça, espai d’aparcament, mixte dels anteriors o altre ús compatible amb el 
seu emplaçament. La casa existent confrontant a l’església de sant Feliu, coneguda com el bar 
la Garlopa, es mantindrà, substituirà o eliminarà en funció de l’ordenació prevista pel futur Pla 
de millora urbana.  
 
Pel que fa a l’àmbit de Can Viló, es proposa que passi a formar part dels equipaments i espais 
lliures públics amb càrrec al sector, atesa la seva situació dins el centre urbà i l’entorn d’espais 
lliures i equipaments que la rodegen. El canvi de qualificació permetrà incrementar el sòl públic 
destinat a espai lliure que complementarà la plaça de l’Ajuntament i l’Hort de la rectoria amb un 
elevat nivell de vegetació existent, per altra banda, la casa i la resta d’edificacions passaran a 
formar part del sistema d’equipaments públics. Els usos proposats per la finca tenen un elevat 
interès públic per potenciar la centralitat, la qualitat dels espais lliures públics i la millora de 
serveis a tota la població. 
 
Pel que fa a l’àmbit de la Crison, es proposa destinar tots els terrenys amb façana a la Riera 
Principal d'un elevat interès públic, com són,  espais lliures, equipaments i aparcaments 
soterrats, tots ells han de potenciar la centralitat i els serveis al centre de la població. 
 
L’actuació de l’àmbit de la Crison agrupa totes les finques, aprofitaments i usos de les finques 
actuals per tal de proposar una ordenació i uns nous aprofitaments d’interès social i ciutadà que 
garanteixin la viabilitat econòmica del sector discontinu, l’objectiu és potenciar el centre urbà de 
la població i substituir els aprofitaments i els usos industrials del PGO vigent per uns usos i 
aprofitaments nous que tindran un major interès públic i econòmic que els actuals. 
 
Els usos industrials i d’oficines existents es mantindran com a usos disconformes fins a 
l’ordenació i la gestió definitiva del Pla de millora urbana, els hi serà d’aplicació les 
determinacions que la legislació vigent estableixi per aquests supòsits, tot garantint el 
manteniment de la seva activitat mentre no es desenvolupi el pla de millora urbana. El sòl 
residual de la modificació de Pla general de Can Vera i la casa existent de Can Català estaran 
fora d’ordenació, la nova ordenació del Pla de millora urbana solament podrà tenir en compte, 
com a ús transitori, la preexistència de l’activitat industrial i d’oficines, ja que la resta d’usos i 
aprofitaments han exhaurit els terminis d’execució previstos pel planejament vigent. 
 
La nova ordenació del nou sector de la Vera resoldrà la integració urbana dels espais oberts i 
dels equipaments de l’entorn del sector. A més, ubicarà els aprofitaments de tal manera que 
estiguin molt vinculats als usos que els ciutadans faran del futur passeig de la Riera, amb 
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atenció a la imatge de l’entrada a la població des de la C-32, i finalment, preveurà dotacions 
importants d’aparcament al subsòl, d’ús privat i d’ús públic.    
 
Obtenir la cessió i urbanització de tots els espais lliures, els equipaments i la vialitat que formin 
part del sector discontinu inclosos, Can Bragulat i Can Viló. Els espais lliures a l’entorn de les 
piscines municipals es podran destinar a parc públic complementant els que ja existeixen de la 
Vera. Per altra banda, l’equipament confrontant al carrer Charles Rivel sense ús definit, es 
podrà destinar a algun ús esportiu vinculat a la piscina coberta. 
 
Construir un aparcament soterrat que permeti dotar els edificis plurifamiliars i oficines a 
implantar, a més d’una dotació mínima de 60 places per aparcament públic, el qual podrà 
ocupar espai lliure púbic.  
 
Potenciar l’oferta d’habitatge protegit i destinar una part important del sostre a aquest tipus 
d’habitatge amb l’objectiu que tots els barris, inclosos l’eixample i el centre de la població, 
tinguin una reserva destinada a habitatge d’aquesta tipologia, necessària per la gent jove i la 
gent gran del poble. La resta del sostre d’habitatge també es destinarà a satisfer la demanda 
d’habitatge, seran de superfície mitjà, el promig oscil·larà a l’entorn de 80 m². 
 
Els aprofitaments privats es destinaran a usos d’habitatge plurifamiliar, oficines i comercial en 
planta baixa. 
 
Cessió del 10 % d’aprofitament. 
 
  

 
3.- Condicions d’ordenació i paràmetres de sòl generals: 

  
L’ordenació del sector dibuixada als plànols de qualificacions i al plànol annex a aquesta fitxa és 
indicativa, però recull els objectius abans exposats. 
 

 Superfície:  14.150 m2 
 Ordenació:  Edificació aïllada 
 Tipologia:  Volumetria específica 
 Edificabilitat bruta:  0,50 m2st/m2s 
 Sostre màx. habitatge: 4.180 m² 
 Sostre màx. comercial i oficines :  2.895 m² (1 establiment comercial màxim cada 800 m2 de  

venda i 1 oficina màxim cada 70 m²) 
 Nombre màxim habitatges:  70 ut 
  
 
4.- Regulació dels sistemes de cessió: 
 

Els percentatges de sistemes de cessió del sector per tal d’assolir els objectius esmentats seran 
el 49,16% del sòl dividit amb els percentatges següents: 

 
 Espais lliures:  Clau 4: 7.273 m2 51,40% 

  Equipaments: Clau 5: 2.676 m²  18,92% 
  Vialitat: Clau 1: 772 m² 5,46 % 
 

 Qualificació:  Clau 5 
 Parcel·les:  Parcel·la única i indivisible 
 Nombre de plantes:  PB+1 
 Alçada reguladora màxima:  10,00 m 
 Ocupació: D’acord amb l’ordenació PMU 
 Sota rasant:  D’acord amb l’ordenació PMU 
 Separacions a llindars:  D’acord amb l’ordenació PMU 

  Ús principal:   Habitatge plurifamiliar, oficines, comercial i aparcament 
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5.- Regulació de zones, edificació i usos: 
 
 Qualificació:  Clau 11d 
 Parcel·les:  D’acord amb Pla de millora urbana i Projecte reparcel·lació 
 Nombre de plantes:  PB+2 i PB+3 
 Alçada reguladora màxima:  13,00 m 
 Ocupació clau 11d: D’acord amb l’ordenació PMU 
 Sota rasant:  El 100% del subsòl qualificat 11d 
 Separacions a llindars:  D’acord amb l’ordenació PMU 
 Ús principal:   Habitatge plurifamiliar, oficines, comercial i aparcament 
   1 establiment màxim cada 800 m2 de venda 
 
6.- Cessió d’aprofitament:  
 
 La cessió d’aprofitament a l’Ajuntament del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament es 

materialitzarà al projecte de reparcel·lació. 
  
 Caldrà preveure, com a mínim, un escreix de 60 places d’aparcament soterrades per destinar al 

servei públic de l’àmbit, en qualsevol dels sistemes possibles d’explotació previstos per la 
legislació. Aquest increment de places serà a més de les necessitats d’aparcament fixades per 
la normativa del POUM que es calcula en funció dels usos del sector. 
 

7.- Reserves d’habitatge protegit:  
 

Les reserves d’habitatge protegit es determinaran al projecte de reparcel·lació en la proporció  i 
forma que estableix la legislació vigent. 

 
 Reserva habitatge protegit: 30% en total 
  20%. HPOGeneral 

 10%  HPOConcertat 
 

8.- Gestió del sector: 
 
 El sector es gestionarà pel sistema de cooperació. 

 
9.- Càrregues externes del sector: 

 
 La dotació de tots els serveis necessaris per a la implantació del sector, inclosos els que 

requeriran els equipaments previstos. 
 

10.- Agenda: 
 
 Els diferents projectes necessaris per al desenvolupament del sector, inclosa la inscripció al 

registre de la reparcel·lació, es realitzaran en el primer i segon quinquenni de l’Agenda del 
POUM. 

 
La urbanització i l’execució dels aprofitaments es desenvoluparà, com a màxim, en una sola 
etapa que abastarà el tercer quinquenni des de l’Agenda del POUM. 



PMU 3  CRISON‐CAN BRAGULAT‐CAN VILÓ
SÒL ÀMBIT 14.150 m²s 100,00%

Crison 10.183 m²s 71,96%
Can Bragulat 772 m²s 5,46%

Can Viló 3.195 m²s 22,58%
SISTEMES 14.660 m²s 75,77%
4‐Zones verdes 6.081 m²s 42,98%

Crison 3.569 m²s
Can Viló 2.512 m²s

5‐Equipaments 2.498 m²s 17,65%
Crison 1.815 m²s

Can Viló 683 m²s
Vialitat 2.143 m²s 15,14%

Crison 1.371 m²s
Can Bragulat 772 m²s

ZONES 3.428 m²s 24,23%
11d 3.428 m²s 24,23%

Crison 3.428 m²s

REGULACIÓ
Qualificació 5
Ordenació L'existetnt
A.R.M L'existetnt
Nombre de plantes
(ampliació) PB + 1

Qualificació 11d
Ordenació Volumetria definida
A.R.M 7,2m; 10m; 13
Nombre de plantes pb; pb+2; pb+3
Ocupació màx. 3087 m²
Edif. bruta  0,50 m²st/m²s
Nombre màx. hab. 70ut

SOSTRE
11d 7.075 m²st

Habitatge 4.180 m²s
Comercial i Oficines PB 2.895 m²s
5 L'existent + 120 m²st



PMU 3  CRISON‐CAN BRAGULAT‐CAN VILÓ
SÒL ÀMBIT 14.150 m²s 100,00%

Crison 10.183 m²s 71,96%
Can Bragulat 772 m²s 5,46%

Can Viló 3.195 m²s 22,58%
SISTEMES 14.660 m²s 75,77%
4‐Zones verdes 6.081 m²s 42,98%

Crison 3.569 m²s
Can Viló 2.512 m²s

5‐Equipaments 2.498 m²s 17,65%
Crison 1.815 m²s

Can Viló 683 m²s
Vialitat 2.143 m²s 15,14%

Crison 1.371 m²s
Can Bragulat 772 m²s

ZONES 3.428 m²s 24,23%
11d 3.428 m²s 24,23%

Crison 3.428 m²s

REGULACIÓ
Qualificació 5
Ordenació L'existetnt
A.R.M L'existetnt
Nombre de plantes
(ampliació) PB + 1

Qualificació 11d
Ordenació Volumetria definida
A.R.M 7,2m; 10m; 13
Nombre de plantes pb; pb+2; pb+3
Ocupació màx. 3087 m²
Edif. bruta  0,50 m²st/m²s
Nombre màx. hab. 70ut

SOSTRE
11d 7.075 m²st

Habitatge 4.180 m²s
Comercial i Oficines PB 2.895 m²s
5 L'existent + 120 m²st
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SECTOR CAL XIC - AUTOCARS FONT 
 
Sòl urbà no consolidat 
Habitatge i comercial 
 
1.- Àmbit: 

 
 Sector situat amb façana a l’Empedrat del Marxant, a l’avinguda Àngel Guimerà i el Torrent 

Vallbona, al centre de la població. La superfície total és de 1.105 m². 
 
 Localització: plànol P4. Sectors i polígons de planejaments. Escala 1/5000. 
 plànol P5 Qualificacions urbanístiques. Escala 1/2000.   
 
2.- Objectius: 

 
 Garantir la cessió i la preservació de l’espai lliure existent dins l’àmbit delimitat per tal de 

formalitzar un espai urbà que articuli un dels llocs més cèntrics del poble, juntament amb la 
plaça de l’Ajuntament i l’Hort de la Rectoria. 
 

 Crear una porxada amb front a l’espai lliure a través del qual es connecti l’avinguda Àngel 
Guimerà amb la continuació del carrer Santa Madrona per tal de crear un recorregut comercial 
entre els dos carrers. La planta baixa de les noves edificacions situades dins el porxo també 
tindran ús comercial.  
 
Dotar d’aparcament el subsòl de tot el conjunt, al menys sota el volum edificat. 
 
Mantenir les tanques i el barri com a elements protegits pel POUM i urbanitzar la major part de 
l’espai lliure, incloent-hi la plantació d'arbrat. 
 
Cessió del 10 % d’aprofitament. 

 
 
3.- Condicions d’ordenació i paràmetres de sòl generals: 
 

L’ordenació del sector dibuixada als plànols i al plànol annex a aquesta fitxa és indicativa, però 
recull els objectius abans exposats. 
 

 Superfície:  1.105 m2 
 Ordenació:  Edificació alineada a vial amb porxo 
 Tipologia:  Plurifamiliar o unifamiliar entre mitgeres 
 Edificabilitat bruta:  1,00 m2st/m2s 
 Sostre màxim: 1.105 m² 
 Nombre màxim habitatges:  6 ut 

 
 

4.- Regulació dels sistemes de cessió: 
 
Els percentatges de sistemes de cessió del sector per tal d’assolir els objectius esmentats seran 
el 37,29% del sòl, dividit amb els percentatges següents: 

 
 Espais lliures: Clau 4: 327 m2 29,59%  
 Vialitat: Clau 1: 85 m2 7,69%  
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5.- Regulació de zones, edificació i usos: 
 
Qualificació:  Clau 10d 
Façana mínima:  5 metres 
Nombre de plantes:  PB+1 
Alçada reguladora màxima:  7,20 m 
Ocupació: Segons fitxa i plànol de zonificació 1:500 
 Respectar porxo de planta baixa dibuixat a la fitxa 
 Sota rasant: 100% de l’àmbit 
Separacions a llindars: Delimitar pel Pla de millora urbana 
Acabats:  D’acord amb normativa del nucli antic 
Usos principals: Planta primera, 100% ús d’habitatge 
  630  m2st 
  Planta baixa, 100% ús comercial 
  475 m2st 
 

6.- Cessió d’aprofitament:  
 

 La cessió d’aprofitament a l’Ajuntament del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament es 
materialitzarà al projecte de reparcel·lació. 
 

7.- Gestió del sector: 
 
 El sector es gestionarà pel sistema de reparcel·lació bàsica. 

 
8.- Càrregues externes del sector: 
 
 La dotació de tots els serveis necessaris per a la implantació del sector, inclosos els que 

requeriran els equipaments previstos. 
  
9.- Agenda: 
 
 Els diferents projectes necessaris pel desenvolupament del sector, inclosa la inscripció al 

registre de la reparcel·lació, es realitzaran en el tercer quinquenni des de l’aprovació definitiva 
del POUM. 

 
 La urbanització i l’execució dels aprofitaments també es materialitzaran en el tercer quinquenni 

des de l’aprovació definitiva del POUM. 
 



PMU 4 CAL XIC
SÒL ÀMBIT 1.105 m²s 100,00%
SISTEMES 412 m²s 37,29%
Zones verdes 327 m²s 29,59%
Vialitat 85 m²s 7,69%
ZONES 693 m²s 62,71%
10d 693 m²s 62,71%

REGULACIÓ
Qualificació 10d
Ordenació Edificació alineada amb porxo
A.R.M 7,2 m
Nombre de plantes pb+1
Nombre màx. hab. 6
Edif. bruta 1,00 m²st/m²s

SOSTRE 1.105 m²st 100,00%
Residencial 10d 630 m²st 57,01%
Comercial i oficines PB 475 m²st 42,99%
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SECTOR CAN TEIXIDOR 
 
Sòl Urbà no consolidat 
Industrial i oficines no específic 
 
1.- Àmbit: 
 
 Comprèn els terrenys situats entre el barri de Can Teixidor i els laboratoris Alcon Cusí, que 

limita amb el terme municipal del Masnou i el torrent de Vallcirera. El sector té accés a través de 
l’avinguda de Teodor Torres, la superfície és de 10.313 m². 

 
 Localització: plànol P4. Sectors i polígons de planejaments. Escala 1/5000. 

 plànol P5 – escala 1/2000. 
 
 
2.- Objectius: 
 

Transformar el sòl delimitat per facilitar el desenvolupament de l’activitat existent, ja sigui per a 
usos terciaris i d’oficines vinculats a l’activitat principal, així com per a la recerca i la formació de 
la mateixa empresa.  
 
Cedir i urbanitzar els espais lliures del sector garantint una adient integració de la vinya de 
l’entorn. 
 
Garantir dins la parcel·la la dotació d’aparcaments suficients per les necessitats de l’activitat i 
urbanitzar la vialitat interna. 
 
Completar la urbanització dels espais lliures situats entre l’avinguda de Teodor Torres  i el 
torrent de Vallcirera d’acord amb les condicions de parc urbà. 
 
Condicionar i arranjar el camí de Can Teixidor fins al límit del terme municipal amb Montgat, 
d'acord amb la normativa de sòl no urbanitzable del POUM. 
 
Regularitzar l’ús provisional de l’aparcament en superfície existent a l’interior de la parcel·la. 
 
 

3.- Condicions d’ordenació i paràmetres de sòl: 
 

L’ordenació del sector dibuixada als plànols de qualificacions i al plànol annex a aquesta fitxa és 
indicativa, però recull els objectius abans exposats. 
 

 Superfície:  10.313 m2 
 Ordenació:  Edificació aïllada 
 Tipologia:  Volumetria específica 
 Edificabilitat bruta:  0,20 m2st/m2s 
 Sostre màxim habitatge: 2.063 m² 
 Nombre màxim activitats:  Les de l’empresa existent si pertanyen a un mateix grup 

empresarial  
 
4.- Regulació dels sistemes: 
 

Els percentatges de sistemes de cessió del sector per tal d’assolir els objectius esmentats seran 
el 69,13% del sòl dividit amb els percentatges següents: 

 
 Espais lliures: Clau 4: 7.130 m2 69,13% 
 
 Els espais lliures de cessió s’urbanitzaran d’acord amb el parc urbà confrontant. 
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5.- Regulació de zona, edificació, densitats i usos: 
 

Qualificació:  Clau 14d 
Parcel·les:  Parcel·la única agregada a l’activitat principal existent 
Parcel·la mínima:  Parcel·la única indivisible 
Nombre de plantes:  PB+1 
Alçada reguladora màxima:  7,20 m 
Ocupació: Sobre rasant: 60% 
 Sota rasant: El 80% del subsòl qualificat de 14d. 
Separacions a llindars:  Mínim 5 m, a tots els llindars de la parcel·la resultant de 

l’ampliació 
Acabats:  Determinar pel Pla de millora urbana 
Ús principal: Oficines i indústria neta fins una classificació adient amb l’entorn.  
 Usos complementaris: Vinculats a les necessitats de l’empresa existent,  

  s’admeten activitats d’investigació i tecnològiques,  
  formació i un habitatge per necessitats de l’empresa.  
   Ús comercial vinculat a l’empresa fins a 150 m2 
 
6.- Cessió d’aprofitament:  
 
 La cessió d’aprofitament a l’Ajuntament del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament es 

materialitzarà amb el projecte de reparcel·lació. 
 

7.- Gestió del sector: 
 
 El sector es gestionarà pel sistema de reparcel·lació per compensació bàsica, procés abreujat, 

pel fet de ser un sol propietari el titular de l’àmbit. 
 

8.- Càrregues externes del sector: 
 
 La dotació de tots els serveis necessaris per la implantació del sector i l'arranjament del camí 

que voreja la part externa de l’àmbit del camí de Can Teixidor. 
 
 Condicionar una franja del parc urbà de 4 metres d’amplada al llarg de l’avinguda de Teodor 

Torres i fins al camí de la Serreta per adequar-la com a itinerari de vianants cap a la platja, 
equipant-la per a l'esport i el lleure de la població amb papereres, bancs, aparells per fer esport 
(tennis taula, etc), amb l’objectiu d’inserir el sector al teixit urbà local i millorar la qualitat del 
recorregut d’accés a l’empresa. 
 

9.- Agenda: 
 

Els diferents projectes necessaris per al desenvolupament del sector, inclosa la inscripció al 
registre de la reparcel·lació, es realitzaran en el tercer quinquenni des de l’aprovació definitiva 
del POUM. 



PMU 5 CAN TEIXIDOR
SÒL ÀMBIT 10.313 m²s 100,00%
SISTEMES 7.130 m²s 69,13%
Zones verdes 7.130 m²s 69,13%
ZONES 3.183 m²s 30,87%
14d 3.183 m²s 30,87%

REGULACIÓ
Qualificació 14d
Ordenació Volumetria específica
A.R.M 7,20m
Nombre de plantes pb+1
Edif. bruta 0,20 m²st/m²s

SOSTRE
14d 2.063 m²st 100,00%
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SECTOR CAN MANYÉ 
 
Sòl urbà no consolidat 
Habitatge plurifamiliar i comercial 
 
 
1.- Àmbit: 
 
 Sector situat al límit del nucli històric delimitat per la Riera Fosca i els carrers, Quatre Torres i Eudald 

Serra i Güell. Inclou el solar de l’antiga fàbrica de plomalls, l’edifici del centre comercial Caprabo 
amb la nau annexa, i la finca confrontant amb Can Manyé. La seva superfície total és de 3.034 m². 

 
 Localització: plànol P4. Sectors i polígons de planejaments. Escala 1/5000. 

 plànol P5 Qualificacions urbanístiques. Escala 1/2000.   
 
 

2.- Objectius: 
 

Ordenar l’àmbit a l’entorn del parc d’Antoni Gaudí per aconseguir la prolongació d’aquest espai 
lliure fins la Riera Coma Fosca. Els nous edificis a implantar se situaran a la rasant dels carrers 
confrontants i l’espai lliure entre ells resoldrà la transició entre el parc i la riera. 
 
Preveure la construcció d’un important aparcament soterrat que ocupi tot l’àmbit i permeti donar 
servei, als edificis i establiments del sector, així com, a tot el centre del poble. La gestió i 
titularitat dels aparcaments es realitzarà per qualsevol dels procediments d’explotació que 
preveu la legislació i d’acord amb la llei d’urbanisme pel que fa al subsòl dels espais lliures. 
 
Destinar part del sostre a la construcció d’habitatge protegit amb l’objectiu que tots els barris, 
inclòs el nucli històric en tinguin una reserva mínima destinada a aquesta tipologia d’habitatge, 
especialment necessària per la gent jove i la gent gran del poble. La resta del sostre d’habitatge 
també es destinarà a satisfer la demanda creixent al centre del poble d’habitatge que no tingui 
una superfície superior a 80 m². 
 
Traslladar el transformador situat al costat del centre cultural de Can Manyé a un dels altres 
edificis de nova construcció de l’àmbit, per tal de millorar la integració urbana del conjunt.  
 
Es preveu que amb l’aprovació del Pla de millora urbana caldrà signar un conveni amb els 
propietaris del sector per gestionar la titularitat del subsòl de propietat municipal. Tot 
l’aparcament soterrat haurà de ser construït simultàniament amb el vol dels edificis. 
 
Cessió del 10 % d’aprofitament. 

 
 
3.- Condicions d’ordenació i paràmetres de sòl generals: 

 
L’ordenació del sector dibuixada als plànols de qualificacions i al plànol annex a aquesta fitxa és 
indicativa, però recull els objectius abans exposats. 
 

 Superfície:  3.034 m2 

 Ordenació:  Volumetria específica 

 Tipologia:  Plurifamiliar. 

 Edificabilitat bruta:  1,10 m2st/m2s 

 Sostre màxim: 3.350 m²st 

 Sostre d’habitatge: 3.350 m²st 

 Sostre comercial: 1.133 m² màxims (800 m² màxims de venda per establiment). 

   Ús opcional, en substitució del sostre destinat a habitatge 

 Nombre màxim habitatges:  1 habitatge cada 75 m2 sostre construït, 42 ut. 
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4.- Regulació dels sistemes de cessió: 
 

Els percentatges de sistemes de cessió del sector per tal d’assolir els objectius esmentats seran 
el 62,63% del sòl dividit amb els percentatges següents: 

 

 Espais lliures: Clau 4: 1.669 m2 55,02% 

 Vialitat: Clau 1: 58 m2 1,91% 
 
 

5.- Regulació de zones, edificació i usos: 
 

Qualificació:  Clau 10d 

Parcel·la mínima:  Cada unitat mínima de projecte d’edificació del PMU 

Nombre de plantes:  PB+2 

Alçada reguladora màxima :  10,50 m 

Ocupació: Sobre rasant: D’acord amb els gàlibs de la fitxa 

  Sota rasant: El 100% de l’àmbit. 

Acabats:  Determinarà el Pla de millora urbana. 

Ús principal:  Habitatge plurifamiliar, comercial i oficines. 

  S'admet la transformació del sostre comercial i d'oficines a habitatge en el 
supòsit que no sigui imprescindible mantenir l'activitat comercial existent, amb 
l'increment de les càrregues urbanístiques que li siguin preceptives legalment a 
partir de les determinacions d'aquesta fitxa. 

Coberta: La coberta dels edificis serà plana o inclinada, l’espai sotacoberta estarà 
vinculat a l’habitatge de la planta inferior, no serà unitat registral independent. 

 
 

6.- Cessió d’aprofitament:  
 
 La cessió d’aprofitament a l’Ajuntament del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament es 

determinarà al projecte de reparcel·lació. 
 
 

7.- Reserves d’habitatge protegit:  
 

Les reserves d’habitatge protegit es determinaran al projecte de reparcel·lació en la proporció  i 
forma que estableix la legislació vigent. 

 
 Reserva d'habitatge protegit: 30% en total 
  20% HPOGeneral 

 10% HPOConcertat 
 

8.- Gestió del sector: 
 
 El sector es podrà dividir en dos subsectors que establirà el pla de millora urbana. 
 
 El sector es gestionarà pel sistema de cooperació. 

 
9.- Càrregues externes del sector: 
 
 La dotació de tots els serveis necessaris per la implantació del sector, inclosos els que 

requeriran els equipaments previstos. 
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 Les voreres perimetrals al sector, en particular la de la Riera Fosca. 
 
 
10.- Agenda: 
 
 Els diferents projectes necessaris pel desenvolupament del sector, inclosa la inscripció al 

registre de la reparcel·lació, es realitzaran en el primer quinquenni des de l’aprovació definitiva 
del POUM. 

 
 La urbanització i l’execució dels aprofitaments es desenvoluparà, com a màxim, en una sola 

etapa en el segon quinquenni des de l’aprovació definitiva del POUM. 



PMU6 CAN MANYÉ
SÒL ÀMBIT 3.034 m²s 100,00%

SISTEMES 1.727 m²s 56,93%
Zones verdes 1.669 m²s 55,02%
Vialitat 1 58 m²s 1,91%

ZONES 1.307 m²s 43,07%
10d 1.307 m²s 43,07%

REGULACIÓ
Qualificació 10d
Ordenació Volumetria específica
A.R.M 10m
Nombre de plantes pb+2
Nombre màx. hab. 42 ut
Edif. bruta 1,10 m²st/m²s

SOSTRE 3.350 m²st 100,00%
Residencial 10d 3.350 m²st 100,00%
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SECTOR DISCONTINU CARRER LLEIDA I LA GAIETANA 
 
Sòl urbà no consolidat 
Habitatge plurifamiliar 
 
 
1.- Àmbit: 
 

El sector comprèn dos subàmbits discontinus situats dins el nucli d'Alella de Mar. La superfície 
total és de 10.701 m2. 
 
El subàmbit 1 del carrer Lleida té una superfície de 6.336 m2, i està delimitat pel carrer Lleida, 
l’avinguda d’Alella i el futur vial de circumval·lació de la Serreta. 
 
El subàmbit 2 de la finca de la Gaietana té una superfície de 4.365 m2 i està situat entre el 
carrer Teià, l’avinguda de la Gaietana i la zona d’espais lliures situada a llevant respecte de la 
Gaietana. Dins l’àmbit hi ha la torre de La Gaietana, inclosa en el Catàleg de patrimoni. 
 

 Localització: plànol P4. Sectors i polígons de planejaments. Escala 1/5000. 
 plànol P5 Qualificacions urbanístiques. Escala 1/2000.   

 
 
2.- Objectius: 

 
L’objectiu fonamental del sector consisteix en agrupar l’aprofitament residencial resultant dels 
dos subàmbits dins el subàmbit 1 del carrer Lleida, per tal de lliurar i completar els espais lliures 
situats a l’entorn de la torre de La Gaietana per destinar-la a equipament públic per al barri.  
 
Dividir les reserves d’espais lliures en dues ubicacions dins el barri d’Alella de Mar i completar 
els espais lliures a l’entorn de la Gaietana. 

  
Obtenir la cessió total o parcial de la torre de la Gaietana a càrrec del sector tot garantint la 
corresponent indemnització als propietaris, la qual, serà avaluada definitivament en la tramitació 
del projecte de reparcel·lació preceptiu i haurà de garantir la viabilitat del sector. 
 
L’objectiu de la cessió de la Torre de la Gaietana es justifica perquè és un edifici de valor 
patrimonial i històric molt important i singular, a més, urbanísticament és oportú que es 
converteixi en un centre d’activitat pública, en el futur serà un equipament públic al servei del 
barri i de la població d’Alella.  

   
Obtenir la cessió i urbanització dels espais lliures i la vialitat que forma part del sector, llevat 
d’una superfície del vial de l'extrem nord proper a la C-32 que haurà de cedir-se però s’haurà 
d’urbanitzar. La seva urbanització l’executarà, quan així ho requereixi, el sector de la Serreta 
SUDR-1, per tal de resoldre la seva connectivitat amb el centre del poble i completar la 
connexió local de la Serreta. 
 
Destinar part del sostre a la construcció d’habitatge protegit amb l’objectiu que tots els barris 
sobre els quals incideix el POUM, inclòs el nucli d’Alella de Mar, tinguin una reserva destinada a 
aquesta tipologia d’habitatge, especialment necessària per la gent jove i la gent gran del poble. 
La resta del sostre d’habitatge també es destinarà a satisfer la demanda d’habitatge mitjà a 
l’entorn de 80 m² de superfície. 

 
Construir l’aparcament soterrat necessari que permeti dotar els edificis plurifamiliars a 
implantar, d'acord amb la normativa del POUM.  
 
Cessió del 10 % d’aprofitament. 
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3.- Condicions d’ordenació i paràmetres de sòl generals: 
 

L’ordenació del sector dibuixada als plànols de qualificacions i al plànol annex a aquesta fitxa és 
indicativa, però recull els objectius abans exposats. 
 

 Superfície:  10.701 m2 
 Ordenació:  Volumetria específica 
 Tipologia:  Plurifamiliar 
 Edificabilitat bruta:  0,274 m2st/m2s 
 Sostre màxim habitatge: 2.928 m² 
 Nombre màxim habitatges:  32 ut 
 
  
4.- Regulació dels sistemes de cessió: 
 

Els percentatges de sistemes de cessió del sector per tal d’assolir els objectius esmentats seran 
el 83,78% del sòl, dividit amb els percentatges següents: 

 
 Espais lliures: Clau 4: 3.667 m2 34,27% 
 Equipament: Clau 5: 1.400 m2 13,08 % 
 Vialitat: Clau 1: 3.881 m2 36,27 % 
 Vialitat a urbanitzar: 2.677 m2   
 
 
5.- Regulació de zones, edificació i usos: 
 

Qualificació:  Clau 11d 
Parcel·la mínima:  Mínim 3 parcel·les (fixades pel projecte de reparcel·lació). 
Nombre de plantes:  PB+2 
Alçada reguladora màxima:  10,50 m 
Ocupació: Sobre rasant: Els corresponents al gàlibs de la fitxa 
 Sota rasant: El 100% del subsòl del sòl privat. 
Separacions a llindars:  Mínim 3 m, i al front de l’avinguda d’Alella 5 m 

 Acabats:  Determinar Pla de millora urbana 
Ús principal:  Habitatge plurifamiliar  
 
 

6.- Cessió d’aprofitament:  
 
 La cessió d’aprofitament a l’Ajuntament del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament es 

materialitzarà amb el projecte de reparcel·lació. 
 
 

7.- Reserves d’habitatge protegit:  
 

Les reserves d’habitatge protegit es determinaran al projecte de reparcel·lació en la proporció  i 
forma que estableix la legislació vigent. 

 
 Reserva habitatge protegit: 30% en total 
  20% HPOGeneral 

 10% HPOConcertat 
 
8.- Gestió del sector: 
 
 El sector es gestionarà pel sistema de cooperació. 
 El sector no es farà càrrec de la urbanització dels 1.203 m² de vialitat que connecten i donen 

accés al sector residencial de la Serreta, subàmbit 2 del SUDR1, que serà qui l’urbanitzarà.  
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9.- Càrregues externes del sector: 
 
 La dotació de tots els serveis necessaris per a la implantació del sector, inclosos els que 

requeriran els equipaments previstos i els respectius cànons que siguin d’aplicació. 
  
 L’adopció de les mesures correctores necessàries en matèria de contaminació acústica per la 

proximitat de la C-32 en compliment de la legislació i regulació vigent, preferentment les 
naturalitzades, amb arbrat i talussos. 

 
10.- Agenda: 
 
 Els diferents projectes necessaris pel desenvolupament del sector, inclosa la inscripció al 

registre de la reparcel·lació, es realitzarà en el primer quinquenni des de l’aprovació definitiva 
del POUM. 

 
 La urbanització i l’execució dels aprofitaments es desenvoluparà, com a màxim, en una sola 

etapa en el segon quinquenni des de l’aprovació definitiva del POUM. 



PMU7 LLEIDA‐LA GAIETANA
SÒL ÀMBIT 10.701 m²s 100,00%

Lleida 6.336 m²s 59,21%
La Gaietana 4.365 m²s 40,79%

SISTEMES 8.948 m²s 83,62%
Zones verdes 3.667 m²s 34,27%

Lleida 1.553 m²s
La Gaietana 2.114 m²s

Equipaments 1.400 m²s 13,08%
La Gaietana 1.400 m²s

Vialitat 3.881 m²s 36,27%
Lleida 3.030 m²s

(2,667 a urbanitzar)
La Gaietana 851 m²s

ZONES 1.753 m²s 16,38%
11d   1.753 m²s 16,38%

Lleida 1.753 m²s

REGULACIÓ
Qualificació 11d
Ordenació Volumetria específica
A.R.M 10m
Nombre de plantes pb+2
Nombre màx. hab. 32
Edif. bruta 0,274 m²st/m²s

SOSTRE
11d 2.928 m²st 100,00%
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SECTOR BENZINERA 
 
Sòl urbà no consolidat 
Oficines i serveis. 
 
 
1.- Àmbit: 
 

El sector comprèn els terrenys situats a l’entorn de l’actual estació de servei i el tren de rentat 
de vehicles delimitats pels carrers Guilleries, Emili Pòlit i Francesc Ferrer i Guàrdia i per la 
carretera BP 5002, al nucli de Can Sors. La superfície total és de 6.391 m2. 
 

 Localització: plànol P4. Sectors i polígons de planejaments. Escala 1/5000. 
 plànol P5 Qualificacions urbanístiques. Escala 1/2000.   

 
 
2.- Objectius: 

 
Ordenar, urbanitzar i incorporar les càrregues urbanístiques corresponents a un àmbit que té 
les condicions de sòl urbà no consolidat, tot i que fins ara era classificat de sòl no urbanitzable.  

 
Obtenir la cessió i urbanització dels espais lliures i la vialitat que forma part del sector tot 
millorant la connexió i futura continuïtat entre el barri de Can Sors i el sector productiu de la 
Miralda.  
 
Regularitzar la implantació de la benzinera i els usos complementaris existents en atenció als 
usos de servei públic que s’ofereixen, d’acord amb la clau de sistema de serveis tècnics privats 
clau 3.  
 
Destinar la zona 14d a activitats d’oficines, magatzems i tallers. El sostre de la planta baixa 
respecte del carrer d'Emili Pòlit es destina a oficines, mentre que el sostre de la planta inferior 
situat a nivell del pati interior existent, es destinarà a magatzems i petits tallers compatibles 
amb l’entorn residencial proper.  
  
En la planta inferior respecte el carrer Emili Polit s’admet l’activitat comercial en format 
d’indústria aparador sempre i quan estigui vinculada a l'activitat principal de la planta superior, o 
a l’inrevés. 
 
S’admet la divisió horitzontal de l’edifici però la parcel·la serà única i indivisible. Es fixa un 
mínim d'1 establiment cada 190 m². 

 
Reservar sòl per a aparcament privat en superfície que donarà servei a les necessitats dels 
usos a implantar, evitar l’aparcament a la via pública i adoptar mesures correctores per reduir 
l’impacte visual i acústic sobre l’entorn. L’aparcament tindrà un tractament unitari a nivell 
d’acabats i d’urbanització respecte de l’entorn i els espais lliures veïns.  
 
El Pla de millora urbana projectarà una vorera amb arbrat de 4 metres d’amplada al llarg de tot 
el perímetre. A més, implantarà guals adaptats per a vianants de 2,80 metres d’amplada lliure a 
totes les voreres de les cruïlles de dins i fora del sector, i la semaforització i senyalització que 
sigui preceptiva, així com l’enllumenat públic de tota l’illa. També anirà a càrrec del sector un 
segon pas de vianants amb gual adaptat a l’alçada del carrer de Francesc Ferrer i Guàrdia amb 
l’objectiu de creuar la carretera cap al futur passeig elevat de la riera principal. 

  
Cessió del 10 % d’aprofitament. 
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3.- Condicions d’ordenació i paràmetres de sòl generals: 
 

L’ordenació del sector dibuixada als plànols de qualificacions i al plànol annex a aquesta fitxa és 
indicativa, però recull els objectius abans exposats. 
 

 Superfície:  6.391 m2 
 Ordenació:  Volumetria específica 
 Edificabilitat bruta:  0,34 m2st/m2s 
 
 
4.- Regulació dels sistemes de cessió: 
 

Els percentatges de sistemes de cessió del sector per tal d’assolir els objectius esmentats seran 
el 64,47% del sòl dividit amb els percentatges següents: 

 
 Espais lliures: Clau 4: 1.152 m2 18,03% 
 Vialitat: Clau 1: 805 m2 12,60% 
 
 
5.- Regulació de zones, edificació i usos: 
 

Qualificació:  Clau 14d 
Parcel·les:  Parcel·la indivisibles 
Parcel·la mínima:  Les 2 parcel·les fixades pel projecte de reparcel·lació 
Nombre de plantes:  PB a nivell del pati de parcel·la existent. 
 P1 a nivell del carrer Emili Pòlit. 
Alçada reguladora màxima:  3,00 m respecte vorera 

 Ocupació clau 14d: D’acord amb fitxa del sector  
  
 Serveis tècnics: Clau 9c: 2.163 m2 52,50% 
 Sostre màxim: 1.900 m² 
 Nombre establiments:  1 cada 190 m² sostre 

Separacions a llindars:  Alineació al carrer Emili Polit. 
 3 m al carrer Ferrer i Guardia 
 3 m al front de la carretera d’Alella  

 Acabats:  Determinar Pla de millora urbana 
Ús principal:  Oficines i Serveis  
Ús secundari:  Industrial, i comercial vinculat activitat principal. 
 
Qualificació: Clau 9c 
Parcel·la: Única indivisible 
Sostre màxim: 280 m² 
Ocupació màxima: L’existent inclosa la marquesina 
Ús principal: Benzinera 
Ús complementari: Comercial, màxim 80 m² venda                     

 
 
6.- Cessió d’aprofitament:  
 
 La cessió d’aprofitament a l’Ajuntament del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament es 

materialitzarà amb el projecte de reparcel·lació. 
 
 
7.- Gestió del sector: 
 
 El sector es gestionarà pel sistema de reparcel·lació per compensació bàsica.  
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 La dotació de tots els serveis necessaris per la implantació del sector, inclosos els que es 

detallen als objectius d’aquesta fitxa. Reserva d’espai per a 20 places d’aparcament d’ús públic. 
  
9.- Agenda: 
 
 Els diferents projectes necessaris pel desenvolupament del sector, inclosa la inscripció al 

registre de la reparcel·lació, es realitzaran en el segon quinquenni des de l’aprovació definitiva 
del POUM, juntament amb la urbanització i l’execució dels aprofitaments. 

 



PMU8 BENZINERA
SÒL 6.391 m²s 100,00%

SISTEMES 1.957 m²s 30,62%
Zones verdes 1.152 m²s 18,03%
Vialitat 805 m²s 12,60%

ZONES 4.434 m²s 69,38%
14d 2.271 m²s 35,53%
9c 2.163 m²s 33,84%

REGULACIÓ
Qualificació 14d
Ordenació Volumetria específica
A.R.M 3,00m

(Respecte vorera C/ Emili Polit
Nombre de plantes PB+1 (PB rasant pati existent)
Úsos Oficines
Sostre màxim 1.900 m²st

Qualificació 9c
Ordenació Volumetria específica
A.R.M 3,50m
Nombre de plantes PB
Úsos benzinera i comercial
Sostre màxim 280 m²st

SOSTRE MÀXIM 2.180 m²st 100,00%
14d 1.900 m²st 87,16%
Serveis tècnics (benzinera) 280 m²st 12,84%
Edif. bruta 0,34 m²st/m²s
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SECTOR DISCONTINU CAN CLAUDI I ROSALEDA 
 
Sòl Urbà no consolidat 
Habitatge plurifamiliar, oficines i comercial 

 
 

1. Àmbit: 
 
El sector comprèn dos subàmbits discontinus separats per la Riera d'Alella a l’alçada de 
l’avinguda Badalona. La superfície total és de 12.670 m2. 
  
El subàmbit 1, Can Claudi, confrontant a l’avinguda Badalona, la riera d’Alella i delimitat pels 
altres costats pel camp de futbol de Masnou i el carrer Àfrica, té una superfície de 11.513 m2. 
 
El subàmbit 2, dins el barri de Can Sors, té una superfície de 1.157 m2. Els carrers que el 
delimiten són la carretera BP-5002, paral·lela a la Riera d’Alella, i el carrer Rosaleda. 
 

 Localització: plànol P4. Sectors i polígons de planejaments. Escala 1/5000. 
 plànol P5 Qualificacions urbanístiques. Escala 1/2000.   

 
 

2.- Objectius: 
 
Agrupar l’aprofitament urbanístic dels dos subàmbits dins el subàmbit 1 de Can Claudi per tal 
de lliurar el sòl del subàmbit de Can Sors com a sistema d’espais lliures i vialitat. 
 
Dividir les reserves d’espais lliures en els dos subàmbits perquè donin servei als dos barris 
situats a cada costat de la carretera BP 5002, els quals estaran units per un pont construït a 
càrrec del sector. Cal integrar correctament el nou sector a la trama urbana. 
 
Reordenar la vialitat de l’entorn i construir un pont per damunt de la riera que eviti el pas de 
vehicles i vianants per la llera de la riera. Aquest pont revertirà en benefici de la millor 
conservació i funcionament del curs hidrogràfic, així com, en la mobilitat i la seguretat de la 
població..  
 
Ampliar la secció del carrer Badalona amb 2 carrils en cada sentit de circulació i una vorera de 
5 metres d’amplada al costat del subàmbit 1. La secció del carrer Badalona s’ha d’ampliar per 
incorporar els nous usos a implantar dins el sector, l’objectiu és no perjudicar els accessos i la 
sortida actual des del barri d’Alella Mar.  
 
 Obtenir la cessió i urbanització dels espais lliures i la vialitat que forma part del sector.. 
 
 
Reordenar els límits entre el camp de futbol i el sector, així com, construir una nova connexió 
per a vianants que connecti la rasant existent del camp de futbol amb l’extrem del carrer Àfrica. 
 
Traslladar a l’interior de les noves edificacions l’estació transformadora i altres serveis tècnics 
existents en el límit del sector amb el carrer Àfrica. 
 
Dotar l’entorn i els edificis de nova construcció d’un gran aparcament soterrat. Una part de les 
places substituirà les actualment existents a la plataforma d’aparcament del carrer Àfrica. Hi 
haurà un altra part destinada a venda o lloguer. L’accés a l’aparcament es farà des del carrer 
que separa el camp de futbol i els nous edificis, a la rasant aproximada de l’actual camp de 
futbol. 
 
Construir l’aparcament soterrat necessari que permeti dotar els edificis plurifamiliars i d'oficines 
a implantar.  
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Destinar part del sostre a la construcció d’habitatge protegit amb l’objectiu que tots els barris 
inclosos els nuclis d’Alella Mar i Can Sors tinguin una reserva destinada a habitatge d’aquesta 
tipologia, necessària per la gent jove i la gent gran tant del poble. La resta del sostre d’habitatge 
també es destinarà a satisfer la demanda d’habitatge mitjà a l’entorn de 80 m². 
 
Els aprofitaments es destinaran a usos d’habitatge plurifamiliar, oficines i comercial en planta 
baixa. 
 
Cessió del 10 % d’aprofitament. 

 
3.- Condicions d’ordenació i paràmetres de sòl generals: 
 

L’ordenació del sector dibuixada als plànols de qualificacions i al plànol annex a aquesta fitxa és 
indicativa, però recull els objectius abans exposats. 
 

 Superfície:  12.670 m2 
 Ordenació:  Edificació aïllada 
 Tipologia:  Volumetria específica 
 Edificabilitat bruta  0,60 m2st/m2s 
 Sostre màxim habitatge: 4.090 m² 
 Sostre màxim oficines: 2.711 m² 
 Nombre màxim habitatges:  51 ut  

 
4.- Regulació dels sistemes de cessió: 

 
Els percentatges de sistemes de cessió del sector per tal d’assolir els objectius esmentats seran 
el 67,68% del sòl dividit amb els percentatges següents: 

 
 Vialitat:  Clau 1: 4.563 m2 36,01% 
 Vialitat pe vianants: Clau 1: 1.079 m2 12,58% 
 Serveis tècnics: Clau 3: 265 m² 3,09% 
 Espais lliures: Clau 4: 2.772 m2 21,88% 
 Equipament: Clau 5: 851 m2 6,72% 
   
5.- Regulació de zones, edificació i usos: 
 
 Qualificació: Clau 11d 
 Parcel·les:  D’acord amb projecte de reparcel·lació 

Nombre de plantes:  PB+2 
Alçada reguladora màxima:  11,00 m 
Ocupació: D’acord amb l’ordenació: 55% 
 Sota rasant: El 100% del subsòl del subàmbit 1 
Separacions a llindars:  D’acord amb fitxa d’ordenació 

 Acabats :  Determinar Pla de millora urbana 
Ús principal:  Habitatge plurifamiliar, oficines, comercial i aparcament 
 
 

6.- Cessió d’aprofitament:  
 
 La cessió d’aprofitament a l’Ajuntament del sòl corresponent al 10% d’aprofitament es 

materialitzarà amb el projecte de reparcel·lació. 
  
 Caldrà preveure, com a mínim, un escreix de 40 places d’aparcament soterrades per destinar al 

servei públic de l’àmbit, en qualsevol dels sistemes possibles d’explotació previstos per la 
legislació, a més de les 30 places a urbanitzar en el sistema viari on actualment hi ha les places 
del costat del carrer Àfrica, lliures de pagament i al servei del barri. Les reserves de places serà 
suplementari a de les necessitats d’aparcament fixades per la normativa del POUM, que es 
calcula en funció dels usos del sector. 
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7.- Reserves d’habitatge protegit:  
 

Les reserves d’habitatge protegit es determinaran al projecte de reparcel·lació en la proporció  i 
forma que estableix la legislació vigent. 
 

 Reserva habitatge protegit: 30% en total 
  20%. HPOGeneral 

 10%  HPOConcertat 
 
8.- Gestió del sector: 
 
 El sector es gestionarà pel sistema de Cooperació. 

 
9.- Càrregues externes del sector: 
 

Cobrir la riera mitjançant un pont. Cal millorar el pas de vehicles i de vianants a través de la 
riera, així com,  garantir l’accés a la nova implantació d’habitatges, oficines i comercial que es 
produirà des de la carretera.  
  
Cobertura riera pont per vehicles:  550 m² 

 
10.- Agenda: 
 
 Els diferents projectes necessaris pel desenvolupament del sector, inclosa la inscripció al 

registre de la reparcel·lació, es realitzarà en el primer quinquenni des de l’aprovació definitiva 
del POUM. 

 
 La urbanització i l’execució dels aprofitaments es desenvoluparà, com a màxim, en un sola 

etapa que abastarà el segon i el tercer quinquenni des de l’aprovació definitiva del POUM. 



PMU 9 CAN CLAUDI ‐ ROSALEDA
SÒL ÀMBIT 12.670 m²s 100,00%

Subàmbit 1 11.513 m²s 90,87%
Subàmbit 2 1.157 m²s 9,13%

SISTEMES 9.530 m²s 75,22%
1‐Vialitat 4.563 m²s 36,01%

Subàmbit 1 3.805 m²s 83,39%
Subàmbit 2 758 m²s 16,61%

1d‐Vialitat 1d 1.079 m²s 11,32%
3‐Serveis tècnics 265 m²s 2,78%
4‐Zones verdes 2.772 m²s 21,88%

Subàmbit 1 2.373 m²s 85,61%
Subàmbit 2 399 m²s 14,39%

5‐Equipaments 851 m²s 6,72%
ZONES 3.140 m²s 24,78%
11d 3.140 m²s 24,78%

REGULACIÓ
Qualificació 11d
Ordenació Volumetria específica
A.R.M 11
Nombre de plantes pb, pb+2
Nombre màx. hab. 51
Edif. Bruta 0,60 m²st/m²s

SOSTRE 6.801 m²st 100,00%
11d Habitatge 4.090 m²st 60,14%
11d Comercial i 
oficines Pb 2.711 m²st 39,86%
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1.3. PLANS PARCIALS URBANÍSTICS 
 

Sòl urbanitzable delimitat   
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SUDR01 – “La Serreta – El Pla” 
Sector discontinu 
Sòl urbanitzable delimitat 
Residencial, oficines, comercial i equipaments 
 
1.- Àmbit: 
 
 Sector discontinu format per dos subàmbits: el Pla, de 48.170 m² i la Serreta, de 42.575 m² de 

superfície, són els subsectors 1 i 2, respectivament. En total 90.745 m². 
 
 Localització: plànol P4. Sectors i polígons de planejaments. Escala 1/5000. 

 plànol P5 Qualificacions urbanístiques. Escala 1/2000.   
 

2.- Objectius: 
 
 Al subsector 1, incorporar al municipi una important superfície de sòl de cessió destinat a la 

creació d’un sistema d’equipaments esportius a l’aire lliure que formarà part i completarà el 
recorregut d’equipaments esportius situats a l’entorn de la Creu de Pedra (poliesportiu, 
piscina...). 

 
Millorar les condicions de la vialitat existent a l’entorn del nou equipament esportiu i crear una 
important bossa d’aparcament, i una nova parada d’autobusos de serveis urbans i interurbans. 

 
  
 
 Construir un col·lector al llarg del camí del Mig de recollida de l’escorrentia de les aigües 

pluvials provinents dels carrers del barri Verge de la Mercè i abocar totes les aigües al torrent 
Sistres. L’objectiu és desviar totes les aigües que recull el torrent de Fontcalda provinents del 
sòl urbà i alleugerir el cabal del torrentals punt crítics de desguàs, com el pas per sota 
l’autopista i la canonada existent en el tram final on el torrent desaigua al torrent Sistres. 

 
 Canalitzar cap al torrent Sistres tota l’escorrentia de l’aigua de pluja que recullin el sòls 

qualificats d’equipaments esportius i d’espais lliures situats entre l’autopista i el camí del Mig. 
Cal assenyalar que bona part d’aquesta aigua de pluja serà directament absorbida pel terreny 
natural, atès que gairebé la totalitat d’aquesta superfície tindrà la superfície permeable i   
atenent els usos que s’hi proposa establir: els camps i les pistes esportives, el parc del Sistres, 
el Parc lineal i els marges de l’autopista. 

 
 Al subsector 2, establir i destinar part del sòl inclòs dins l’àmbit del PDUSC que forma part de 

l’entorn del barri de la Serreta a una dotació mínima d’habitatge de protecció oficial i habitatge 
lliure, en una proporció del 40 (mínima) i 60% (màxima) respectivament, la resta es destinarà a 
habitatge lliure i a oficines i comercial de servei per a tot el barri de la Serreta. Les reserves 
mínimes preceptives per la llei d’urbanisme (30%), és qualificaran amb la clau 11hp edificació 
destinada a habitatge protegit. Diversificar els usos amb la previsió de sostre destinat a 
comercial i oficines. 

 
 Millorar la connectivitat i la mobilitat entre Alella mar i el nucli històric d’Alella, tant per als 

vianants com per als vehicles, atès que estan situats a banda i banda de l’autopista C-32.  
 
 Reservar sòl per la construcció d’un nou pont sobre l’autopista, més ampli que l’actual, a càrrec 

de la futura ronda Maresme, paral·lela a la  C-32. 
  
 Obrir la nova via de la Serreta des del nou pont de la C-32 fins a la rotonda d’entrada al barri de 

Can Teixidor, just al capdamunt del carrer Canigó. L’objectiu és facilitar nous recorreguts per tal 
d’evitar el pas obligat dels vehicles per l’interior del barri d’Alella Mar. La nova via incorpora la 
creació d’un carril bici i un passeig arbrat. 

 
 Establir una reserva d’equipaments al costat de les actuals instal·lacions de l’equipament 

esportiu de Can Teixidor que es podrien utilitzar per una nova llar d’infants. Reservar sòl  
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d’espais lliures i de protecció hidrogràfica al llarg del torrent Sistres per completar un recorregut 
naturalitzat que permeti recuperar el torrent original i projectar un element lineal naturalitzat. 
 
L’adopció de les mesures correctores necessàries en matèria de contaminació acústica i 
lumínica per la proximitat a la C-32. 
 
Complir els objectius del PDUSC, entre altres, connectar els nous creixements amb el sòl no 
urbanitzable, per aquest fi, s’urbanitzarà el connector verd que enllaçarà el torrent Sistres i el 
sòl no urbanitzable a través de la franja dels terrenys de vora de la C-32 situats al front sud i 
nord. 

 
3.- Condicions d’ordenació i paràmetres de sòl generals: 
 
 L’ordenació del sector dibuixada als plànols i al plànol annex a aquesta fitxa és indicativa, però 

recull els objectius abans exposats. 
 
 Superfície:  90.745 m2 
 Ordenació:  Edificació aïllada 
 Tipologia:  Volumetria específica 
 Sostre total màxim: 20.500 m²  
 Sostre màxim habitatge: 19.000,00 m² 
 Sostre màxim terciari, comercial: 1.500,00 m² 
 Nombre màxim habitatges:  198 habitatges 

  Reserva habitatge protegit: 40% en total dividits en: 
 20% HPOGeneral qualificat amb la clau 11hp 
 10% HPOConcertat qualificat amb la clau 11hp 
 10% HPOConcertat qualificat amb la clau 11hp 
 

4.- Regulació dels sistemes de cessió: 
 

Els sistemes de cessió del sector per tal d’assolir els objectius esmentats seran els següents: 
 
 Vialitat:  Clau 1: 24.714 m² 27,23 % 
 Sistema hidrogràfic: Clau 2: 1.597 m² 1,63% 
 Serveis tècnics: Clau 3: 1.524 m² 1,68 % 
 Espais lliures: Clau 4: 11.856 m²  13,07 % 
 Equipaments: Clau 5: 30.741 m²    33,88 % 
 Protecció de sistemes: Clau 6: 5.810 m² 6,40 % 
  
Els percentatges i superfícies anteriors es podran modificar en un 10%, tant als sistemes com a les 
qualificacions, sempre i quan es respectin els percentatges mínims de sistemes establerts per la 
legislació urbanística vigent en el moment d’aprovació del Pla parcial. 
 
5.- Regulació de zones, edificació i usos: 
 
 Parcel·la mínima indivisible:  La unitat mínima de projecte fixada pel Pla parcial 
 Nombre de plantes:  PB+2 
 Alçada reguladora màxima:  10,50 m 
 Separacions mínimes: A definir pel Pla parcial  
 Ús principal:  Habitatge 
 Usos complementaris: Oficines i comercial 

 
6.- Cessió d’aprofitament:  
 
 La cessió d’aprofitament a l’Ajuntament del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament es 

materialitzarà al Pla parcial i al Projecte de reparcel·lació. 
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7.- Reserves d’habitatge protegit:  
 
 Les reserves d’habitatge protegit que incorpora el sector són les definides als objectius, el 20% 

d'HPO general i el 20% d'HPO concertat del sostre total destinat a ús d’habitatge.  
 
8.- Gestor del sector: 
 
 El sector es gestionarà pel sistema de cooperació. 
 
9.- Càrregues externes del sector: 
 
 La dotació de tots els serveis necessaris per a la implantació del sector, inclosos els que 

requeriran els equipaments previstos. 
 
 Urbanitzar el tram de carrer situat entre el sector la Serreta i la rotonda del carrer Canigó a 

l’entrada de Can Teixidor, amb la construcció de l'aparcament i l’afectació viària de la 
cantonada del club esportiu de Can Teixidor, en total abasta 1.200 m². 

  
 Urbanitzar el tram de la via de la Serreta entre el pont d’autopista i el carrer Lleida fins a 

l’entrada del sector de la Serreta, en total abasta 1.203,61 m². 
 
  Desaiguar les aigües provinents de la urbanització Verge de la Mercè i les del tram del torrent 

del Cementiri que discorre pel centre de l’àmbit del Pla cap al torrent Sistres,, gestionar les 
autoritzacions corresponents amb l’ACA, realitzar l’enderroc dels elements incompatibles amb 
l’equipament i  realitzar l’explanació de tot el sòl d’equipaments fins a la cota que estableixi el 
Pla parcial per tal de formalitzar i consolidar la plataforma de les futures pistes i usos esportius. 

 
 Urbanitzar el tram del carrer Berlín que està pendent de connectar fins el camí del Mig per 

millorar la connectivitat de l’entorn de l’equipament esportiu. 
 
 Canalitzar les aigües de pluja del subsector El Pla al torrent Sistres abans de creuar la C-32, 

amb la construcció d’un col·lector paral·lel al camí del Mig que reculli les aigües del barri de la 
Verge de la Mercè. 

 
L’adopció de les mesures correctores necessàries en matèria de contaminació acústica i 
lumínica per la proximitat a la C-32 en compliment de la legislació i regulació vigent, 
preferentment les naturalitzades, amb arbrat i talussos. 
 
Implantar una bassa o dipòsit d’aigües pluvials amb els objectius, de regular les avingudes 
d’aigua de pluja, compensar la impermeabilització del nou sòl urbanitzat, i recuperar l’aigua de 
pluja per al reg. 

 
10.- Agenda: 
 
 L’Agenda del POUM s’iniciarà l’any 2014. La urbanització del sector es desenvoluparà en tres 

quinquennis des de l'aprovació definitiva del POUM.  
 
 En el primer quinquenni es realitzarà la redacció i tramitació dels plans i projectes preceptius.  
 
 En el segon i tercer quinquennis s’executarà el desenvolupament del sector en dues etapes que 

determinarà el Pla parcial.  
 



SUDR1 SERRETA‐EL PLA

Subsector 1 ‐ El Pla 48.170 m²s 100,00%
SISTEMES 48.170 m²s 100,00%
1 Vialitat 10.090 m²s 20,95%
3 Serveis tècnics 1.524 m²s 29,67%
4 Zones verdes 5.137 m²s 10,66%
5 Equipaments 27.952 m²s 58,03%
6 Prot. sist.‐infrastructures 3.467 m²s 7,20%
ZONES 0 m²s 0,00%
SOSTRE 0 m²st

Subsector 2 ‐ La Serreta 42.575 m²s 100,00%
SISTEMES 28.072 m²s 65,94%
1 Vialitat 14.624 m²s 34,35%
2 Prot. sist.‐ hidrografic 1.597 m²s 3,75%
4 Zones verdes 6.719 m²s 15,78%
5 Equipaments 2.789 m²s 6,55%
6 Prot. sist.‐infrastructures 2.343 m²s 5,50%
ZONES 14.503 m²s 34,06%
11d 14.503 m²s 34,06%
SOSTRE MÀXIM 20.500 m²st 100,00%
11d Habitatge (sostre max.) 19.000 m²st 92,68%
11d comercial i oficines PB 
(sostre max.) 1.500 m²st 7,32%
Nombre màxim d'habitatges  198 ud

TOTAL 90.745 m²s 100,00%
SISTEMES 76.242 m²s 84,02%
1 Vialitat 24.714 m²s 27,23%
2 Prot. sist.‐ hidrografic 1.597 m²s 1,76%
3 Serveis tècnics 1.524 m²s 1,68%
4 Zones verdes 11.856 m²s 13,07%
5 Equipaments 30.741 m²s 33,88%
6 Prot. sist.‐infrastructures 5.810 m²s 6,40%
ZONES 14.503 m²s 15,98%
11d  14.503 m²s 15,98%
SOSTRE MÀXIM 20.500 m²st 100,00%
11d Habitatge (sostre max.) 19.000 m²st 92,68%
11d comercial i oficines PB 
(sostre max.) 1.500 m²st 7,32%
Nombre màxim d'habitatges  198 ud
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SUDT01 – La Miralda 
 
Sòl urbanitzable delimitat 
Terciari productiu, oficines, serveis i comercial 
 
 
1.- Àmbit: 
 
 Sector de 112.660 m², delimitat al nord per l’autopista C-32, a l’oest per la carretera BP-5002, al 

sud pel carrer Emili Pòlit i la residència de Can Torras i a l’est pel terme municipal del Masnou. 
 
 Localització: plànol P4. Sectors i polígons de planejaments. Escala 1/5000. 

 plànol P5 Qualificacions urbanístiques. Escala 1/2000.   
 
 
2.- Objectius: 
 
 Establir un àmbit destinat a l’activitat econòmica, productiva i de serveis, que completi el teixit 

urbà existent i garanteixi la preservació de la Miralda i els espais lliures del seu entorn, el qual 
forma part i s’integra dins les previsions del Pla Territorial Metropolità de Barcelona com a àrea 
funcional estratègica metropolitana, art. 3.7 del PTMB. 

 
 Destinar sòl a la construcció d’habitatge plurifamiliar en front a l’actual carretera BP-5002, en 

continuïtat amb les edificacions de la cantonada amb el carrer Guilleries, just a l’altre costat 
respecte la benzinera,  

 
 Destinar sòl a la implantació d’usos comercials, hotelers, recreatius i de restauració per tal 

d’impulsar la diversificació d’usos locals. 
 
 Reservar el sòl corresponent a la futura variant de la BP-5002 i el del pas del ferrocarril soterrat 

de la línia interior del Maresme amb una franja lliure d’edificació major de 50 metres d’amplada 
que el Pla parcial haurà de reservar o concretar durant la seva tramitació. 

 
 Concretar l’àrea de reserva de sòl per a la implantació de la futura estació del ferrocarril, que 

serà soterrada i estarà lliure d’edificació privada en superfície. És una àrea de forma trapezoïdal 
on s’hi pot encabir la superfície d’un rectangle de 30 x 200 metres. Així mateix, reservar espai 
d’un aparcament dissuasiu tipus park and ride per facilitar-ne l'intercanvi modal. 

 
 Restaurar ambientalment el torrent de Rials a cel obert, i executar el passeig paral·lel al torrent 

que constituirà la línia de separació entre el nou teixit i el futur parc urbà de la Miralda, 
respectant i consolidant els murs actuals de pedra i enderrocant els murs de formigó situats a 
l’alçada del tennis Trebol. Caldrà donar un tractament general naturalitzat a la riera i garantir la 
capacitat de canalització de les aigües d’acord amb els períodes de retorn de 10, 100 i 500 
anys. 

 
 El futur Pla parcial concretarà la millora de la connexió del torrent de Rials amb la Riera 

Principal, d’acord amb els requeriments tècnics de l’estudi d’inundabilitat preceptiu i els 
requeriments del titular o gestor del torrent. 

 
 Obtenir el sòl necessari i construir, les dues rotondes situades a cada extrem de la variant que 

circula per l’interior del sector, , per enllaçar la variant de la BP-5002 i la C-32 (Ronda 
Maresme). 

 
 Destinar la torre de la Miralda a sistema d’equipament públic per tal d’ubicar-hi, el centre 

d’activitats locals de negocis i de convencions vinculat al Pla parcial, així com altres usos 
d’equipaments complementaris. 

 
 Obtenir la cessió de la Miralda, atès l’increment dels aprofitaments del sector respecte els 

establerts pel Pla general revisat, així com, la cessió dels espais lliures i de les captacions 
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d'aigua situats a l’entorn de la Miralda, per tal de garantir la conservació del patrimoni i perquè 
el conjunt constitueixi el parc urbà central d’Alella. El parc estarà vinculat al passeig de la Riera i 
al parc del Canonge. L’extensió i la centralitat dels espais lliures del parc i de la Miralda, 
contribuirien a estructurar i a reforçar la centralitat local d’aquest lloc tangent a l’eix de la riera 
principal. 

 
 Reservar sòl per a sistema d’equipaments tècnics amb ús de possible deixalleria urbana, 

situada a un extrem del sector i al costat de la rotonda de la ronda Maresme. El sòl de sistema 
està apartat de l’activitat del parc productiu i del teixit residencial d’Alella, però molt ben 
comunicat amb tot l’entorn. 

 
 Construir un nou pont per a vianants que connectarà el parc de la Gaietana i el parc de la 

Miralda a través del carrer Ametllers, amb l’objectiu d’assolir una millor connectivitat de la 
vialitat local entre els dos costats de la Riera Principal.  

 
 Garantir els enllaços del sector als eventuals carrils laterals de la C-32, Ronda del Baix 

Maresme. La nova vialitat del sector permetrà enllaçar amb els carrers Penedès i Vallès de El 
Masnou. La via urbana perimetral situada dins el terme municipal de El Masnou enllaçarà la 
rotonda nord del sector amb l’avinguda Joan XXIII, la perllongació del carrer Pollancre Goleta 
Constanza també connectarà amb la via perimetral. 

 
  Millorar la connectivitat del transport públic, les bicicletes i els vianants tant a nivell local com 

intermunicipal. 
 
 Garantir la inserció del nou sector dins l’entorn urbà local, en continuïtat amb el barri de Can 

Sors, així com la continuïtat del parc de la Miralda amb el passeig de la Riera d'Alella i el parc 
del Canonge situats a l'altre costat de la riera. 

 
 Urbanitzar i garantir la connexió de tots els serveis del sector, així com totes aquelles mesures  

ambientals i de sostenibilitat necessàries per assolir un creixement respectuós amb l’entorn.  
 
 Possibilitar el desenvolupament de tots els terrenys i propietats situades dins l’àmbit que no 

disposen de totes les condicions de sòl urbà mínimes exigibles, d’acord amb la legislació vigent 
d’urbanisme, fet pel qual s’assigna aprofitaments i càrregues urbanístiques a tot el sòl del 
sector, en el marc del procés de revisió del planejament. 

 
 Delimitació d’una àrea residencial dominant on situar-hi usos comercials en el marc de 

desenvolupament del pla parcial, aquesta àrea estarà directament inserida en el teixit 
residencial consolidat de l’entorn, tant d’Alella com del Masnou.  

 
 
3.- Condicions d’ordenació i paràmetres generals: 
 
 L’ordenació del sector dibuixada als plànols i al plànol annex a aquesta fitxa és indicativa, però 

recull els objectius abans exposats. 
  
 Superfície:  112.660 m2 
 Parcel·la mínima: Unitat mínima de projecte del Pla parcial 
 Ordenació:  Volumetria específica, principalment aïllada 
 Tipologia:  Edifici aïllat o mixt segons unitats d’edificació 
 Sostre total màxim: 33.126 m²st 
 Usos admesos:  Oficines, serveis, comercial, hoteler, restauració, 

recreatiu, industrial i habitatge 
 Aprofitament cessió: 10% 
 

Reserva de sistema ferroviari mínima en subsòl. La superfície indicada a la fitxa i als plànols de 
zonificació. 
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4.- Regulació dels sistemes de cessió: 
 
 Els percentatges de sistemes de cessió del sector per tal d’assolir els objectius esmentats es 

divideixen en dos àmbits: els estrictament vinculats a les infraestructures necessàries per la 
implantació dels usos proposats, i els estrictament vinculats a la correcta inserció del sector 
dins l’entorn urbà i la protecció del patrimoni. En total representen el 71,07 % del sòl delimitat. 
Concretament:  

 
 Sistemes totals de cessió 
 
 Viari: Clau 1: 21.999 m²  19,53%  
 Hidrogràfic: Clau 2: 4.388 m² 3,89% 
 Serveis tècnics:  Clau 3: 5.863 m² 5,20% 
 Espais lliures: Clau 4: 36.342 m²   32,26% 
 Equipaments: Clau 5: 5.821 m² 5,17% 
 Protecció sistemes: Clau 6: 6.184 m² 5,49% 
 TOTAL 80.597 m² 71,54 % 
 
 Sistemes de cessió per la implantació dels usos del sector: 
 
 Viari: Clau 1: 21.999 m²  19,53%  
 Hidrogràfic: Clau 2: 4.388 m² 3,89% 
 Serveis tècnics:  Clau 3: 3.520 m² 3,12% 
 Espais lliures: Clau 4: 31.211 m²   27,70% 
 Equipaments: Clau 5: 3.540 m² 3,14% 
 Protecció sistemes: Clau 6: 5.625 m² 4,99% 
 TOTAL 70.283 m² 62,39% 
 
 Sistemes de cessions per la correcta inserció del sector al teixit local: 
 
 Serveis tècnics: Clau 3: 2.343 m² 2,08% 
 Espais lliures: Clau 4: 5.131 m² 4,55% 
 Equipaments: Clau 5: 2.281 m² 2,02% 
 Protecció sistemes: Clau 6: 559,00 m² 0,50% 
 TOTAL 10.314 m² 9,15% 
 
Els percentatges i superfícies de sòl anteriors es podran modificar en un 10%, tant als sistemes com a 
les qualificacions, sempre i quan es respectin els percentatges mínims de sistemes establerts per la 
legislació urbanística vigent en el moment d’aprovació del Pla parcial. 
 
5.- Regulació de zones, edificació i usos: 

 
Parcel·la mínima indivisible:  Unitat de projecte mínima a determinar pel Pla parcial 

 Nombre de plantes:  PB+1, PB+3 i PB+5, segons s’indica a la fitxa d’ordenació 
 Alçada reguladora màxima:  9, 14 i 21 m , segons s’indica a la fitxa d’ordenació. 
   (inclosos els elements tècnics de coberta) 
 Ocupació: Determinar per Pla parcial segons tipologia 
 Separacions a llindars: Determinar per Pla parcial segons tipologia 
 
 Qualificacions Sòl  Percentatge 
 
 16d-AE    9.399  8,34% 
 16d-AE/I   4.027 3,57%  
 16d-AE/C    1.020  0,91%  
 16d-C/AE   10.391 9,22% 
 16d-H/AE   1.879 1,66% 
 11d  5.356 4,75% 
 TOTAL   32.063 28,46% 
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Els percentatges i superfícies de sòl anteriors es podran modificar en un 10%, tant als sistemes com a 
les qualificacions, sempre i quan es respectin els percentatges mínims de sistemes establerts per la 
legislació urbanística vigent en el moment d’aprovació del Pla parcial. 
 

Usos admesos  Qualificació Sostre màxim 
  
 Oficines i serveis 16d-AE: 10.326 m²st 
 Oficines serveis i industrial I 16d-AE/I 4.000 m²st 
 Oficines, serveis i comercial 16d-AE/C 3.000 m²st 
 Màxim 800 m² comercial en planta baixa 
 Comercial, restauració, recreatiu i oficines  16d-C/AE: 6.000 m²st 
 Hoteler, restauració i oficines   16d-H/AE; 3.700 m²st 
 Habitatge  11d: 6.100 m²st 
 TOTAL   33.126 m²st 
 
 Densitat o nombre màxim d’establiments Qualificació Sup. Min Nombre màxim 
  
 Oficines i serveis 16d-AE: 80 m² st 130 ut 
 Oficines serveis i industrial I 16d-AE/I  200 m² st 12 ut 
 Oficines, serveis i comercial 16d-AE/C 80m² st  35 ut 
 Màxim 800 m² comercial en planta baixa  60 m²st 10 ut 
 Comercial, restauració, recreatiu i oficines 16d-C/AE:  400 m² st 8 ut 
 Hoteler, restauració i oficines   16d-H/AE;  80 m² st 42 ut 
 Sostre mínim per cada establiment hoteler  1.000 m² st 2 ut 
 Habitatge  11d: 70 m² st 66 ut 

   
  Reserva habitatge protegit: 40% en total dividits en: 

 20% HPOGeneral qualificat amb la clau 11hp 
 10% HPOConcertat qualificat amb la clau 11hp 
 10% HPOConcertat qualificat amb la clau 11hp 

 
 
6.- Cessió d’aprofitament:  
 
 La cessió d’aprofitament a l’Ajuntament del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic 

es materialitzarà amb el projecte de reparcel·lació. 
 
7.- Reserves d’habitatge protegit:  
 
 Les reserves d’habitatge protegit que incorpora el sector són les definides als objectius, el 20% 

d'HPO general i el 20% d'HPO concertat del sostre total destinat a ús d’habitatge.  
 
8.- Gestió del sector: 
 
 El sector es gestionarà pel sistema de cooperació. 
 
9.- Càrregues externes del sector: 

 
 La dotació de tots els serveis necessaris per a la implantació del sector, inclosos els que 

requeriran els equipaments previstos. 
 
 Construir un pont per a vianants que connectarà el carrer Camèlies amb l’entorn de la  rotonda 

d’accés al sector, amb l’objectiu d’assolir un millor funcionament de la vialitat local entre els dos 
costats de la riera. 
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 Adoptar i implantar els elements de pacificació del trànsit sobre la BP-5002 que siguin 
necessaris per garantir la permeabilitat i la seguretat dels vianants entre els dos costats de la 
carretera.  

 
 Les obres hidràuliques necessàries per la millora de la connexió del torrent de Rials amb la 

Riera Principal, d’acord amb els requeriments tècnics de l’estudi d’inundabilitat preceptiu i els 
requeriments del titular o gestor del torrent.    

 
 L’adopció de les mesures correctores necessàries en matèria de contaminació acústica per la 

proximitat de la C-32 en compliment de la legislació i regulació vigent, preferentment les 
naturalitzades, amb arbrat i talussos. 

 
 Garantir els enllaços del sector amb les infraestructures viàries generals amb la construcció de 

les dues rotondes situades a cada extrem del via municipal que connecten, per una banda, amb 
la riera principal i la variant de la BP-5002, i per l’altre extrem, amb el lateral i la rotonda de la C-
32 (Ronda Maresme). Caldrà realitzar l’expropiació i la urbanització de tots els terrenys afectats 
per realitzar i connectar amb aquestes rotondes d’enllaç, en total abasta 920 m². . 

 
Implantar una bassa o dipòsit d’aigües pluvials amb els objectius, de regular les avingudes 
d’aigua de pluja, compensar la impermeabilització del nou sòl urbanitzat, i recuperar l’aigua de 
pluja per al reg. 

 
 
10.- Agenda: 

 
 L’Agenda del POUM s’inicia l’any 2014. La urbanització del sector es desenvoluparà en tres 

quinquennis des de l'aprovació definitiva del POUM.  
 
 En el primer quinquenni es realitzarà la redacció i tramitació dels plans i projectes preceptius. 
 
 En el segon i tercer quinquenni s’executarà el desenvolupament del sector segons dues etapes 

a determinar pel Pla parcial. 



SOSTRE
Clau

11d   Habitatge 6.100 m²st
16d‐AE   Oficines i serveis 10.326 m²st
16d‐AE/I   Oficines, serveis i industrial 4.000 m²st
16d‐AE/C  Oficines, serveis i comercial 3.000 m²st
16d‐C/AE  Comercial, restauració, recreatiu i oficines 6.000 m²st
16d‐H/AE  Hoteler, oficines i serveis 3.700 m²st

Sostre màxim  Nombre màx

SUDT1 LA MIRALDA
SÒL ÀMBIT 112.660 m²s 100,00%

SISTEMES 80.597 m²s 71,54%
4‐Zones verdes 36.342 m²s 32,26%

Zones verdes S.L. 31.211 m²s
5‐Equipaments 5.821 m²s 5,17%

Equipament S.L. 3.540 m²s
6‐Prot. sist. ‐ infrastructures 6.184 m²s 5,49%

Protecció sistemes S.L. 5.625 m²s
2‐Prot. sist. ‐ hidrogràfic 4.388 m²s 3,89%

Protecció sistemes S.L. 4.388 m²s
3‐Serveis tècnics 5.863 m²s 5,20%

Serveis tècnics S.L. 3.520 m²s
1‐Vialitat 21.999 m²s 19,53%

Vialitat S.L. 21.999 m²s
Total sistemes locals S.L. 70.283 m²s

ZONES 32.063 m²s 28,46%
11d   Habitatge 5.356 m²s 4,75%
16d‐AE   Oficines i serveis 9.399 m²s 8,34%
16d‐AE/I   Oficines, serveis i indus 4.027 m²s 3,57%
16d‐AE/C  Oficines, serveis i come 1.020 m²s 0,91%
16d‐C/AE  Comercial, 
restauració, recreatiu i oficines 10.390 m²s 9,22%
16d‐H/AE  Hoteler, oficines i serve 1.871 m²s 1,66%
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1.4. PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS 
 

Sòl no urbanitzable 
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PLA ESPECIAL CAN JONC 
 
1.- Àmbit: 
 
 La finca de Can Jonc comprèn els terrenys i les edificacions protegides de la masia de Can 

Jonc i de l’antiga Villa Möller.  
 
 L’àmbit té dos accessos des de la carretera BP-5002. L’accés a la masia de Can Jonc situat a 

la cruïlla de la carretera BP-5002 amb la riera Coma Clara (coincident amb l’accés al nucli de 
Can Magarola), i l’accés a la Villa Möller situat al punt kilomètric 4.1, prop del nucli de Font de 
Cera. Els terrenys que formen part del Pla especial delimitat abasten una superfície de 64.850 
m

2
. 

 
 Localització: Plànol P3 – Sòl no urbanitzable – escala 1/5.000 
  Plànol P4 – Sectors i polígons de planejament – escala 1/5.000 
  Plànol P5 – Qualificacions urbanístiques – escala 1/2.000 
 
2.- Objectius: 
 
 L’objectiu del Pla especial consisteix en reordenar l’interior de la finca per tal de millorar la seva 

integració en el medi rural i en el paisatge municipal.  
 

El Pla especial determinarà els usos, el sostre i la regulació de les edificacions admeses pel 
POUM, així com, les característiques d’intervenció sobre les edificacions, el sòl i la vegetació 
perquè siguin compatibles amb el sòl no urbanitzable. 
 
Les edificacions admeses dins l’àmbit del Pla especial són: la masia de Can Jonc i la Villa 
Möller protegides pel Catàleg de patrimoni arquitectònic, les quadres situades al costat de Can 
Jonc anteriors al Pla general, les bodegues construïdes en base a la llicència de l’any 2001, la 
sala de banquets semisoterrada amb llicència de l’any 2006, i finalment, l’ampliació del 
restaurant de Can Jonc amb llicència de l’any 1989. 
 
Les llicències d’obres concedides durant la vigència del Pla general aprovat l’any 1987 es van 
atorgar en desenvolupament dels plans especials aprovats definitivament el 9 de març de 1994 
i el 22 de juliol de 2003, respectivament, aquest pla especial queda derogat amb el POUM. 
Malgrat tot, per aprovar el Pla especial serà preceptiu complir prèviament amb els expedients 
de disciplina urbanística iniciats per l’Ajuntament arran de les actuacions realitzades sobre la 
finca. 

 
 Un altre dels objectius és establir les reserves del sòl qualificat de sistemes i de protecció de 

sistemes necessaris per a la implantació de la rotonda confrontant a Can Jonc, mitjançant la 
qual es resol l’accés al nucli de Can Magarola i a la finca de Can Jonc, així com, determinar el 
procediment perquè els sistemes passin a ser de titularitat pública per al desdoblament i la 
implantació de la variant de la BP-5002, entre la nova rotonda i el nucli d’Alella Parc. 

  
Determinar, les cobertes de sòl, els paviments, la vegetació, i els tipus de conreus situats a 
l’interior de l’àmbit per tal de millorar la integració paisatgística del conjunt. 

 
3.- Condicions d’ordenació i de regulació en sòl no urbanitzable 
 
 L’ordenació dibuixada al plànol annex a aquesta fitxa és indicativa i recull els objectius abans 

exposats. 
 
 Qualificació: 22, sòl agrícola 
 Superfície: 64.850 m

2
 

 Ordenació: Edificació específica existent. 
 Sostre màxim:  

 Masia Can Jonc 1.222 m² 
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 Villa Möller 281 m² 
 Quadres 430 m² 
 Ampliació Villa Möller 277 m² 
 Sala de banquets 969 m² 
 Bodegues 732 m² 

 
 Ocupació màxima: Solament s’admetrà l’ocupació existent implantada d’acord amb la 

regulació de la dels plans especials aprovats definitivament el 9 de març 
de 1994 i el 22 de juliol de 2003. 

 
4.- Regulació de sistemes: 
 
 Els sistemes que afecten el sòl privat de l’àmbit del Pla especial són: Sistema Viari, clau 1, 

Sistema Hidrogràfic, clau 2 i Protecció de Sistema, clau 6. Les superfícies d’afectació de 
cadascun sobre la finca són les següents:. 

 
 Vialitat: clau 1: 7.520 m2 
 Hidrografia: clau 2: 598 m2 
 Protecció de sistema: clau 6: 8.161 m2 
 
5.- Regulació de la zona 22 agrícola, edificació i usos 
 
 Seran d’aplicació tots els paràmetres de la qualificació de sòl agrícola, clau 22 del POUM. A 

més, en aplicació de la legislació sectorial s’admetrà: 
 
 Parcel·la mínima: 3 hectàrees. 
 Nombre màxim de plantes: PB+1 
 Alçada reguladora màxima: 7,20 
 Separacions a llindars: mínim 5 metres, respectant les franges no edificables 

corresponents a les afectacions dels diferents sistemes o 
infraestructures. 

 
 Usos: Hoteler, restauració, i tots els admesos per la legislació vigent en sòl no urbanitzable i 

el Catàleg de patrimoni del POUM.  
  Màxim 1 habitatge per cada 3 hectàrees de finca agrícola. Els habitatges solament es 

poden situar a les masies catalogades, mai a les altres edificacions de la finca. 
   
  El Pla especial determinarà la situació, l’ordenació i el sostre destinat a cadascun dels 

usos admesos a les edificacions que formen part del Catàleg de patrimoni, així com a 
les que formen part del Catàleg de cases i masies en sòl no urbanitzable. 

 
6.- Càrregues del polígon 
 
 Mantenir la finca en condicions pròpies del sòl no urbanitzable de tal manera que s’han 

d’incorporar totes les determinacions pendents d’execució fixades pels plans especials 
aprovats el 9 de març de 1994 i 22 de juliol de 2003, i totes aquelles necessàries per assolir 
aquest fi descrites als objectius d’aquesta fitxa. 

 
 Les carregues que estableixi en el futur pla especial sempre i quan estiguin motivades a raó 

dels usos i activitats que s’implantin a la finca. 
 
 



PE1 CAN JONC
SÒL ÀMBIT 64.850 m²s 100,00%

SISTEMES 16.009 m²s 24,69%
1‐Vialitat 7.250 m²s 11,18%
2‐Hidrogràfic 598 m²s 0,92%
6‐Protecció de sistemes 8.161 m²s 12,58%

ZONES 48.841 m²s 75,31%
22‐Agrícola 48.841 m²s 75,31%

REGULACIÓ
Qualificació 22
Ordenació Volumetria específica
Masia Can Jonc 1.222 m²st
Villa Möller 281 m²st
Quadres 430 m²st
Ampliació Villa Möller 277 m²st
Sala de banquets 969 m²st
Bodegues 732 m²st
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PLA ESPECIAL CEMENTIRI 
 
Sòl no urbanitzable 
Equipament sanitari mortuori 
 
 
1.- Àmbit: 
 
 Àmbit situat a l’altre costat del camí Baix de Tiana, enfront de l’actual cementiri. Té una 

superfície de 15.487 m².  
 
 Localització: plànol P4. Sectors i polígons de planejaments. Escala 1/5000. 
 plànol P5 Qualificacions urbanístiques. Escala 1/2000.   
 
 
2.- Objectius: 
 
 Garantir l’ampliació de l’actual cementiri, així com, les altres dependències vinculades a l’ús 

principal, atenent l’interès públic i la demanda social del cementiri que ha d’estar proper amb 
l’existent per manca d’altres llocs adients. 

 
 El cementiri compleix i complirà les distàncies i requeriments del Reglament de policia sanitària 

mortuòria, pel que fa a distàncies a edificis plurifamiliars i totes les altres regulacions que ja han 
estat avaluades favorablement per l’organisme competent. 

 
 Expropiar la part de la finca que forma part de l’àmbit un cop aprovat definitivament el POUM, 

atenent d’interès públic d’aquesta dotació. 
 
 Urbanitzar els espais lliures i la vialitat confrontant per millorar el pas del Camí Baix de Tiana. 
 
 Integrar paisatgísticament el nou recinte i les seves edificacions tot garantint les distàncies 

preceptives de la legislació sectorial respecte dels veïns, tenint en compte que es tracta d'una 
ampliació de l’equipament històric. 

 
 Recuperar, rehabilitar i integrar en el conjunt els elements patrimonials inherents a la finca, amb 

especial atenció als dipòsits i cisternes corresponents al primer sistema d'abastament d'aigua 
potable del municipi, de l'any 1907.  

 
3.- Condicions d’ordenació i de regulació en sòl no urbanitzable 
 
 
 
 L’ordenació del sector dibuixada als plànols i al plànol annex a aquesta fitxa és indicativa, però 

recull els objectius abans exposats. 
  
 Qualificació urbanística: Claus 5, 4 i 1 
 Superfície:  15.487 m2 
 Ordenació:  Aïllada 
 Tipologia:  Volumetria específica 
 Sostre màxim: 1.219 m² vinculats a les necessitats de l’ús principal 
 
4.- Regulació dels sistemes: 
 
 Els percentatges de les diferents qualificacions de sistemes subjectes a expropiació per tal 

d’assolir els objectius esmentats abasten el 100% de l’àmbit i seran els següents: 
 
 Equipament: Clau 5: 15.051 m² 97,18%  
 Vialitat: Clau 1: 436 m² 2,82% 
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5.- Regulació de zones, edificació i usos: 
 
 Parcel·la:  Parcel·la única indivisible 
 Alçada reguladora màxima:  3,00 m 
 Separacions a llindars: Mínims 15 metres de tots els límits de la zona 5 
     

 
6.- Gestió del sòl: 
 
 El sòl destinat a sistema d’equipament s’obtindrà per expropiació. 
 
7.- Agenda: 
 
 Els diferents projectes necessaris per al desenvolupament del Pla especial, inclosa la inscripció 

al registre de la expropiació, es realitzaran, com a màxim, en el primer quinquenni del POUM, 
d’acord amb l’Agenda. 



PE2 CEMENTIRI
SÒL ÀMBIT 15.487 m²s 100,00%
SISTEMES 15.487 m²s 100,00%
1‐Vialitat 436 m²s 2,82%
5‐Equipaments 15.051 m²s 97,18%
ZONES 0 m²s 0,00%

REGULACIÓ
Qualificació 5
Ordenació Volumetria específica
A.R.M 3 m
Nombre de plantes 3 nivells
Ocupació 10 %

SOSTRE MÀXIM
5 equipament 1.219 m²st 100,00%
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PLA ESPECIAL EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Sòl no urbanitzable 
Equipaments públics i privats 

 
 

1.- Àmbit: 
 
 L’àmbit comprèn una superfície de 21.335 m² delimitats per la Riera Alta, el camí que dóna 

accés al camp d'esports municipal, i el barri d’Alella Parc. És un àmbit de forma longitudinal 
paral·lel a la riera i la carretera BP-5002. 

 
 Localització: plànol P4. Sectors i polígons de planejaments. Escala 1/5000. 

 plànol P5 Qualificacions urbanístiques. Escala 1/2000.   
 
2.- Objectius: 

 
 Reservar sòl d’equipaments amb molta superfície d’espais oberts. Els terrenys d’equipaments 

tindran la superfície destinada a la pràctica de l’esport i del lleure per aquells col·lectius no 
federats que realitzen la pràctica esportiva de forma autònoma i amateur, amb amics i familiars. 

 
 Mantenir la reserva de sòl d’equipament situat al costat de l’actual camp de futbol tot i la 

previsió de les futures instal·lacions esportives de caire federatiu o competitiu del sector 
urbanitzable de la Serreta - El Pla. 

 
 Assolir la implantació de petits edificis i instal·lacions per donar servei als usos exposats amb 

una molt baixa ocupació de l’àmbit, tot garantint la mínima afectació sobre la vegetació i l’arbrat 
preexistent. 

 
 Assolir l’arranjament i la millora de tots els espais destinats a aquest ús, atès que és un punt de 

pas entre el Vallès i el Maresme per Font de Cera i un punt d’entrada al Parc de la Serralada 
Litoral el qual forma part de l’Espai d’interès natural de la Conreria - Sant Mateu - Céllecs.  

 
 Crear un camí interior, no pavimentat, que permeti unificar el tractament paisatgístic de tot 

l’àmbit amb la riera i que serveixi d’element de trobada de tot tipus activitats i recorreguts locals, 
a peu, en bicicleta, fúting, pistes d’esports, ping pong, aparells de gimnàs, etc. 

 
 Entre altres possibles activitats o serveis s’hi poden incorporar lavabos, taules de pícnic i els 

elements propis d'un berenador, entre d'altres.  
 
3.- Condicions d’ordenació i de regulació en sòl no urbanitzable: 
 
 L’ordenació del sector dibuixada als plànols i al plànol annex a aquesta fitxa és indicativa, però 

recull els objectius abans exposats, per la qual cosa, els projectes d’obres i d’urbanització 
hauran d'incorporar-los. 

  
 Qualificació urbanística: 5 i 7 
 Superfície:  21.335 m2 
 Ordenació:  Edificació aïllada 
 Tipologia:  Volumetria específica 
 Sostre màxim: 1.107 m² 
 Ocupació: El sostre es dividirà en un màxim de 3 àmbits 
 
4.- Regulació dels sistemes mínims: 

 
 Els percentatges mínims de sistemes del sector per tal d’assolir els objectius esmentats 

abasten el 100% de l’àmbit i seran els següents: 
 

 Equipament:  Clau 5: 4.894 m² 22,94% 
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 Equipament  Clau 7: 16.441 m² 77,06%  
 

5.- Regulació de zones, edificació i usos: 
 

Nombre de plantes:  PB+1 
Alçada reguladora màxima:  7,20 m 
Separacions a llindars: 4 metres a tots els llindars de la parcel·la 
Ús principal:  Esportiu, cultural, i de lleure. 

    
 
  
. 



PE 3 EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE
SÒL ÀMBIT 21.335 m²s 100,00%
SISTEMES 21.335 m²s 100,00%
5‐ Equipament 4.894 m²s 22,94%
7‐ Equipament 16.441 m²s 77,06%

REGULACIÓ
Qualificació  5 i 7
Ordenació Edificació aïllada
A.R.M 7,20 m
Nombre de plantes Pb+1

SOSTRE MÀXIM
Equipament  5 i 7 1.107 m²st 100,00%
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L’ÀMBIT ACCÉS A ALELLA PARC 
 
Sòl no urbanitzable 
Sistemes i serveis tècnics 

 
1.- Àmbit: 
 
 L’àmbit abasta una superfície de 1.848 m² situats a l’entrada del barri d’Alella Parc, amb front al 

carrer Duran i Bas. 
 
 Localització: plànol P4. Sectors i polígons de planejaments. Escala 1/5000. 
 plànol P5 Qualificacions urbanístiques. Escala 1/2000.   
 
2.- Objectius: 
 
 Destinar els terrenys del sòl no urbanitzable delimitats pel Pla especial a la implantació 

d’infraestructures de serveis d’interès públic..  
 
 Els serveis i infraestructures susceptibles de ser-hi ubicats són: millora de la recollida selectiva 

de residus del sòl no urbanitzable,  i un centre de distribució elèctrica.  
 
 Reservar l’espai de la llera del torrent  i una franja paral·lela al torrent destinada a protecció de 

sistemes. A més, la superfície de protecció de sistemes s’arranjarà com a talús de protecció de 
les avingudes del torrent. 

 
 Tot l’àmbit forma part del sòl no urbanitzable des de la vigència del Pla general d’ordenació 

aprovat l’any 1987. Les seves característiques naturals són les pròpies del sòl rural situat al 
costat del torrent, cal canalitzar el torrent. 

 
 L’obtenció del sòl es realitzarà pel sistema d’expropiació. 
 
3.- Condicions d’ordenació i de regulació en sòl no urbanitzable: 
 
 L’ordenació del sector dibuixada als plànols i al plànol annex a aquesta fitxa és indicativa, però 

recull els objectius abans exposats. 
  
 Qualificació urbanística: 3, 6, 2 
 Superfície:  1.848 m2 
 Ordenació:  Edificació aïllada 
 Tipologia:  Volumetria específica 
 Sostre màxim: 130 m² 
  
4.- Regulació dels sistemes mínims: 
 
 Els percentatges mínims de sistemes del sector per tal d’assolir els objectius esmentats 

abasten el 100% de l’àmbit i seran els següents: 
 
 Protecció de sistemes.  Clau 6: 756 m² 40,91% 
 Serveis tècnics.  Clau 3: 574 m² 31,06% 
 Sistema hidrogràfic.  Clau 2: 518 m² 28,03% 
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5.- Regulació de sistema clau 3, edificació i usos: 
 
 Qualificació: Clau 3 
 Parcel·la:  Parcel·la única indivisible serveis tècnics 
 Nombre de plantes:  PB 
 Alçada reguladora màxima:  3 m 
 Separacions a llindars: 3 metres a tots els llindars de la parcel·la 
 Ús principal:  Serveis tècnics 
 
6.- Gestió del sòl: 
 
 El sòl s’obtindrà pel sistema d’expropiació. 
 
7.- Agenda: 
 
 El Pla especial i el projecte d’expropiació, així com la ubicació dels serveis tècnics, es 

realitzaran durant el primer quinquenni del POUM, d’acord amb l’Agenda. 



PE 4 ALELLA PARC
SÒL ÀMBIT 1.848 m²s 100,00%
SISTEMES 574 m²s 100,00%
2‐Hidrogràfic 518 m²s 28,03%
3‐Serveis tècnics 574 m²s 31,06%
6‐Protecció de sistemes 756 m²s 40,91%
ZONES 0 m²s 0,00%

REGULACIÓ
Qualificació 3
Ordenació Aïllada
Ocupació màxima 60%
A.R.M 3m
Nombre de plantes pb

SOSTRE MÀXIM
3‐Serveis tècnics 230 m²st 100,00%
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PLA ESPECIAL FONT DE LA SALUT 
 
Sòl no urbanitzable 
Equipament privat i espais lliures 
 
1.- Àmbit: 
 
 Comprèn els terrenys del tennis Carpol confrontants a la masia de Ca les Monges i a la 

carretera BP-5002, situats en sòl no urbanitzable. Al seu entorn també hi ha la Font de la Salut, 
element protegit que forma part del patrimoni del POUM (fitxa element). L’àmbit té una 
superfície de 3.815 m². 

 
 Localització: plànol P4. Sectors i polígons de planejaments. Escala 1/5000. 
 plànol P5 Qualificacions urbanístiques. Escala 1/2000.   
 
2.- Objectius: 
  
 Establir la reordenació de l’àmbit per tal de condicionar un espai per a l’estacionament dels 

vehicles dels usuaris, possibilitar la rehabilitació i integració de les edificacions i instal·lacions 
existents amb l’entorn agrícola així, com la seva integració paisatgística dins el medi rural.  

 L’objectiu és possibilitar el manteniment de l’activitat econòmica existent de forma transitòria, tot 
i que el tennis i el padel no són usos admesos en sòl no urbanitzable.Caldrà transformar 
aquests usos a altres admesos en aquest tipus de sòl. Les construccions i activitats existents 
tindran el règim de volum disconforme en aquelles activitats amb llicència. 

 
3.- Condicions d’ordenació i de regulació en sòl no urbanitzable: 
 
 L’ordenació de l’ambit dibuixada als plànols de qualificacions i al plànol annex a aquesta fitxa és 

indicativa, però recull els objectius abans exposats. 
  
 
 Qualificació urbanística: 7 
 Superfície:  3.815 m2 
 Ordenació:  Edificació aïllada 
 Tipologia:  Volumetria específica 
 Sostre màxim: 260 m² sostre existent. 
 
4.- Regulació dels sistemes: 
  
 Equipaments privats: Clau 1:  3.815 m² 100 % 
 
5.- Regulació de sistema equipament, edificació i usos: 
 
 Finca:  Finca única indivisible agrupada amb la resta de l’equipament 

privat esportiu 
 Nombre de plantes:  PB 
 Alçada reguladora màxima:  3 m 
 Separacions a llindars: 2 metres a tots els llindars de la parcel·la 
 Instal·lació esportiva: La implantació l’establirà el Pla especial, es pot implantar dins 

l’àmbit del tennis existent.  
 Ús principal: Esportiu amb espais oberts, serveis de local social vinculat a l’ús 

esportiu i aparcament. 
7.- Agenda: 
 
 Els diferents projectes necessaris per al desenvolupament del Pla especial es realitzaran com a 

màxim en el segon quinquenni del POUM, d’acord amb l’Agenda. 
 

PLÀNOL 



PE 5 FONT DE LA SALUT
SÒL ÀMBIT 3.815 m²s 100,00%
SISTEMES 3.815 m²s 100,00%
7‐Equipaments 3.815 m²s 100,00%

REGULACIÓ
Qualificació 7
Ordenació Aïllada
Ocupació màxima 15%
A.R.M 3m
Nombre de plantes pb
Sostre màxim 260 m²st
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2. ACTUACIONS AÏLLADES DEL PLA 
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2.  ACTUACIONS AÏLLADES DEL PLA 
 
 
El POUM a més dels objectius i regulació dels sectors i polígons descrits als apartats anteriors preveu 
un conjunt d’actuacions aïllades a càrrec de l’Ajuntament que s’executaran pel sistema d’expropiació. 
Aquestes actuacions estan destinades a la millora de la qualitat del sòl urbà i del sòl no urbanitzable,  
són les relacionades seguidament i han estat valorades i incorporades a l’estudi de viabilitat 
econòmica del Pla. 
 
 Les actuacions esmentades són: 
 
 

CODI POUM ACTUACIONS AÏLLADES  SÒL 

   m² 

 Sòl urbà consolidat. Expropiació viari  

Exp-1 Avinguda Barcelona, 54 (Cantonada, mur i piscina) 45,75 

Exp-2 Carrer Cervantes, 12 - Carrer Farigola, 1 (Casa) 119,00 

Exp-3 Carrer d'en Gurri, 8 (Jardí privat no edificable) 920,00 

Exp-4 Prolongació final carrer de l'Avet al SNU 91,00 

 Sòl no urbanitzable. Expropiació sistemes/forestal  

Exp-5 PE-2 Cementiri Camí Baix Tiana (Agrícola a Sistemes) 15.487,00 

Exp-6 PE-4 Accessos Alella Parc (Sòl agrícola a sistemes) 1.848,00 
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3. AGENDA DEL PLA 
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3.  AGENDA 
 
POUM ALELLA  AGENDA 

POUM SECTORS I POLÍGONS CODI SÒL QUINQUENNI 1 QUINQUENI 2 QUINQUENNI 3
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Sòl urbanitzable delimitat
La Serreta/El Pla SUdR 1 90.745,00
La Miralda  SUdT 2 112.660,00
TOTAL 203.405,00
Sòl urbà no consolidat. Polígons actuació
La Veïneta PAU 1 1.444,00
Mas Coll "finca Rifà" PAU 2 3.520,00
Mas Coll "Torrent Can Pufarré" PAU 3 1.348,00
Can Calderó PAU 4 27.067,00
Can Segura PAU 5 3.655,00
Camí Baix de Tiana PAU 6 4.038,00
Escola "El Pino" PAU 7 8.791,00
Carrer Ginebró PAU 8 6.642,00
Vallbona - Isidre Pòlit PAU 9 272,00
Urbanització Cal Vell PAU 10 19.111,00
Carrer Onofre Talavera PAU 11 4.701,00
Can Balcells PAU 12 5.325,00
TOTAL 80.589,00
Sòl urbà no consolidat. Plans de millora
Torre del Governador - passeig Marià Estrada PMU 1 30.800,00
Accessos Can Comulada PMU 2 19.220,00
Crison - Can Bragulat - Can Viló PMU 3 14.150,00
Cal Xic, autobusos Font PMU 4 1.105,00
Can Teixidó PMU 5 10.313,00
Can Manyé PMU 6 3.034,00
La Gaietana i carrer Lleida (11d) PMU 7 10.701,00
Bentzinera i rentador PMU 8 6.391,00
Can Claudi i Rosaleda PMU 9 12.670,00
TOTAL 108.384,00
Sòl no urbanitzable. Plans especials
Can Jonc PE 1 64.850,00
PE Cementiri PE 2 15.487,00
PE Camp de futbol PE 3 21.335,00
PE Alella Park PE 4 1.848,00
PE  Font de la Salut PE 5 3.815,00
TOTAL 107.335,00

TOTAL PE, POLÍGONS I SECTORS 499.713,00 19 ACTUACIONS 14 ACTUACIONS 9 ACTUACIONS

LLEGENDA FASE DE PROJECTE FASE 1 FASE 2 ACTUACIÓ PÚBLICA  
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4. ANNEX – CONVENI CAN SEGURA 
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4.  ANNEX – CONVENI CAN SEGURA DE 24 D’ABRIL DE 2008 
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