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1. MEMÒRIA 

 
1. Objectiu 

noves implantacions i volumetries edificatòries pendents de concreció en la parcel·la   
única existent, clau 5c, àrees de consolidació moderna amb ús comercial. Qualsevol 
actuació o activitat  tenir en compte la 
parcel·la única existent de centre comercial, atès el caràcter indivisible de la mateixa. 

La implantació del centre comercial a Sant Quirze del Vallès es va formalitzar atès el seu 
les connexions 

viaries i la volumetria edificatòria, de tal manera que la modificació dels 
elements determinants del contingut del pla especial tramitat en el seu dia es van recollir  al 
vigent pla gene ó municipal. 

Qualsevol modificació per tant, de la volumetria  de la parcel·la 
única, i dels elements determinants del contingut del pla especial tramitat en el seu dia, han 
de fer necessària la tramitació de la figura de planejament  que permeti establir les noves 
condicions relatives al volum final dels elements inclosos en  on es desenvolupen les 
activitats comercials. 

Cal tenir també en compte, en relació a les ampliacions dels volums edificats de la 
superfície comercial, que aquesta es troba afectada pel desenvolupament del Pla Especial 

 

identitat urbana de Sant Qui
important accessibilitat 

apar
-la al 

centre  tradicional. 

Aquests objectius queden reflectits en la voluntat de creació d

àrees urbanes i comercials del municipi. 
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Proposta  ordenació Pla Especial la seva relació amb la zona de concentració 
comercial, clau 5c, àrees de consolidació moderna amb ús comercial 
vigent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 inclosa en el PGO vigent, té com a objectiu definir les prioritats  
anteriorment descrites contemplant, tal i com es pot apreciar en el croquis adjunt, la 

altres instal·lac  

La plataforma per sobre la via del Ferrocarril respon 
comercial amb la nova àrea de centralitat proposada pel PGO, 
públic que donarà un accés directe al centre de gravetat dels dos volums edificables 
actualment existents, espai que caldrà preservar per poder garantir el lligam entre el centre 
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a començat la redacció del nou 
POUM del municipi, on la transformació de    
comercials del seu voltant és una de les prioritats que el POUM ha de precisar i concretar, 
convertint aquest àmbit en un espai intermodal de transport.  

és per tant, garantir la integració de la proposta que ja fixava el 
PGO i que el nou POUM recull com a idees força, amb la prioritat de convertir aquest espai 
en una  àrea de centralitat significativa en el nou projecte urbá de Sant Quirze del Vallès, 

transport, 
integrant el ferrocarril, aparcament i una ofer t econòmica,  residencial i 
comercial associades, que representi per aquest àmbit un atractiu per la població de Sant 
Quirze del Vallès i dels voltants. 

est zona 
, per tal de reflectir la voluntat del PGO 

desenvolupant 
importància per  de centralitat que es vol dur a terme en el municipi, en les 
propostes de desenvolupament del planejament que es fixin en els criteris  de 

inicial del Pla  Urbanística Municipal iniciat.     

 

2. Antecedents i situació actual 
 

2.1 Antecedents 

1.- 
del Vallès i la societat Alcampo S.A. 

Parcial Sud Oest. En aquest conveni es contenien les següents estipulacions: 

- ació, en el seu 
cas, dels instruments urbanístics necessaris per al desenvolupament del planejament 
en els terrenys sobre els que es pretén implantar el centre comercial i a la tramitació i 

primera ocupació 
necessàries. 

- 

centre comercial amb les característiques contingudes 

les instal·lacions del centre comercial projectat, assumint, en qualsevol cas, el cost del 
seu manteniment. 

- ment de Sant Quirze del Vallès. 
- 

treball de caràcter fixe, donant prioritat als veïns del municipi. 
- Preferència als comerciants de Sant Quirze del Vallès pel lloguer dels locals comercials 

emplaçats al centre comercial. 
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2.- En data 22.02.1990 es va signar un segon conveni en el qual es fixaven les condicions 

o van ser objecte de modificació. 

3.- En compliment del conveni urbanístic esmentat, es va promoure per la societat 
Alcampo, S.A. el Pla Especial pel desenvolupament de part de la xarxa viària prevista al 
Pla General i ordenació volumètrica del polígon A del Pla Parcial Sud-Oest, per a la 

 
Barcelona, una vegada aprovat provisionalment pel plenari municipal en sessió de 

ó definitiva del Pla fins que 

ia normativament que els terrenys destinats a 

comercial projectat. 

Especial 

ferrocarril, que: Ride 

nova situació, és millor que la prevista inicialment a la zona, donat que el vehicles que 

Catalunya, es recull que els terrenys destinats a pàrking recollits en el plànol de zonificació 
 

. Malgrat les anteriors determinacions, en 

preveia el d
forma i terminis per fer-la efectiva. 

aprovar definitivament el Text Refós que incorporava les prescripcions imposades en 
 

4.- Mitjançant acords de la Comissió de Govern de data 17.09.2002 es van denegar 

Urbana (aprovat definitivament per acords de la CUB de 22.03.2000) i en el Pla Especial 

nova implantació 
de planejament a redactar per a la nova implantació i que hauria de tenir en compte les 

carretera C-1413, inici PK 17+800 de la C-1413 a i final en la C-
A-18, Sant Quirze del Vallès. 
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5.- Per la societat Alcampo, S.A. es va formular nova proposta per a la implantació 
e comercial,  

 

ent la modificació sotmeten el procediment a 

sol·licitant informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. La 
modificació puntual no es va arribar a aprovar definitivament. 

 primer del Conveni es deixava 

 

7. En dates 22 i 25 de maig de 2006, Alcampo S.A. i PC City Superstores, van sol·licitar 

completat els terminis de formulació i procediment de tramitació de les figures de 
planejament que fixava la secció tercera, del capítol II, del títol tercer del Decret Legislatiu 

d  

8. r definitivament la reparcel·lació del 
Poligin A de Can Canals, denominada Sector Alcampo, segons acord de la Junta de 

de 2011, sense haver-se presentat cap al·legació i es va 
inscriure al Registre de la Propietat de Sabadell al mes de novembre de 2011. 
 
La reparcel·lació va possibilitar 
comercial mitjana que incloïa e

2006. Posteriorment es va tramitar una nova Modificació puntual del PGO promoguda 
de Sant Quirze del Vallès, que tenia 

canvis molt específics en la regulació de la zona 5c per adaptar el planejament a les 
implantacions precisades en el Conveni  i en el projecte de reparcel·lació aprovats, i que va 
ser a

 
 

1. 
280.12, definint les seves condicions i característiques. Tanmateix, segons les NN.UU. 

permesos de la zona a on preveia el seu emplaçament el projecte de reparcel·lació 
aprovat, i tampoc el fixava com a ús compati  
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El document de planejament modificava 
PGO,   que consistia 

nat de la zona 5c. Concretament la regulació 
ia tenia per objecte: 

 
- 

tractava 

 
comercials de gran superfície,  tal i com es va justificar jurídicament en 

 
 
2. Tal i com consta al planejament que va servir de base per autoritzar la construcció i 

Especial del centre comercial havien de ser 

va part de 
ió 

el Pla Especial del Polígon A del Pla Parcial zona Industrial Sud-oest.   
 

compleme ia 
assolir els objectius concrets del Pla Especial inicialment aprovat: 

 
- 

 
 

- Es va ajustar 
-la a la configuració derivada del Projecte de 

públic dels 15.692 m2 que preveia el PLA Especial a 16.325,67 m2. 
 

- ia via de fer efectiva mitjançant la constitució 

 condicional, atès que aquesta obligació està 
 

 
- 

també un article que determinava  que la publicació i executivitat  d
va condicionada 
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- Aquesta obligació es va fer efectiva, mitjançant la constitució sobre la finca 

11 de novembre de 2013, que va resoldre acceptar la servitud voluntària de les 

servitud de 14 de juny de 20113 realitzada per Alcampo S.A., i sent inscrit per 
eal, 

 
-  

2.2 Situació actual 

vigència, 
que 

8 de les Normes Urbanístiques (NN.UU) estableix una vigència de 12 anys dividit en tres 
períodes quadrimestrals, sense perjudici de la revisió anticipada.  

Passats ja quatre anys de la vigència que preveia el PGO, diversos paràmetres de 

planejament realitzada aquests anys. Com exemple podríem referir-nos al sostre 
po 0 
habitants i actualment Sant Quirze del Vallès supera amb escreix els 20.000 habitants.   

importants reformes i/o actualitzacions de la legislació en matèria urbanística, de tal 

l, el decret 
legislatiu 

me i la llei 3/2012 de 22 de febrer 
 

A la vista donc
l 

protagonisme municipal en la transformació urbanística,  va proposar al Ple la 
necessitat de revisar el planejament vigent encarregant als serveis tècnics municipals, així 
com als serveis jurídics, la redacció de la documentació necessària al

el projecte resultant, de transcendència pel municipi i els seus habitants, compti amb el 
màxim de consens de la població. 
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El Ple, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 26 de novembre de 2015, va adoptar 

fonamentals de la revisió del planejament i el projecte de POUM
els objectius de la memòria, és com regular 
la transformació de la C-1413a i la conversió en passeig del traçat actual, el soterrament de 

m a aparcament de 
  juntament amb usos terciaris i comercials, i el 

desenvolupament de la modificació de la volumetria final de ctuació a  fent 
propostes de creixement i ordenació.  

de les connexions entre  
de  comercial  regulant i ordenant la ubicació de les propostes de 
creixement edificatòria. 

aprovar definitivament la reparcel·lació del Polígon A del Pla Parcial zona industrial sud-
oest, denominat sector Alcampo, segons acord de la Junta de Govern Local del dia 6 

novembre de 2011. 

La reparcel·lació referenciada preveia, en la descripció de la divisió horitzontal, la 
possibilitat de la implan -seis) i una superfície 
comercial mitjana (finca uno-cinco), incloses en la divisió horitzontal de la parcel·la 
resultant 2 del projecte de reparcel·lació aprovat, parcel.la única i indivisible tal i com 
determina el PGO. Previsió que no podia fer-
els terminis de formulació i procediment de tramitació de les figures de planejament que 
fixava la secció tercera, del capítol III, del títol tercer el Decret Legislatiu 1/2010 de 3 

. 

informes jurídics 
emesos en la tramitació de la bres de la benzinera, on es justificava  
del Reial Decret Llei 6/2000 de 23 de juny, de mesures urgents  de la 
competència en mercats de bens i serveis, que en el seu articulat permetia ció 
de servei com un equipament indissociable del gran establiment comercial, i que no 
solament va associat amb ell sinó que ell mateix te caràcter comercial. 

Posteriorment  va promoure una 
Modificació puntual del PGO per incloure una regulació especifica  que fixes com a ús 
compatible, al de  comercial existent, rveis, incorporant en la 

ús públic de  de  mentre es mantingui 
 del centre comercial. 
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inicial del POUM van lligades al desenvolupament de les 
noves activitats econòmiques (terciaris, productives i de serveis), que mereixen una atenció 
especial, concretant-se en la proposta de sectors de desenvolupament econòmic que es 
materialitzen en diferents unitats de Planejament , entre les qual hi ha  on 
es desenvolupa la modificació puntual de delimitació del Pla de Millora Urbana que es 
proposa.  

El desenvolupament del planejament haurà de tenir en compte la mobilitat generada per 
  

comercial, redefinint i de  
comercial en relació també a l  aparcament públic i en relació a 

 , tal i com ja preveia el Pla Especial pel 
desenvolupament de part de la xarxa viaria i ordinació volumètrica del polígon A del Pla 
Parcial Sud-Oest per la instal·lació del centre comercial. Caldrà  tenir en compte també  les 

 de Sant Quirze del Vallès, 
carretera C-14132, inici PK 17+800 de la C-1413a, i final en la C-
A-18.  

Caldrà també repensar els usos admissibles en  de la clau 5c, comercial de gran 
superfície, analitzant en els treballs del POUM i donada la posició de centralitat que vol 
potenciar el nou POUM, la possibilitat de plantejar incorporar nous usos compatibles com 
els de restauració i oficines i serveis.  

En relació a la superfície comercial mitjana (finca uno-cinco), inclosa en la divisió 
horitzontal de la parcel·la resultant 2 del projecte de reparcel·lació aprovat, és un dels 
àmbits que pot  resultar més afectat per aquesta proposta de  desenvolupament que 
fixat en els treballs inicials del POUM de resoldre les demandes a nivell de mobilitat i usos 

quest àmbit, donada la seva posició i proximitat al nucli antic    

És per això que es creu convenient tramitar aquesta modificació puntual del PGO de 
delimitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística, 
establerts per la legislació sectorial, 
àrees de consolidació moderna amb ús comercial del polígon A del Pla Parcial Sud-Oest, 
la  actuacions
planejament urbanístic derivat per regular adequadament la seva implantació.    
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3. Naturalesa, objecte i abast de la modificació 

Aquest document té la consideració de modificació puntual del text refós del Pla general 
 urbana en resposta a les necessitats abans exposades de delimitar un sector 

de Pla de Millora Urbana per la seva incorporació dins la normativa urbanística del PGO 
vigent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El seu abast és la delimitació à, que permeti: 

- El desenvolupament ordenat on  actualment el Centre Comercial 
. 

- 
. 

- Reestructurar les circ . 
-  donan

. 
- Millorar la façana del terciari. 
- 

volumètrica, buscant la millor relació amb l

 Estació), en la nomenclatura de 
aprovat, i que tindrà com a objectiu fonamental donar centralitat a tot aquest àmbit.  
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4. Conveniència,  oportunitat i justificació 

per objecte el com

a la tramitació del PMU. A continuació

interessos públics i privats concurrents de la modificació proposada.   

el març  la Comissió 
. En el moment de la seva aprovació el conjunt de 

polígons de Can Canals, que derivaven del Pla Parcial Sud-

 Inicialment el Pla Parcial estava dividit en cinc polígons de 
característiques ben diferenciades: comercial (A) i industrial (B, C, D i E t de 
desenvolupament dels polígons era ben diferent i el PGO els hi va donar un tractament 

: 

Polígon A. Consolidat com àre
reordenació dels accessos i els aparcaments, així com una major cura en la urbanització i 

centre de Sant Quirze havia de suposar una important requalificació. 
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El PGO va integrar el polígon en sol urbà prescindint de la delimitació original del polígon A 
del Pla Parcial Sud-oest, tot i que no es van poder realitzar totes les cessions 

definitiva del projecte de reparcel·lació 
del Polígon A del Pla Parcial zona industrial sud-oest, denominat sector Alcampo, segons 

que va ser inscrita en el 
Registre de la Propietat de Sabadell al mes de novembre de 2011. El polígon B 
corresponen al barri del Poble Sec  es va incorporar al sol urbà amb anterioritat a la 
redacció del PGO. 

Polígons C i D. És un àmbit unitari, que presentava 

 Tant en el polígo
 

Finalment el Polígon  E, modificat Direcció General 
iniciar també la seva modificació 

puntual que caldrà també incorporar en la tramitació del nou POUM. Els  polígons 
consolidats C i D de Can Canals 
Capítol cinquè del PGO: Disposicions especifiques 

. 

Polígon D           Polígon C  
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Els dos polígons C I D, que formaven part del Pla Parcial sud - oest,  estan regulats pels 
articles 203, Àmbit i Objectius, el 204 corresponent al Polígon C i el 205, corresponent al 
Polígon D, inclosos en les determinacions  de les Normes urbanístiques del text refós del 
Pla General  vigent. 

El Polígon E de Can Canals té regulades les seves determinacions en la secció sisena de 
la regulació de sol urbanitzable del PGO vigent, Determinacions sector Polígon 
Canals .  

 

 

 Quirze no disposa per tant, de polígon 
A, que es va integrar en sol urbà prescindit de la seva delimitació original en el Pla Parcial 
del Sud-oest,  quedant la seva regulació i ordenació recollida  de manera genèrica en les 

 subzona 5c, situades en 
àrees de consolidació moderna i amb ús comercial.  
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La importància i la conveniència esta delimitació ja ha identificat en la necessitat 
, 

formen les empreses Alcampo, , garantint els usos, 

accessibilitat dels vianants ulacions 
, donan
 

És en aquest marc que el municipi de Sant Quirze proposa la delimitació uest nou  Pla 
de millora urbana (PMU 12), per la transformació ordenada del   amb la voluntat de 
contribuir al correcte desenvolupament de les volumetries finals de les actuacions a la 
zona, que permetin establir les noves condicions relatives al volum final dels elements 
i
comercials, tenint també en compte:        

- La relació de  en 
 aquesta es troba afectada pel desenvolupament del Pla Especial 

. 
 

Aquest Pla Especial previst en el PGO vigent, 

potenciar la important accessibilitat deriv

 ( on hi ha la previsió de 
 de la volumetria existent del centre comercial), a les noves àrees de 

-la al centre  tradicional.  Aquests 

uest punt, i en la relació de continuïtat amb les àrees 
urbanes i comercials del municipi. 

 

- delimitant el PMU té com a objectiu definir les 
prioritats  anteriorment descrites tenint en compte  la previsió de renovació de la zona 

ia del 

centre de gravetat dels dos volums edificables actualment existents, espai que caldrà 

urbanes i comercials del municipi, tal i com ja es va informar en el certificat de 
comptabilitat urbanística sol·licitat per aquest àmbit en data 12 de desembre de 2016.  
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5. Situació i àmbit 

El Sector està situat en el conjunt de polígons de Can Canals que deriven del Pla Parcial 
sud-oest, ocupa una superfície de 8,20 Ha. i està delimitat per el traçat de la línia dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el traçat de la C-58, el nou traçat previst per la 
C-1413 i les futures connexions amb la C-58  i pel teixit del barri del Poble Sec.  

6. Formulació i tramitació 

La present modifica

 i la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la 
 com també d

pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.  

La Modificació puntual del PGO de  de Sant Quirze del Vallès es redacta a 
iniciativa de l ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per tant la iniciativa és publica. 

La modificació conté les determinacions necessàries per introduir els canvis descrits en 
 ció i esta integrada per la documentació adequada a la seva finalitat, 

contingut i abast, tal i com   i següents del TRLU i en els apartats 1 
 

7. Marc jurídic  

Quirze del Vallès  en 
les previsions del: 

a) 22 de febrer, de modificació 

, 

 
Article 70.4 de del Text refós de la Llei d'Urbanisme (text consolidat amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 3/2012). 
Plans de Millora Urbana. 
 
4.- Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu l'acompliment d'operacions de millora urbana 
no contingudes en el planejament urbanístic general requereixen la modificació d'aquest, prèviament 
o simultàniament, a excepció dels supòsits en què no s'alterin ni els usos principals, ni els 
aprofitaments i les càrregues urbanístiques, ni l'estructura fonamental del planejament urbanístic 
general 
 
Article 96 del Text refós de la Llei d'Urbanisme (text consolidat amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 3/2012). 
Modificació de les figures de planejament 
 

les 
mateixes disposicions que en regeixen la formació, 
reglament i les particularitats següents: 
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 a) En el cas de modificacions de plans urbanístics plurimunicipals la incidència territorial de les 
quals quedi limit

- .  

esportius resten s
 

edificable, 
ja establerts, resten subjectes a les particularitats que estableixen els articles 99 i 100.  

banístics, regulats pels articles 76.1 i 
83.1, no són exigibles a les modificacions dels plans directors urbanístics de delimitació i ordenació 

únicament a determinacions pròpies del planejament derivat expressament identificades pel pla 

pública de la proposta de modificació aprovada inicialment.  

Article 97 del Text refós de la Llei d'Urbanisme (text consolidat amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 3/2012). 
Justificació de la modificació de les figures del planejament urbanístic 

1. Les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la 
necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats 
concurrents. L'òrgan competent per aprovar la modificació ha de valorar adequadament la 
justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la. 

 2. A l'efecte del que estableix l'apartat 1, s'ha de fer en qualsevol cas una valoració negativa sobre 
les propostes de modificació dels instruments de planejament urbanístic general, en els supòsits 
següents:  

dels usos o la transformació global dels usos previstos anteriorment en el supòsit que el 

adjudicat la concessió de la gestió urbanística, bé de titularitat privada que en els cinc anys anteriors 

sobrevingudes que objectivament en legitimin la modificació. 

 b) Quan l'ordenació proposada no és coherent amb el model d'ordenació establert pel planejament 
urbanístic general vigent o entra en contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic 
sostenible. 

 c) Quan l'ordenació proposada comporta una actuació excepcional d'acord amb el planejament 
territorial, sense que s'hagin apreciat raons d'interès territorial o estratègic, d'acord amb les normes 
d'ordenació territorial.  

d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics. Es considera que 
no hi ha una projecció adequada dels interessos públics, entre altres, en els supòsits següents:  
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Primer. Quan no es dóna un compliment adequat a les exigències que estableix l'article 98.1 amb 
relació al manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais lliures, les zones verdes o els 
equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals 
o locals.  

Segon. Quan en un àmbit d'actuació urbanística es redueix la superfície dels sòls qualificats de 
sistema d'espais lliures públics o de sistema d'equipaments públics en compliment dels estàndards 
mínims legals, llevat que la qualificació de sistema d'equipament se substitueixi per la d'habitatge 
dotacional públic, amb els límits i les justificacions que estableix aquesta llei.  

Tercer. Quan es redueix, a nivell de l'àmbit del Pla, la superfície dels sòls qualificats d'equipaments 
de titularitat pública sense que quedi acreditada la suficiència dels equipaments previstos o 
existents, ni la concurrència d'un interès públic prevalent de destinar els sòls a un altre sistema 
urba

 

Quart. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d'equipament de titularitat pública 
mitjançant la qualificació com a equipaments de sòls de pitjor qualitat o funcionalitat per a la 
implantació dels usos propis d'aquesta qualificació.  

Cinquè. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d'equipament de sòls que ja són 
de titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments d'altres sòls de titularitat privada, 
sense que la modificació garanteixi la titularitat pública dels sòls abans que la modificació sigui 
executiva.  

instal·lació de serveis comuns exigits per la legislació sectorial en edificacions preexistents, si 
comporten la desafectació de sòls 
inedificables, han de justificar: 

 a) Les raons tècniques o econòmiques que facin inviable qualsevol altra solució. 

 b) El manteniment dels estàndards de reserva mínima de terrenys per a sistemes urbanístics 
establerts per la legislació o pel planejament urbanístic i de la funcionalitat del sistema urbanístic 
afectat, si es dóna aquest supòsit.  

c) El manteniment de les condicions adequades de ventilació, assolellament i vistes de les 
edificacions veïnes, quan es redueix la distància respecte a aquestes edificacions.  

computen a efectes del volum edificable de la parcel·la ni de les distàncies mí
 

Article 99. del Text refós de la Llei d'Urbanisme (text consolidat amb les modificacions 

introduïdes per la Llei 3/2012). 

Modificació de les figures de planejament urbanístic general que comporten un increment del 
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 sostre 

 

 ltres drets reals sobre les finques afectades, 

títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys. Aquesta especificació es duu a terme mitjançant 

la in

n de fer constar les dades del 

gestió urbanística, i la seva identitat. 

 ució 

 

c

com a separata. 

  

també subjectes a les particularitats i tenen els efectes següents:  

-lo i 

hagi 

objectivades. 

 er la modificació per a iniciar o acabar les obres 

modificació.  

urbanístic. 
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b) Reglament : 

Article 117 
Modificació dels instruments de planejament urbanístic  
 
117.1  S'entén per modificació del pla d'ordenació urbanística municipal la introducció de qualsevol 
tipus de canvis en les seves determinacions, inclosos els canvis en la classificació del sòl i els 
sistemes generals, sempre que no comportin la seva revisió en els termes que estableix l'article 
anterior. 

 117.2 Qualsevol canvi en les determinacions dels plans urbanístics derivats, amb independència 
del seu contingut i abast, comporta llur modificació.  

117.3 La tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix procediment 
que la seva formació. No obstant això, en el cas de modificació del pla d'ordenació urbanística 
municipal no són obligatòries les actuacions preparatòries assenyalades a l'apartat 1, lletres b) i c) 
de l'article 101 d'aquest Reglament, i el tràmit d'audiència que preveu l'article 83.7 de la Llei 
d'urbanisme només s'ha de concedir, si s'escau, als ajuntaments el terme municipal dels quals 
confini amb l'àmbit de la modificació.  

Article 118 Determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de planejament 
urbanístic 

118.1 Les modificacions dels plans urbanístics han de contenir les determinacions adequades a llur 
finalitat específica, d'entre les pròpies de la figura de planejament modificada i, en qualsevol cas, 
han de:  

a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que s'introdueixen.  

b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i les normes 
urbanístiques objecte de modificació.  

c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació corresponents, les 
determinacions que s'introdueixen amb la modificació i que substitueixen les precedents. 

 d) Justificar el compliment, si s'escau, de l'increment de les reserves de sòl per a espais lliures 
públics i equipaments públics que exigeixen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 94 de la Llei d'urbanisme. 
A aquests efectes, en cas de concurrència de diversos usos, és d'aplicació el què estableix l'article 
81.4 d'aquest Reglament i, en els casos de reordenació general d'un àmbit de sòl urbà previstos en 
l'article 94.4 de la Llei d'urbanisme, tant si comporten com si no increment d'edificabilitat, són 
d'aplicació les reserves que estableix l'esmentat article 94.4.  

118.2 El sostre destinat a sistemes urbanístics d'equipaments comunitaris de titularitat pública no 
computa als efectes de l'aplicació dels requeriments d'increment de les reserves per a espais lliures 
i equipaments que estableixen els apartats 2 i 4 de l'article 94 de la Llei d'urbanisme.  

118.3 Quan la modificació del planejament comporta l'augment de la densitat de l'ús residencial, 
sense increment de l'edificabilitat, s'han de preveure les reserves complementàries que estableix 
l'article 94.3 de la Llei d'urbanisme llevat que l'augment de densitat es destini a habitatges de 
protecció pública o al sistema d'habitatges dotacionals públics, i no ultrapassi el nombre d'habitatges 
que resulta d'aplicar el mòdul de 70 m2 al sostre amb aquesta destinació.  
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118.4 Les modificacions dels plans urbanístics han d'estar integrades per la documentació 
adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d'incorporar l'informe 
ambiental corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació 
ambiental o aquelles altres que tinguin alguna repercussió ambiental. També s'ha d'incorporar un 
estudi d'avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació vigent 

8.  

7.1. a)  del  Text refós de la Llei d'Urbanisme (text 
consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012), es fa constar la titularitat 
actual dels propietaris de l  àmbit en els últims ci del procediment 
de modificació: 
 
PARCEL.LA RESULTANT DOS 
 
Sita en Sant Quirze del Vallés, en el polígono A del plan parcial zona industrial Suroeste situado en 
el Polígono Industrial Can Canals. Linda a norte, este y oeste con la PARCELA RESULTANTE 
TRES, al sureste con la PARCELA RESULTANTE TRES y al suroeste con la PARCELA 
RESULTANTE CUATRO. Procede por subrogación real de las fincas aportadas inscritas con los 
números registrales 5.852 y 6116. 

 PARCELA 
RESULTANTE TRES. Es de forma irregular, de unos 465 metros deanchura máxima 
aproximadamente y unos 211 metros de profundidad aproximadamente. La PARCELA 
RESULTANTE DOS se destina a uso comercial.  
 
 

 
 

Adjudicatarios de la parcela PARCELA RESULTANTE DOS: 
- ALCAMPO S.A. propietaria del 75,623 %. 
- NOROTO S.A. propietaria del 1,842%. 
- TOYS R US IBERIA REAL ESTATE S.L. propietaria del 12,599%. 
- INMOBILIARIA LEROY MERLIN S.L. propietaria del 9,936%. 
Sobre la misma se constituye un complejo inmobiliario privado que agrupa la 
FINCA UNO, FINCA DOS y un elemento común que se describen a continuación. 
Sobre cada una de ellas se constituirá a su vez un régimen propio de división 
horizontal que dará lugar a las fincas mediante las que se materializará la cuota de 
propiedad adjudicada a cada uno de los propietarios de la PARCELA 
RESULTANTE DOS. 
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FINCA UNO (de la parcel·la resultant 2) 
 
Sita en Sant Quirze del Vallés, en el polígono A del plan parcial zona industrial 
Suroeste situado en el Polígono Industrial Can Canals. 
Tiene una superficie de 58.426,26 m². Es de forma irregular y mide unos 330 m. de 
anchura máxima y unos 245 metros de profundidad. Linda a noreste y noroeste 
con la PARCELA RESULTANTE TRES y con la FINCA DOS, al este y oeste con la 
PARCELA RESULTANTE TRES, al sureste con la PARCELA RESULTANTE 
TRES y al suroeste con la PARCELA RESULTANTE CUATRO. La FINCA UNO 
tiene una ocupación prevista de 25.698,91 m² de los cuales no están 
materializados 2.400,75 m²; una superficie construida prevista de 93.261,62 m² de 
los cuales no están materializados 2.400,75 m² y una edificabilidad prevista de 
27.204,21 m² de los cuales no están materializados 2.400,75 m². A la FINCA UNO 
se le asigna una cuota de propiedad resultante del 75,623% en el Complejo 
Inmobiliario Privado constituido sobre la PARCELA RESULTANTE DOS. Todo el 
aprovechamiento no redistribuido mediante el presente y aquel que se pudiera 
generar sobre la FINCA UNO es y será propiedad de la FINCA UNO.UNO. 
ALCAMPO S.A. es propietaria del 100% de la FINCA UNO. 
 

 

 
Se subsana la escritura de 27 de febrero de 2004, nº 747 del protocolo del Notario 
de Madrid D. Gabriel Baleriola Lucas, de declaración de obra nueva terminada y 
división horizontal sobre la finca ahora denominada Finca Uno de la Parcela 
Resultante Dos, con la finalidad de adaptarla a la nueva situación y hacer constar 
las edificaciones que se mantienen tras la reparcelación, posibilitando su 
inscripción en el Registro de la Propiedad como fincas independientes resultantes 
de la división horizontal. 
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FINCA DOS 

 
Sita en Sant Quirze del Vallés, en el polígono A del plan parcial zona industrial 
Suroeste situado en el Polígono Industrial Can Canals. 
Tiene una superficie de 18.834,25 m². Es de forma irregular y mide unos 200 m. de 
anchura máxima y unos 95 metros de profundidad. Linda a Norte, Este y oeste con 
la PARCELA RESULTANTE TRES y a Sureste y Suroeste con la FINCA UNO. La 
FINCA DOS tiene una ocupación prevista de 11.574,52 m² de los cuales no están 
materializados 1.425,72 m²; una superficie construida prevista de 24.593,67 m² de 
los cuales no están materializados 4.805,14 m² y una edificabilidad prevista de 
17.333,94 m² de los cuales no están materializados 4.805,14 m². A la FINCA DOS 
se le asigna una cuota de propiedad resultante del 24,377% en el Complejo 
Inmobiliario Privado constituido sobre la PARCELA RESULTANTE DOS. Todo el 
aprovechamiento no redistribuido mediante el presente y aquel que se pudiera 
generar sobre la FINCA DOS es y será propiedad de la FINCA UNO.UNO. 
La FINCA DOS es propiedad de NOROTO S.A. en un 7,56%, de TOYS R US 
IBERIA REAL ESTATE S.L. en un 51,68% y de INMOBILIARIA LEROY MERLIN 
S.L. en un 40,76% 

 

PROPIETARIS 
 

 
 
- ALCAMPO S.A. propietaria de las FINCAS UNO.UNO, UNO.TRES, 
UNO.CUATRO, UNO.CINCO, UNO.SEIS y UNO.SIETE de la FINCA UNO 
con una cuota de propiedad sobre el complejo inmobiliario privado 
constituido sobre la PARCELA RESULTANTE DOS del 74,093%. 
 
- ALCAMPO S.A. propietaria de la FINCA UNO.DOS de la FINCA UNO con 
una cuota de propiedad sobre el complejo inmobiliario privado constituido 
sobre la PARCELA RESULTANTE DOS del 1,530%. 
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- NOROTO S.A. propietaria de la FINCA DOS.UNO de la FINCA DOS con 
una cuota de propiedad sobre el complejo inmobiliario privado constituido 
sobre la PARCELA RESULTANTE DOS del 1,842%. 
 
- TOYS R US IBERIA REAL ESTATE S.L. propietaria de la FINCA 
DOS.DOS de la FINCA DOS con una cuota de propiedad sobre el 
complejo inmobiliario privado constituido sobre la PARCELA 
RESULTANTE DOS del 12,599%. 
 
- INMOBILIARIA LEROY MERLIN S.L. propietaria de la FINCA DOS.TRES 
de la FINCA DOS con una cuota de propiedad sobre el complejo 
inmobiliario privado constituido sobre la PARCELA RESULTANTE DOS del 
9,936% 
 

 

Els certificats de domini i càrregues de les finques registrals estan incloses en el projecte 
de reparcel·lació aprovat definitivament en data 
la Propietat de Sabadell al mes de novembre de 2011. 
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FITXES URBANISTIQUES 
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FITXES CADASTRALS 

Parcel.la única àmbit.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcel·la en diviso horitzontal propietat Alcampo. Finca UNO  
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Parcel·la en divisió horitzontal propietat de NOROTO S.A, TOY R Us IBERIA R.E. S.L. i 
INMOBILIARIA LEROY MERLIN S.L. Finca DOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓ ENTRE PARCEL.LA ÚNICA I LA PROPIETAT ADJUDICADA EN DIVSIÓ 
HORTIZONTAL. 

ALCAMPO S.A   75,6123 % 

NOROTO S.A       1,842  % 

TOYS R US IBERIA R.E.   12,599  % 

INMOB. LEROY MERLIN S.L.     9,936 %    
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La finca resultant corresponent a la parcel·la destinada a ús comercial que fixa el PGO 
vigent es correspon amb: 
 
Parcel.la resultant 2: Zona 5c                77.601,00 m2 
 
Edificabilitat construccions existents sobre rasant :   
 
FINCA UNO 
Hipermercat Alcampo            FINCA UNO.UNO  =    20.483,46 m2                
Galeria Comercial Alcampo   FINCA UNO.DOS  =      1.809,00 m2 
Zones comuns generals           =      2.511,00 m2   
 
TOTAL FINCA UNO            =    24.803,46 m2 
 
FINCA DOS 
Noroto S.A   FINCA DOS.UNO    =     1.310,00 m2 
Toys R Us Iberia R.E S.L.     FINCA DOS.DOS    =     8.958,04 m2 
Inmob. Leroy Merlin SL         FINCA DOS.TRES  =     7.065,00 m2 
 

TOTAL FINCA DOS                                              =    17.333,94 m2   

TOTAL EDIFICABILITAT PARCELA UNICA        =    42.137,40 m2 

5 de la modificació puntual
amb el següent quadre de finques resultants.  
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9. Planejament Vigent 

SECCIÓ TERCERA 
 
ZONA 5 NAUS AÏLLADES 
 
Art. 184  Definició 
 
1. Comprèn els desenvolupaments de caràcter industrial o terciari en els àmbits de Can 

Casablancas i Can Torres-Can Llobet, en ambdós casos limitant amb l'autopista, així 
com alguna peça aïllada a la carretera Rubí-Terrassa. Caracteritza també força 
fragments de dos plans parcials de destí industrial, Sud-Oest (polígons de Can Canals) 
o el de Can Feu. 

 
2. Constitueix un teixit de parcel·les de gran dimensió agrupades en illes de forma 

relativament regular i ocupades per construccions aïllades de gran tamany i ús 
predominant industrial. 

 
3. La regulació proposada té com a finalitat: garantir un ajust adequat entre els espais 

construïts i lliures (urbanitzats, destinats a aparcament...); vetllar per la bona imatge 
d'aquestes àrees industrials; facilitar el manteniment i millora de les seves condicions; 
així com, si s'escau, pautar les condicions dels recents processos de transformació cap 
a activitats terciàries. 

 
4. distingit les següents 

subzones: 
 

5a- Situades a les àrees industrials més antigues i properes al casc urbà de Sant 

 
5b- Situades en àrees de consolidació moderna, caracteritzades per edificis unitaris, 

 
5c- Situades en àrees de consolidació moderna amb ús comercial.  

 
5. 

Urbanitzable es regulen específicament a:  
 
- Polígons de C i D Can Canals (5a-11) i (5b-11); quadres adjunts als Art. 204 i 205 

respectivament 
- Sector de Can Feu (5b-12); quadre adjunt a l'Art. 231 
- Sector E de Can Canals (5b-  

 
Art. 185  Condicions de parcel.la 
 
1. Es consideren edificables totes les parcel·les existents (registrades cadastralment) en 

l'entrada en vigor del Pla General de la Comarca de Sabadell de 1978. 
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2. Per a poder realitzar divisions de parcel·les s'haurien d'acomplir les següents 
condicions: 

 
- Per la subzona 5a i 5b (no incloses en polígons o sectors de planejament): 

a) Les parcel·les resultants han de tenir una façana mínima de 20 metres i una 
fondària mínima de 30 metres. 
b) Les parcel·les resultants han de tenir una superfície mínima de 800 m2. 
c) En polígons o sectors les parcel·les 
corresponents quadres.  

 
- Per la subzona 5c  

 Les parcel·les existents es consideren indivisibles. 
 
3. Naus compartides  

icacions sempre i quan: 
 

a) La superfície mínima de sostre edificat corresponent a cada establiment sigui igual o 
superior a 500 m2 

edificats, particularment adequats al pa  
c) Es garanteixi l'ordenació manteniment i bona imatge dels espais no edificats, siguin 
privats o comunitaris.  

 
 
Art. 186  Condicions d'edificació 
 
1. S'estableix un índex d'edificabilitat neta d'1 m2 de sostre per m2 de sòl. 

 
2. L'ocupació màxima per parcel.la s'estableix en: 
 - Can Casablancas: ocupació màxima 60% 
 - Can Feu: ocupació màxima 50% 
 - Carretera de Rubí - Les Fonts: ocupació màxima 50% 
 - Can Torres - Can Llobet: ocupació màxima 60% 
 - Polígons de Can Canals (Sud-Oest), ocupació màxima 50% 
 
3. Les construccions no podran superar una alçada de 15 m. 

 
4. Hauran de guardar unes reculades mínimes de 10 metres en els fronts a espai públic i 

5 metres a la resta de límits de la parcel.la. 
 

5. parcel·les industrials es tractarà amb jardineria i arbrat, 
necessari per la circulació i aparcament de vehicles.  

 
6. En els cas d'àrees industrials desenvolupades per Plans Parcials les condicions 

d'edificació s'especifiquen en els quadres dels corresponents polígons o sectors de 
planejament. 

- Polígons C i D de Can Canals (P.P. Sud-Oest): Art. 204 i 205. 
- Polígon E de Can Canals Art.234. 
- Sector de Can Feu. Art. 231 . 
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Art. 187    Condicions d'ús 
 
1. L'ús dominant de la zona 5a i 5b és l'industrial en les categories primera, segona i 

tercera (artesanal, urbana i agrupada). 
 

 
 

2. S'admeten a més els següents usos compatibles: 
  

Per la subzones 5a i 5b 
- Magatzem  
-  
- Venda de maquinària i materials de la construcció  
- Estacions de servei  
- Venda de productes elaborats en el propi establiment 
-  
- Restauració al servei de les industries  

 
Específicament a la subzona 5a  

- Dotacions Comunitàries  
- Recreatiu, amb les limitacions específiques establertes en el Títol Quart i en l'article 

següent. 
 
Específicament a la subzona 5b  

- Terciari i oficines  
 
Art. 188     Regulació de determinats usos compatibles 
 
1. S'inclouen ací aquelles activitats que, pel seu horari o d'altres característiques, poden 

generar molèsties, tant a l'interior com a l'exterior, tals com discoteques; bars musicals; 
bars, restaurants i complexes esportius amb horari nocturn; i d'altres assimilables. 
 

2. Els corresponents locals hauran de disposar d'una plaça d'aparcament al menys, per 
cada 10 persones d'aforament màxim, llevat de les que tinguin un aforament inferior a 
50 persones. 
Aquestes places d'aparcament estaran emplaçades a una distància màxima de 100 
metres de l'accés principal a l'establiment. 

 
3. Cadascun dels locals haurà de col·locar una placa informativa en un lloc visible de la 

façana exterior, on s'especifiquin les següents característiques: 
a) Nom comercial de l'establiment 
b) Nom i cognoms del titular de la llicència 
c) Classe d'establiment a què pertany 
d) Data de llicència d'obertura 
e) Aforament màxim autoritzat 
f) Horari autoritzat vigent 
 

4. Tots els locals que allotgin activitats desenvolupades en horari nocturn amb més de 
100 m2 hauran de disposar d'un servei propi de vigilància dins i fora del mateix local. 
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RESUM VIGENT 
 
Classificació     Qualificació              Superfície (m2) 
 
Urbà       Zona naus aïllades (clau 5c)      77.601,00 m2 
      Parcel·la resultant 2 
 
Compliment paràmetres urbanístics 
 
Edificabilitat màxima 1m2 sostre/ m1m2 sol        77.601,00 m2 
Edificabilitat construccions existents         42.137,40 m2 
 
Ocupació màxima 50 %          38.800,50 m2  
Ocupació construccions existents:         35.372,68 m2  
 

10.  Objectius i criteris de la modificació 

Els objectius i criteris de la modificació son: 

- 
Bricomat. 

- Garantir una bona accessibilitat dels vianants 
 

-  
- 

vehicles que entren a  
- Millorar la façana del terciari 
- 

que constitui
 

aprovat i que tindrà com a objectiu fonamental donar centralitat a tot aquest àmbit.  
 
 

11.  Proposta de la modificació, àmbit i quantificació de les determinacions 

concentració comercial de la parcell.la única i indivisible de la zona 5c del planejament 
vigent, proposant uns paràmetres basics de desenvolupament del sector. La ordenació 

, (U UPA 2  estació) en la 
nomenclatura del nou POUM centralitat 

 de concentració de les activitats comercials, millorant la seva 
relació amb el centre urbà, reestructurant els usos existents i reordenat  fixant 
directrius ordenació i millorant la relació entre els espais lliures, la comunicació de 
vianants i la mobilitat dels vehicles a la zona. 
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 urbanística municipal està aprovat en data 
5.04.2018, i es preveu  inicial del document cap a finals de febrer. 
provisional i amb posterioritat la definitiva per Comissió  no tenen una data 
concreta  i, preveien el possible retard en  definitiva del document, 
la Corporació Municipal formula aquesta modificació puntual per avançar en la resolució 

  

El sector proposat per la present modificació puntual estableix, en el resum del sector que 
s  t de Normativa proposada,  les determinacions corresponents a la 
descripció, la situació, els objectius, les condicions , de gestió i les 

 

 de la present modificació puntual manté, amb petits 
ajustos propis  i els objectius de la Unitat de 

 Can canals nord, 
actualment redactant. 

 resultant no incrementa la edificabilitat màxima permesa pel PGO a la zona, 
considerat adient augmentar el percentatge  màxima permesa a 

la zona, %  a un 60 %, per tal de poder incloure 
dues plantes obertes sobre rasant

, que el Text Refós del Pla 
públic 

centre comercial. 

12.  Àmbit de la modificació, quantificació de les determinacions, quadre resum de 
superfícies. Proposta delimitació Pla de Millora Urbana.    

AMBIT 

 de les zones afectades per la modificació esta format per una sola zona, clau 5c 
del planejament vigent, amb parcel.la única amb divisió horitzontal, corresponents als 
solars a  de  de l estació, formant  de concentració de zones comercials 
de gran superfície del municipi. El sòl esta qualificat com industrial. 

QUANTIFICACIO   

A continuació adjuntem taula de la classificació i la  qualificació del sol segons les vigents 
NNSS del PGO. 

 
Classificació     Qualificació              Superfície (m2) 
 
Urbà       Zona naus aïllades (clau 5c)            77.601,00 m2 
      Parcel.la resultant 2 
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ficabilit òl 
 
Edificabilitat construccions existents         42.137,40 m2 
 
El projecte de divisió horitzontal aprovat incloïa dins la 
Parcel.la resultant 2 les finques: 
Previsió edificabilitat parcel.la 1.5  (comercial)  =    1.900,75 m2 
Previsió edificabilitat parcel.la  1.6 (benzinera)              =      500,00 m2 
 
Total increment de sostre previst    =    2.475,00 m2 
 

 
 
Superfície Parcel.la resultant 2    =  77.601,00 m2 
Ocupació  50%     =  38.800,50 m2 
Ocupació actual edificacions existents  =  34.872,68 m2     
 
El projecte de divisió horitzontal inclou dins 
la parcel·la resultant 2  les finques: 
Previsió ocupació parcel·la 1.5 (comercial)  =   1.900,75 m2  
Previsió ocupació parcel·la 1.6 (benzinera)  =      500,00 m2  
 

   =   2.400,75 m2 
 
Total ocupació prevista zona 5c   =  37.273,43 m2      
 
 
Proposta modificació amb delimitació del nou PMU 
 
Proposta  
 
Classificació      Qualificació                  Superfície 
 
Urbà       Zona ordenació singular volumetria especifica (clau 7a)     77.601,00 m2  
       Classifico nou POUM (clau 7a zona activitat econòmica) 
 
Zona subjecta a ordenació volumètrica (Clau 7a) (clau 7a zona activitat econòmica  POUM) 
 
Aquesta Modificació puntal estableix una única zona destinada a aprofitament urbanístic  
en la zona de concentració de naus comercials de gran superfície al voltant àrea de 

delimitació quest àmbit, per a desenvolupar en un PMU, correspondrà per 
tant al tipus  de solars singulars per volumetria especifica (clau 7). Els sols 

     
    
A la documentació gràfica del present Pla es delimiten les dues zones previstes pel 
desenvolupament de la ordenació volumètrica de les edificacions que es proposen en 

, amb les qualificacions esmentades i amb la clau corresponent que les identifica. 
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12.1  
 

nejament només ajusta 
 els espais lliures entre edificis,  reordenant  volums en relació a 

les determinacions del PMU  i del projecte de reparcel·lació 
de 2011, però sense alterar ni els aprofitaments de les finques de resultat ni les 
adjudicacions. 
 
12.2 Unitats de projecte 
 
Aquest Pla estableix Unitats de Projecte que caldrà desenvolupar en la tramitació de la 
delimitació del PMU
enteses com la superfície de sòl sobre la que materialitzar els drets resultants del Projecte 
de reparcel·lació aprovat. 

 i que es concretaran en el 
corresponent PMU,  normativa 

al conjunt de les unitats de projecte, i unes disposicions específiques per a cadascuna de 
les unitats edificatòries. Per a cada unitat es defineixen els usos permesos i es determina 
un sostre màxim que caldrà encabir en un gàlib definit gràficament, de manera que permeti 
una major llibertat formal en la seva composició. També es determinaran en el PMU a 
desenvolupar, aquells : 
 
12.3 Regulació de la volumetria 
 
La regul rà a partir de les condicions següents: 

 
 

c. Condicions específiques per a cada Unitat de Projecte 
 
a. Paràmetres bàsics de  

de Projecte són: 
1. La forma i superfície de la unitat 

 
- Edificabilitat màxima. 
 
b.  
 

en el PMU contemplarà els paràmetres següents: 
- Perímetre i perfil regulador 
- Ocupació màxima en planta soterrani 
- Ocupació màxima en planta sobre rasant 
- Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes 
- Cota de referència de la planta baixa 
- Cossos sortints 
-  

 
 

4. Mesures de sostenibilitat en els edificis. 
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c. Condicions específiques per a les Unitats de Projecte 
 
Aquest Pla delimita un total de dos Unitats de Projecte que la documentació gràfica del Pla 
delimita  i que es corresponen amb les següents: 
 
La primera unitat de projecte (UP-1) se situa com ampliació volumètrica de la façana nord 

edificatòri del centre comercial Alcampo, i en relació a la futura 

Duran, tot aproximant-les al 
centre tradicional. La UP-1 per tant, haurà de seguir  que permeti el 
correcte desenvolupament que ja determina el Pla Especial de  del PGIO vigent, i 

 redactant.  
 
 
 
 
 
 
              

 
           UP-1  

 
 
 
 
 
Aquesta edificació es proposa sobre el sòl privat corresponent a la parcel.la 1.5 (comercial) 
del Projecte de reparcel·lació aprovat en aquest àmbit. 
 
 
  

La zona estarà subjecta a ordenació 
volumètrica especifica destinada a  usos 
comercials-terciaris, amb una alçada 
reguladora màxima de PB + 1. Aquesta façana 
nord del centre comercial es convertirà en la 
façana principal des del nou accés que 
comunicarà amb la nova àrea de centralitat de 

composició en el desenvolupament del PMU 12 
resolgui correctament la seva ordenació. 

 
 
 
 
 
 
 
 

UP-1
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La segona unitat de projecte (UP-2) se situa darrera 
existent, donant façana a la façana est del centre comercial Alcampo. La seva ordenació 
resoldrà 

 i 
encabir els aparcaments públics delimitats al pla especial del centre comercial aprovat 
inicial -la efectiva mitjançant la constitució sobre la finca registral 1.4 

gratuït a favor 
 

 
s 

comercials, actualment totalment ocupada pels vehicles, amb una nova ordenació el més 
acollidora possible. El disseny del nou espai que es determinarà en el desenvolupament 
del PMU, ha de ser prou flexible per acollir simultàniament la circulació dels vehicles i la 
dels vianants, millorant la socialització dels espais lliures  comercials i en 
contacte directe amb espasi públics de relació, que es puguin urbanitzar amb  continuïtat 
amb les plantes baixes dels edifici comercials i com a continuïtat de la futura comunicació 
amb el centre urbà a través de  la nova àrea de centralitat de ació.   
 
 
 
 

Aquest edifici es construirà sobre la 
parcel.la 1.4 del Projecte de 
reparcel·lació aprovat. La zona estarà 
subjecta a ordenació volumètrica 
especifica destinada a usos 

reguladora màxima de PB + 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La façana del edifici caldrà que sigui tractada en el PMU a desenvolupar, de tal manera 
que es millori la façana del terciari amb façanes que afavoreixen les relacions visuals  
transversals entre espasi interns i externs e de 
superarà , si en canvi sobrepassarà el 50% de  de la 
zona. La modificació puntal del PGO fixarà una ocupació del 60 % per poder incloure en 

    

UP-2 
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En la seva totalitat els edificis mantindran els drets reconeguts en el planejament vigent i 
adjudicats al Projecte de reparcel·lació inicialment aprovat, pel que fa al sostre i usos. 
El sostre de cada unitat de projecte serà la del quadre adjunt. El sostre corresponent a 

difici de la Unitat de projecte 2 caldrà repercutir-lo sobre cadascun dels proletaris de la 
parcel·la única en divisió horitzontal resultant del projecte de reparcel·lació aprovat per la 

Junta de Govern Local  el  
 
 
Quadre resum de superfícies per Unitats de Projecte  
 
 
Superficies    m2 de sol         m2 sostre  núm. plantes 
        
Unitat de projecte 1 (UP-1)                1.900,75    1.900,75                  PB +1  
 
Unitat de projecte 2 (UP-2)   16.326,67    5.670,00                 PB +1 
 
 

es desenvoluparan en el corresponent PMU 12.  
 

ració de 
parcel.la única indivisible, permetent una única unitat edificatòria que haurà de ser objecte 

-se per fases. 
 

-los a 
cada unitat. Per a cada unitat de projecte es determina el sostre màxim i el nombre de 
plantes. El gàlib màxim de les edificacions (perímetre i perfil regulador) es desenvoluparà 
en el corresponent Pla de Millora Urbana, incloent-se en la modificació puntual una 
ordenació volumètrica orientativa. 
 
E
de paràmetres també es regularan en el  PMU 12 del planejament derivat a desenvolupar. 
Les alçades de les arquitect iran 

 La seva descripció i regulació ve determinada a 
 

 
 
 
12.4 Distribució dels usos 
 
La distribució dels usos no es modifica en aquest Pla, tot i que podrà venir també  
determinada pel Pla de millora urbana a tramitar, 
determinat nivell possibles activitats 
amb usos diferents.  
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12.5 Gestió Urbanística 
 

instruments de gestió urbanística aprovats per al desenvolupament del sector: el Projecte 
de reparcel·lació 11. 

a , es reordenen els volums en relació a les 
determinacions de la present modificació puntual del PGO i les propostes incloses en 

 M que iciat. 
 
Es mantenen per a cada propietat les adjudicacions de les finques resultants i els 
aprofitaments determinats al Projecte de reparcel·lació, així com les cessions obligatòries 

Sant Quirze del Vallès, ja incloses també en el Projecte de 
. Els ajustos de límits que puguin haver de les diferents 

parcel.les amb 
relació a les inscrites en el Projecte de reparcel·lació vigent, podran ser objecte si es 
necessari  
 

amb el benentès que la inscripció del Projecte de reparcel·lació amb les afectacions 
 deures que ja tenien tots els 

propietaris de la parcel.la única respecte de la urbanització . 
Correspondrà però, a la Junta de compensació que  de constituir en el sector, un 

corresponent planejament derivat del  PMU, modificar el Projecte 
 i executar  

 
de Pla i la tramitació i 

aprovació definitiva del planejament derivat i de gestió urbanística corresponent al PMU, 
Sant Quirze del Vallès podrà 

f nents, condicionades a les garanties 
previstes a les ordenances municipals. 
 
 
12.6 Urbanisme inclusiu 
 

 facilitar la realització de les tasques quotidianes i de 
sosteniment de la vida, revertint les activitats productives. 

 ha de considerar tant les transformacions de les petites actuacions a la ciutat, 
com per exemple l  , 
gran avinguda o un nucli comercial. La ciutat es pot transformar radicalment a partir de la 
suma de moltes petites actuacions que repercuteixen en la vida quotidiana dels seus 
habitants. 

obert públic i privat, així com la mobilitat i el medi ambient. 
 

l PGO , es fan 
les següents recomanacions tant pel futur PMU a desenvolupar com per les actuacions 
previstes en la redacció del nou POUM: 
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-  

 
- Tenint en compte els diferents usos permesos en les futures unitats de projecte, es 

recomana que puguin aparèixer  puntualment 
 en continuïtat amb els 

privat. 
 

- que es situarà amb façana a la futura accessibilitat 
ó de Ferrocarril,   

en el front del nou espai públic que es generarà
millorar la  percepció de la it, 
es recomana la transparència de la planta baixa en proporció del 50%, en la franja entre 

 
 
 
Cal promoure un espai públic el més acollidor possible. 
 
El disseny del nou espai interior lliure, entre les edificacions comercials  ha de ser prou 
flexible per acollir simultàniament col·lectius diversos, sense barreres ni sectoritzacions. 

públic, que els espais 
 edificacions i en contacte directe amb espais públics 

de relació,  pugui seure en 
 

 
 

 
Pel que fa a la seguretat, es promourà complir amb el veure i ser vist sense elements que 
obstaculitzin visuals en aquests i afavorir les relacions visuals transversals entre les 
edificacions existents. 
 

modificació de 
PGO, iniciar la redacció del PMU i un  avantprojecte de l
àmbit 
estudiant amb més detall aquestes relacions. 
 
Cal promoure una mobilitat sostenible. 
 
Amb la modificació del PGO i onseguirà eliminar la 
ocupació de  a tot  lliure existent entre les edificacions 
comercials, fet que comportarà afav

 i la percepció de seguretat. 
 

i es valorarà amb especial cura que els accessos i 
 

públic. 
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2.       ANNEX NORMATIU  
 
I NORMES URBANISTIQUES 
 
CAPITOL 1 DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte 
 

Aquestes Normes són part integrant de la Modificació puntual del Pla General 

 al terme municipal de Sant Quirze del 
Vallès. 

 
La present Modificació del PGO 

 el desenvolupament ordenat on 
. 

Es vol garantir una bona accessibilitat de vianants  
, reestructurant , 

reorganitzant  i donan
entrada sud). Es important també  

millorar la façana del terciari completant 
  buscant la millor relació amb 

, que constituirà el desenvolupament del Pla 
 Estació), en la 

, i que tindrà com a objectiu fonamental 
donar centralitat a tot aquest àmbit. 
 
En relació al planejament a   i dels 

 públic, definint i concretant volumètricament els sòls 
qualificats com a zona, mantenint el sostre total i els parcials en relació als usos 
vigents. 

 
Article 2. Àmbit 
 

GO té una superfície de 
77.601,00 m², que correspon a  la parcel.la dos del projecte de reparcel·lació  
aprovat pe la Junta de Govern Local en data 6 de novembre de 2011, i on se situen 
els sòls destinats a centres comercials de gran superfície. 

4 Topogràfic.  
 
Article 3. Marc legal 
 

et 
el DL 
amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 

 del 27 
de juliol, de mesures fiscals i financeres. També pel Reglament de la Llei 

 Concretament la modificació de P
en els preceptes que tenen per objectiu la reforma interior, la remodelació urbana, 

reurbanització i completar el teixit urbà.  
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La modificació puntual del PGO conté les determinacions pròpies de llur naturalesa 
i llur finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els estudis, els plànols i 
les normes corresponents.  

 
En tot allò que no estigui previst en aquesta Modificació de Planejament seran 

 les Normes Urbanístiques del PGO de Sant  Quirze del Vallès, 
i altres normatives vigents sobre edificació  i medi ambient. 

 
L  inicial correspon Quirze del Vallès, així 
com  provisional del document.  definitiva correspondrà a la 
Comissió . Per altra part, de conformitat 

 ambiental de plans i programes, la present 
modificació sotmetre a avaluació ambiental, ja que afecta únicament a 
sòl urbà, i a més no provoca cap afectació sobre el medi ambient. La seva 
tramitació seguirà  

 
Article 4. Contingut 
 

1. La documentació del Pla es correspon amb la requerida per article 59 de la Llei 
 

 
El contingut de la present Modificació puntual  compleix el que estableix la legislació 
urbanística vigent i està formada pels documents següents: 
- Memòria 
- Normes urbanístiques 
-  
- Avaluació econòmica financera 
- Estudi de mobilitat 
- Memòria social 
- Estudi ambiental 
- Documentació gràfica 

ó 
 

Plànols annexes 
 

2. Tenen caràcter normatiu els següents documents: 
- Normes urbanístiques 
-  
 

Article 5. Vigència 
 

rà el mateix dia de la publicació de 
 la seva aprovació definitiva i de les seves normes urbanístiques al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona i mantindrà la seva vigència mentre no es 
produeixi la seva modificació o revisió. 
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Article 6. Obligatorietat 

 

i els particulars, i totes les actuacions i intervencions en el seu àmbit públiques o 
 a les seves determinacions. 

 
 

Article 7. Interpretació 
 

 instrument de planejament i amb subjecció als seus 
objectius i finalitats exposats en la memòria. 
 
2. 

 del TRLUC. 
 
3. En cas de discrepància entre les determinacions escrites i les gràfiques 
prevaldran les primeres. En cas de discrepància entre diferents determinacions 
gràfiques prevaldran les que es donin acotades i, si no és així, les que figurin a 
escala gràfica més detallada. 
 

ajustar-se en el replanteig de les alineacions, sense que això pugui donar lloc a 
increment de sostre edificable. 

 
Article 8. Modificació 
 

motivació i justificació, seguint els mateixos tràmits que per la seva formulació i 
dels interessats, segons que preveu la legislació vigent. 

 
 

CAPÍTOL II - DESENVOLUPAMENT DEL PLA 
 
Article 9. Règim general 
 

Aquesta Modificació puntual  modifica i ajusta: 
- La totalitat del sòl inclòs en el seu àmbit. 
- Els sòls destinats a zona  

 
 

Article 10. Edificabilitat 
 

planejament vigent, i al Projecte de reparcel·lació de 2011. 
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CAPÍTOL III - RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 
Article 11. Qualificació del sòl 
 

a sòl urbà.  
2. Les zones establertes en aquest Pla són les següents: 
 
Els sòls qualificats com a zona pertanyen a una de les zones següents: 
- Zona subjecta a ordenació volumètrica  (clau 7a) 
 
 

SECCIÓ I - REGULACIÓ DE LES ZONES 
 

Article 12. Zona subjecta a ordenació volumètrica (clau  7a ),  
 
Aquesta Modificació de Pla estableix una única zona destinada a aprofitament 
urbanístic, la zona subjecta a ordenació volumètrica (clau 7a). Aquesta zona 

 
 

 
1. Unitats de Projecte 
 
Aquesta modificació de Pla estableix Unitats de Projecte, que tenen la consideració 

 enteses com la superfície de sòl sobre la que 
materialitzar els drets resultants del Projecte de reparcel·lació. 
Aquest Pla estableix disposicions generals per a la regulació de totes les Unitats de 
Projecte qualificades de zona subjecta a ordenació volumètrica i disposicions 
específiques per a cada Unitat de Projecte. 
Per a cada Unitat de Projecte es determina un sostre i es defineixen els usos 
permesos i els paràme  
Aquest Pla delimita un total de 2 Unitats de Projecte, que es grafien en els plànols 

  
 

 
 
Totes les edificacions incloses en sòl qualificat de zona subjecta a ordenació 

 la present modificació de 
 7a ) 

 
 
a.  

 
c. Condicions específiques per a cada Unitat de Projecte 
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Els paràmetres bàsics de distribució de 
Unitat de Projecte són: 
 
a. La forma i superfície de la Unitat de Projecte. 

 
- Edificabilitat màxima. 
 

bleixen orientativament i 
gràficament en els plànols de la modificació, i als resums  de cada Unitat de 
Projecte, que caldrà desenvolupar en el corresponent PMU. 
 
4. Edificabilitat 
 

Projecte és de  7.570,75 m2 de sostre. 

sostre màxim, que es fixa en nt a les condicions específiques 
per a cada unitat. 
 

normativa.  A efectes de la quantificació del sostre, la determinació de planta baixa i 
iran als perfils reguladors per a cada unitat, que es 

determinarà en els plànols normatius del PMU del planejament derivat a 
desenvolupar. 
 

 
 
- Perímetre i perfil regulador 
Cadascuna de les edificacions vindran definides per un perímetre regulador en 
planta i un perfil regulador en secció, que es desenvoluparan en el PMU. 

iran per a cada edificació 
gràficament en els  
condicions específiques de regulació de cada Unitat de Projecte, amb caràcter 
normatiu en el desenvolupament del PMU, on es delimitarà el gàlib no excedible per 

 
 
- Ocupació màxima per planta 
 

irà gràficament per a cada Unitat de Projecte en els 
 del PMU 12 

condicions específiques de regulació, amb caràcter normatiu. 
 
- Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes 
 

aran als 
 

màxima del gàlib definit pels diferents perfils reguladors. 
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- Cota de referència de la planta baixa 
 

del PMU definiran la cota/cotes de referència de la planta 
baixa per a cada edificació.  
 
Les cotes de referència fixaran 

, en relació a les  
 

 cota de referència de la planta baixa i per tant 
ada a la nova situació. Les cotes fixades en els 

els documents de planejament, 
de 0,60 m. 
 
- Planta baixa 
 

 143      
de les Normes Urbanístiques del PGO. 

aquestes Normes Urbanístiques per a cada Unitat de projecte. 
No és permesa la subdivisió de la planta baixa en altells. 
 
- Planta soterrani: 
 

142 
de les Normes Urbanístiques del PGO. 
Són obligatòries les plantes soterrani destinades a aparcament comunitari. La 
ocupació ve delimitada pel seus perímetre i perfil reguladors, i podrà ser del 100% 
de cada Unitat de Projecte. 
 
- Alçada lliure mínima de les plantes 
 

 
 
- Cossos sortints 
 

dmeten cossos 
sortints oberts, amb un vol 

 
 
- Passos en planta baixa 
 
En les Unitats de Projecte es podran assenyalar passos en planta baixa per 
permetre recorreguts de vianants. aran per a 
cada Unitat de Projecte, i vindran assenyalades als plànols de regulació de 

 del PMU a tramitar. El traçat dels passos assenyalats es podrà ajustar 
en funció del projecte constructiu definitiu.  
 
-  
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públic, independentment de la seva gestió i manteniment. Per 
afavorir aquesta relació, cal que siguin accessibles-visibles  
 
Els espais lliures hauran de destinar un determinat percentatge de sòl enjardinat o 

 a cadascuna de les unitats de projecte, en relació a 
la totalitat de la unitat. Aquest espai hau
arbòries que millorin la qualitat  
 

 
 

en als 
articles 284-289 de les Normes Urbanístiques del PGO. 
Les condicions específiques per a cada Unitat de Projecte en el desenvolupament 
del PMU del planejament derivat, 
modificació puntual del PGO, especificaran concretament el destí dels usos.  

 
Article 13. Condicions específiques per unitats de projecte 

 
1. Condicions específiques per a la Unitat de Projecte UP-1 
 
E  volumetria específica. 
La Unitat de Projecte UP-1 ve delimitada de manera orientativa en els plànols 

i les seves 
el corresponent PMU.  
 

 
la 

del centre comercial Alcampo, i en relació a la futura accessibilitat derivada de 
- La forma, la fondària, la tipologia, les alineacions i les 

 
 

tament 
- Superfície sòl:    1.900,75  m2 
- Sostre màxim:    1.900,75  m2 
 

 
- iran gràficament als plànols 

 del PMU 
- Ocupació màxima: l ablerta pel perímetre regulador del PMU 
- Alçada reguladora màxima: PB + 1 
- Les cotes de referència PB lçada mínima i màxima de planta baixa i l´alçada 
lliure mínima en planta pis es definiran en el PMU 12. 
 
 
2. Condicions específiques per a la Unitat de Projecte UP-2 
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La Unitat de Projecte UP-2 ve delimitada de manera orientativa en els plànols 

el corresponent PMU.  
 

situarà 
façana a la façana est del centre comercial Alcampo. La seva ordenació resoldrà i 
reestructurarà les circulacions, ta

 en 
alçada que pugui encabir els aparcaments públics delimitats al pla especial del 
centre comercial aprovat inicialment, r-la efectiva mitjançant la 
constitució sobre la finca registral 1.4 del projecte de reparcel·lació aprovat, 

del Vallès. 
 

 
- Superfície sòl:   16.326,67 m2 
- Sostre màxim:    5.670,00  m2 
 

 
- 

 12. 
- blerta pel perímetre regulador del PMU 
- Alçada reguladora màxima: PB + 1 
- 
lliure mínima en planta pis es definiran en el PMU 12. 
 

CAPÍTOL IV  GESTIÓ 
 
Article 14. Delimitació del sector de Pla de Millora Urbana  

 
es manté  de la parcel·la.  

 volums en relació a les 
determinacions del PMU a desenvolupar i al projecte de reparcel·lació de 2011, 
però sense alterar ni els aprofitaments de les finques de resultat ni les 
adjudicacions.  
 
Aquest instrument de planejament es podrà tramitar simultàniament si es necessari 

 projecte de reparcel·lació, requerida per 
 ordenació. 

 
Article 15  

 
Es proposa reparcel·lació en la modalitat de compensació 
bàsica. Correspondrà als propietaris constituïts en Junta de Compensació 

anteriorment descrites, 
el 

millora general de variant de Sant Quirze del Vallès, carretera C-1413, inici PK 
17+800 de la C-1413 a i final en la C- -18, Sant Quirze 
del Vallès, que el planejament té previst i que limitarà 
benzinera existent en aquest  àmbit.  
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II   ECONÒMIC I FINANCER 
 

 
La present Modificació del Pla manté els aprofitaments i les càrregues previstes al projecte 

. 
tica en la que no es modifiquen els paràmetres urbanístics, i 

de la ren  
 
 

INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONOMICA 
 

de sostenibilitat econòmica que contingui la justificació de la suficiència i adequació del sol 
 les actuacions previstes en les 

finances publiques de les administracions responsables de la implantació i el manteniment 
de les infraestructures i de la implantació del serveis necessaris. 
 
Dons bé, present modificació 
puntual nomes comporta la materialització de sol de terciari ja adjudicada a la parcel·la 1.5 
del projecte de reparcel·lació , i que  que això pugui tenir en les 
finan tament es insignificant, ja que seran els propietaris del sector els qui 
assumiran el cost  de les infraestructures previstes pel planejament en 
aquest àmbit de delimitació del PMU, sense que es produeixi en la tramitació del 

càrrec  
 
 
 
III.   MOBILITAT GENERADA 

 

 mesures adoptades 

, no 
bjectiu i el contingut de la Modificació 

objecte del present expedient, que no altera la seva ordenació, ni tampoc amplia ni 
modifica les densitats ni intensitats dels usos, ni la seva freqüència respecte a la situació 
vigent.   
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 per tant amb el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 
 seria preceptiva en la 

figura de modificació de planejament vigent, donat que no entra dins cap dels supòsits de 

planejament vigent. 
 

mobilitat sostenible, en la tramitació del planejament derivat del PMU caldria que es 
realitzes un estudi de mobilitat generada en compliment de 
servei de transport col·lectiu urbà i millora del transport privat, incloent les  propostes 
necessàries que milloressin la xarxa de mobilitat local. 

 
 
Pel que fa a la mobilitat amb transport públic. 
 
- millora de les connexions amb 

 

ercials de 
concentració, principalment  
 
 
Pel que fa a la mobilitat en vehicle privat,  
 
- proposar una millor accessibilitat als 

centres comercials des de la futura rotonda de connexió amb la variant de la C-1413, que 
eviti el ramal de sortida de Sabadell cap a la C-58 sentit Barcelona, que es col·lapsa amb 
la formació de retencions  els dies feiners en hora punta. 
 
- Els conductors que entren al centre comercial i busquen aparcament, donen voltes i 

causen retencions al llarg de tot el recorregut 
sud  
 
- La gestió mes eficaç del pàrquing amb la introducció de la construcció en alçada de 

arcament en superfície, contribuirà a disminuir ansit  
Cal ressaltar que és eficaç dels pàrquings del centre comercial 
contribueix a  est tipus de trans aparquen el 
cotxe al propi ramal de Sabadell, mentre que al pàrquing del soterrani del centre 
comercial existeixen places vacants.  
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Entrada al ramal des de la C-58, retencions al llarg de tot el ramal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els clients - Sant Quirze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
     
 
Pel que fa a la mobilitat per a bicicletes, n portat a terme els itineraris que 
actualment  desenvolupant, un de connexió entre Sabadell i Sant Quirze des de 

 dels Ferrocarrils fins a la plaça del Mil·lenari, i l altre corresponent a la  Via verda, 
des de 
centres comercials amb aquest mitjà de transport. 
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IV   
 
Ates l
a la seva ordenació, no altera els aprofitaments urbanístics ni introdueix canvis en la 

ncia en relació 

t en la Disposició 

Regles aplicables fins que la Llei 
i , en el seu apartat 6:  

1. 
programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de 

:  ( ...) 
2. 

següents: 
c) 

produeixi sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat avaluats en el planejament 
urbanístic general:  
 ... 
 

que es refereixen només a sòl urbà.   
 

Quart de la llera a) de la mateixa disposició diu: 

Quart: Les mod
ordinària que no constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directius i les propostes o 
de la cronologia del pla, però que produeixin diferencies en les efectes previstos o en la zona 

 

  Planejament 
zona de concentració comercial  -la al centre urbà, millorant els 

públic entre les edificacions i permeten una millor relació del 
sector amb a i de vianants del municipi. En conseqüència la present 
Modificació de planejament no  i no 
queda compresa en cap delimitació de zones de protecció especial, conservació, fragilitat o 
singularitat per la normativa ambiental vigent. 
 
Així mateix, es mantindran les recomanacions respecte al  paisatge, contaminació acústica, 
vector aigua, vector energia i vector r  

 
sotmetre al procediment d  

determinades mesures de sostenibilitat en els edificis que es regulen a la Normativa de la 
futura tramitació del PMU en aquest àmbit. 
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V.  
 
No resulta m els 
efectes de la Modificació normativa sera a aplicació tan bon punt siguin 
aprovats definitivament i siguin publicats en la forma legalment prevista per desplegar tota 
la seva eficàcia.  

 
 

. 
 

t Modificació puntual i els seu abast limitat, en els 
termes referits en els apartats anterior questa memòria, a efectes de la seva tramitació 
resulta  

alunya, aprovat per Decret  305/2006, de 18 de juliol, en el sentit de 
 

 
117.3 La tramitació de les modificacions dels plans urbanístics es subjecta al mateix procediment que 
la seva formació

ajuntaments el terme municipa  
 

 
 
 101.1 Són actuacions preparatòries de la formulació del planejament les següents (...) 
 

ió del programa de participació ciutadana en la formulació i tramitació del pla , 
 

 
 
 
101.2 Les actuacions preparatòr

o de formulació de 
qualsevol altra figura de planejament.  

 
VII  PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA: INFORMACIÓ PÚBLICA 

Pel 
ograma de participació ciutadana per la 

Memòria i demés documentació serà sotmès a la informació publica preceptiva pel termini 

als Ajuntaments veïns. 
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VIII  NO NECESSITAT MEMORIA SOCIAL 
 

prevista  pel PGO, per tant no es considera necessària la redacció de la Memòria social 
  

 
 
 

IX   COMPARATIU NORMATIVA 
 
PGO VIGENT 
 
ZONA 5 NAUS AÏLLADES 
 
 
 
 
 
Art. 184  Definició 
 
1.Comprèn els desenvolupaments de 
caràcter industrial o terciari en els àmbits de 
Can Casablancas i Can Torres-Can Llobet, 
en ambdós casos limitant amb l'autopista, 
així com alguna peça aïllada a la carretera 
Rubí-Terrassa. Caracteritza també força 
fragments de dos plans parcials de destí 
industrial, Sud-Oest (polígons de Can 
Canals) o el de Can Feu. 
 
 
 
2.Constitueix un teixit de parcel·les de gran 
dimensió agrupades en illes de forma 
relativament regular i ocupades per 
construccions aïllades de gran dimensió i ús 
predominant industrial. 
 
3.La regulació proposada té com a finalitat: 
garantir un ajust adequat entre els espais 
construïts i lliures (urbanitzats, destinats a 
aparcament...); vetllar per la bona imatge 
d'aquestes àrees industrials; facilitar el 
manteniment i millora de les seves 
condicions; així com, si s'escau, pautar les 
condicions dels recents processos de 
transformació cap a activitats terciàries. 
 

MODIFICACIO PUNTUAL PGO 
 
ZONA 5 NAUS AÏLLADES I ZONA 7a 

VOLUMETRIA ESPECIFICA EN ZONA DE  
NAUS DE 
COMERCIALS 
 
Art. 184  Definició 
 
1.Comprèn els desenvolupaments de 
caràcter industrial o terciari en els àmbits de 
Can Casablancas i Can Torres-Can Llobet, 
en ambdós casos limitant amb l'autopista, 
així com alguna peça aïllada a la carretera 
Rubí-Terrassa. Caracteritza també força 
fragments de dos plans parcials de destí 
industrial, Sud-Oest (polígons de Can 
Canals), 
PMU 12  
 
 
2. Constitueix un teixit de parcel·les de gran 
dimensió agrupades en illes de forma 
relativament regular i ocupades per 
construccions aïllades de gran dimensió i ús 
predominant industrial. 
 
3.La regulació proposada té com a finalitat: 
garantir un ajust adequat entre els espais 
construïts i lliures (urbanitzats, destinats a 
aparcament...); vetllar per la bona imatge 
d'aquestes àrees industrials; facilitar el 
manteniment i millora de les seves 
condicions; així com, si s'escau, pautar les 
condicions dels recents processos de 
transformació cap a activitats terciàries 
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subzones: 
 
5a- Situades a les àrees industrials més 
antigues i properes al casc urbà de Sant 

produït processos de compartimentació i de 
 

 
5b- Situades en àrees de consolidació 
moderna, caracteritzades per edificis 

terciari.  
 
5c- Situades en àrees de consolidació 
moderna amb ús comercial.  
 
 
 
5.Les subzones de naus aïllades 

Sectors de Sòl Urbanitzable es regulen 
específicament a:  
 
-Polígons de C i D Can Canals (5a-11) i 
(5b-11); quadres adjunts als Art. 204 i 205 
respectivament 
-Sector de Can Feu (5b-12); quadre adjunt 
a l'Art. 231 
-Sector E de Can Canals (5b-11): quadre 

 
 
 
 
 
Art. 185  Condicions de parcel.la 
 
1.Es consideren edificables totes les 
parcel·les existents (registrades 
cadastralment) en l'entrada en vigor del Pla 
General de la Comarca de Sabadell de 
1978. 
 
2.Per a poder realitzar divisions de 
parcel·les s'haurien d'acomplir les següents 
condicions: 
 
-Per la subzona 5a i 5b (no incloses en 
polígons o sectors de planejament): 
 

subzones: 
 
5a- Situades a les àrees industrials més 
antigues i properes al casc urbà de Sant 

produït processos de compartimentació i de 
 

 
5b- Situades en àrees de consolidació 
moderna, caracteritzades per edificis 

terciari.  
 
7a- Situades en àrees de consolidació  
moderna amb ús comercial, regulades 

el sector de 
PMU 12.  
 
5.Les subzones de naus aïllades 

 
Sectors de Sòl Urbanitzable es regulen 
específicament a:  
 
-Polígons de C i D Can Canals (5a-11) i 
(5b-11); quadres adjunts als Art. 204 i 205 
respectivament 
-Sector de Can Feu (5b-12); quadre adjunt 
a l'Art. 231 
-Sector E de Can Canals (5b-11): quadre 

 
-
amb la regulació del PMU 12 
consolidada com area comercial 
 
Art. 185  Condicions de parcel·la 
 
1.Es consideren edificables totes les 
parcel·les existents (registrades 
cadastralment) en l'entrada en vigor del Pla 
General de la Comarca de Sabadell de 
1978. 
 
2.Per a poder realitzar divisions de 
parcel·les s'haurien d'acomplir les següents 
condicions: 
 
Per la subzona 5a i 5b (no incloses en 
polígons o sectors de planejament): 
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a) Les parcel·les resultants han de tenir una 
façana mínima de 20 metres i una fondària 
mínima de 30 metres. 
b) Les parcel·les resultants han de tenir una 
superfície mínima de 800 m2. 
c) En polígons o sectors les parcel·les 

corresponents quadres.  
 
 
 
-Per la subzona 5c  
Les parcel·les existents es consideren  
indivisibles. 
 
 
 
3. Naus compartides  
 

compartimentació de les edificacions 
sempre i quan: 
 
a) La superfície mínima de sostre edificat 
corresponent a cada establiment sigui igual 
o superior a 500 m2 

edificats, particularment adequats al pas de 
 

c) Es garanteixi l'ordenació manteniment i 
bona imatge dels espais no edificats, siguin 
privats o comunitaris.  

compartimentació.  
 
Art. 186  Condicions d'edificació 
 
1.S'estableix un índex d'edificabilitat neta 
d'1 m2 de sostre per m2 de sòl. 
 
2.L'ocupació màxima per parcel·la 
s'estableix en: 
- Can Casablancas: ocupació màxima 60% 
- Can Feu: ocupació màxima 50% 
- Carretera de Rubí - Les Fonts: ocupació 
màxima 50% 
- Can Torres - Can Llobet: ocupació 
màxima 60% 
- Polígons de Can Canals (Sud-Oest), 

a) Les parcel·les resultants han de tenir una 
façana mínima de 20 metres i una fondària 
mínima de 30 metres. 
b) Les parcel·les resultants han de tenir una 
superfície mínima de 800 m2. 
c) En polígons o sectors les parcel·les 

en els 
corresponents quadres 
 
 
 
-Per la subzona 7a  
Les parcel·les existents es consideren  

cació i 
ordenació es definiran en el PMU 12 a 
desenvolupar en l  
 
3. Naus compartides  
 

compartimentació de les edificacions 
sempre i quan: 
 
a) La superfície mínima de sostre edificat 
corresponent a cada establiment sigui igual 
o superior a 500 m2 

edificats, particularment adequats al pas de 
 

c) Es garanteixi l'ordenació manteniment i 
bona imatge dels espais no edificats, siguin 
privats o comunitaris.  

compartimentació.  
 
Art. 186  Condicions d'edificació 
 
1.S'estableix un índex d'edificabilitat neta 
d'1 m2 de sostre per m2 de sòl. 
 
2.L'ocupació màxima per parcel·la 
s'estableix en: 
- Can Casablancas: ocupació màxima 60% 
- Can Feu: ocupació màxima 50% 
- Carretera de Rubí - Les Fonts: ocupació 
màxima 50% 
- Can Torres - Can Llobet: ocupació 
màxima 60% 
- Polígons de Can Canals (Sud-Oest), 
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ocupació màxima 50% 
 
 
 
3.Les construccions no podran superar una 
alçada de 15 m. 
 
4.Hauran de guardar unes reculades 
mínimes de 10 metres en els fronts a espai 
públic i 5 metres a la resta de límits de la 
parcel.la. 
 
 
5.
industrials es tractarà amb jardineria i 

circulació i aparcament de vehicles.  
 
6.En els cas d'àrees industrials 
desenvolupades per Plans Parcials les 
condicions d'edificació s'especifiquen en els 
quadres dels corresponents polígons o 
sectors de planejament. 
-Polígons C i D de Can Canals (P.P. Sud-
Oest): Art. 204 i 205. 
-Polígon E de Can Canals Art.234. 
-Sector de Can Feu. Art. 231 . 
 
 
Art. 187    Condicions d'ús 
 
1.L'ús dominant de la zona 5a i 5b és 
l'industrial en les categories primera, 
segona i tercera (artesanal, urbana i 
agrupada). 
 

de gran superfície.  
 
2.S'admeten a més els següents usos 
compatibles: 
  
Per la subzones 5a i 5b 
-Magatzem  
-  
-Venda de maquinària i materials de la 
construcció  
-Estacions de servei  
-Venda de productes elaborats en el propi 
establiment 

ocupació màxima 50% 
- Sector Can Canals Nord (7a): ocupació 
màxima 60 %  
 
3.Les construccions no podran superar una 
alçada de 15 m. 
 
4.Hauran de guardar unes reculades 
mínimes de 10 metres en els fronts a espai 
públic i 5 metres a la resta de límits de la 
parcel·la. 
 
 
5.
industrials es tractarà amb jardineria i 

circulació i aparcament de vehicles. 
 
6.En els cas d'àrees industrials 
desenvolupades per Plans Parcials les 
condicions d'edificació s'especifiquen en els 
quadres dels corresponents polígons o 
sectors de planejament. 
-Polígons C i D de Can Canals (P.P. Sud-
Oest): Art. 204 i 205. 
-Polígon E de Can Canals Art.234. 
-Sector de Can Feu. Art. 231 
-Sector Can Canals Nord. PMU 12 
 
Art. 187    Condicions d'ús 
 
1.L'ús dominant de la zona 5a i 5b és 
l'industrial en les categories primera, 
segona i tercera (artesanal, urbana i 
agrupada). 
 

 zona 5c és el comercial 
de gran superfície.  
 
2.S'admeten a més els següents usos 
compatibles: 
  
Per la subzones 5a i 5b 
-Magatzem  
-  
-Venda de maquinària i materials de la 
construcció  
-Estacions de servei  
-Venda de productes elaborats en el propi 
establiment 
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-
principal  
-Restauració al servei de les industries  
 
Específicament a la subzona 5a  
-Dotacions Comunitàries  
-Recreatiu, amb les limitacions específiques 
establertes en el Títol Quart i en l'article 
següent. 
 
Específicament a la subzona 5b  
-Terciari i oficines  
 
Art. 188     Regulació de determinats usos 
compatibles 
 
1. S'inclouen ací aquelles activitats 
que, pel seu horari o d'altres 
característiques, poden generar molèsties, 
tant a l'interior com a l'exterior, tals com 
discoteques; bars musicals; bars, 
restaurants i complexes esportius amb 
horari nocturn; i d'altres assimilables. 
 
2. Els corresponents locals hauran de 
disposar d'una plaça d'aparcament al 
menys, per cada 10 persones d'aforament 
màxim, llevat de les que tinguin un 
aforament inferior a 50 persones. 
Aquestes places d'aparcament estaran 
emplaçades a una distància màxima de 100 
metres de l'accés principal a l'establiment. 
 
3. Cadascun dels locals haurà de 
col·locar una placa informativa en un lloc 
visible de la façana exterior, on 
s'especifiquin les següents característiques: 
a) Nom comercial de l'establiment 
b) Nom i cognoms del titular de la 
llicència 
c) Classe d'establiment a què pertany 
d) Data de llicència d'obertura 
e) Aforament màxim autoritzat 
f) Horari autoritzat vigent 
 
4.Tots els locals que allotgin activitats 
desenvolupades en horari nocturn amb més 
de 100 m2 hauran de disposar d'un servei 
propi de vigilància dins i fora del mateix 
local. 

-
principal  
-Restauració al servei de les industries  
 
Específicament a la subzona 5a  
-Dotacions Comunitàries  
-Recreatiu, amb les limitacions específiques 
establertes en el Títol Quart i en l'article 
següent. 
 
Específicament a la subzona 5b  
-Terciari i oficines  
 
Art. 188     Regulació de determinats usos 
compatibles 
 
1. S'inclouen ací aquelles activitats 
que, pel seu horari o d'altres 
característiques, poden generar molèsties, 
tant a l'interior com a l'exterior, tals com 
discoteques; bars musicals; bars, 
restaurants i complexes esportius amb 
horari nocturn; i d'altres assimilables. 
 
2. Els corresponents locals hauran de 
disposar d'una plaça d'aparcament al 
menys, per cada 10 persones d'aforament 
màxim, llevat de les que tinguin un 
aforament inferior a 50 persones. 
Aquestes places d'aparcament estaran 
emplaçades a una distància màxima de 100 
metres de l'accés principal a l'establiment. 
 
3. Cadascun dels locals haurà de 
col·locar una placa informativa en un lloc 
visible de la façana exterior, on 
s'especifiquin les següents característiques: 
a) Nom comercial de l'establiment 
b) Nom i cognoms del titular de la 
llicència 
c) Classe d'establiment a què pertany 
d) Data de llicència d'obertura 
e) Aforament màxim autoritzat 
f) Horari autoritzat vigent 
 
4.Tots els locals que allotgin activitats 
desenvolupades en horari nocturn amb més 
de 100 m2 hauran de disposar d'un servei 
propi de vigilància dins i fora del mateix 
local. 
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3.-ANNEX SUSPENSIÓ LLICÈNCIES I TRAMITACIONS PLANS I INSTRUMENTS DE 
GESTIÓ. 

Atès que el contingut de la Modificació puntual proposada suposa un canvi en la normativa 
és preceptiva la 

modificació del Regim urbanístic en determinats àmbits o sectors del municipi.  
 
 

Sant Quirze del Vallès, 26 de setembre de 2018 
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3. PLÀNOLS 

 
 
 

1   Plànol de situació 
2   Plànol emplaçament i encaix territorial 

 
4   Topogràfic 
5   Estructura de la propietat 
6   Classificació i qualificació del sòl segons el PGOU vigent  
7   Proposta modificació puntual. Delimitació PMU 
8   Proposta ordenació de volums avanç de POUM aprovat. 
9   Àmbit de suspensió de les llicencies 

 





















 
 

 
 

 

 

 

DILIGÈNCIA, per fer constar que aquest Projecte de modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Sant Quirze del Vallès, en relació amb la delimitació d’un PMU a 
l’Àrea Comercial clau 5c de l’àmbit de Can Canals Nord (Alcampo), ha estat aprovat 
inicialment pel Ple municipal de 15 d’octubre de 2018. Tot el document consta de 73  
pàgines. 

Sant Quirze del Vallès, 19 d’octubre de 2018 

La secretària, 

 

 

 

Helena Muñoz Amorós  
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