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A. MEMÒRIA INFORMATIVA 

 

1. ANTECEDENTS I NECESSITAT DE LA MODIFICACIÓ 

 

En data 26 de novembre de 2010 l’Ajuntament d’Abrera va aprovar inicialment la “33a  

modificació puntual de la revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera a l’àmbit de “Can Vilalba””, 

on l’objecte de la modificació era adequar la classificació dels sòls inclosos en l’àmbit d’actuació 

(Can Vilalba) a la realitat física existent i permetre el desenvolupament dels sòls industrials 

inclosos en l’àmbit. Aquesta modificació puntual va quedar aturada per la caiguda del sector 

immobiliari i no va arribar a ser executiva. Actualment: 

o L’empresa BOMER S.A. ha adquirit les finques on està ubicada la nau industrial de 

Ferroiberica, actualment en desús (veure escriptura al document annex 11), i l’ha llogada 

a l’empresa Irestal Group S.A.  ja que Irestal Group S.A. vol traslladar el seu centre de 

serveis de Catalunya a les antigues naus industrials de Ferroiberica, remodelant les naus 

existents per adequar-les a la seva activitat, atès que el centre de serveis actual, 

emplaçat a Sant Just Desvern, està en procés de canvi de qualificació del sòl i en un curt 

termini de temps l’ús industrial no hi serà admès i per això l’empresa Irestal Group S.A.  

necessita traslladar-se amb la major celeritat possible. 

 

Irestal Group S.A. és una empresa especialitzada en el subministrament d'acer 

inoxidable en les diferents formes (xapes, bobines, tubs, barres, accessoris, etc.), 

activitat que encaixa a la perfecció amb l’antiga nau industrial de l’empresa Ferroiberica, 

atès que les activitats són molt similars.  

 

o La urbanització residencial de Can Vilalba necessita una millora en l’accessibilitat, 

seguretat viària i mobilitat dels seus vianants, tant pel que fa amb la seva connexió amb 

el centre urbà més proper (Olesa de Montserrat) com pel que fa a la seguretat viària de 

la carretera d’Olesa de Montserrat a Martorell (BV-1201) i la present modificació, en la 

seva execució incorporarà aquestes millores. 

 

Fruit de la necessitat del trasllat immediat de l’empresa Irestal Group S.A., a les instal·lacions 

anteriorment esmentades, i atès a la necessitat municipal de millorar l’accessibilitat i la seguretat 

viària de la urbanització de Can Vilalba, es vol reiniciar el tràmit de la “33a  modificació puntual 

de la revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera a l’àmbit de “Can Vilalba”” realitzant una 

segona aprovació inicial de l’expedient atès que la present proposta incorpora modificacions 

substancials respecte a l’aprovada inicialment (aquesta 2a aprovació inicial està justificada a 

l’apartat 12.5 d’aquest document). A continuació es resumeixen les tres modificacions 

substancials que promouen aquesta segona aprovació inicial: 
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o Ampliació de l’àmbit de la modificació per a delimitar un camí de vianants qualificat com 

a sistema viari en sòl no urbanitzable que connecta la urbanització de Can Vilalba amb 

el nucli urbà més proper (Olesa de Montserrat). 

o Reducció de la superfície destinada a sòl urbanitzable delimitat atès a l’exclusió de 

l’àmbit dels sòls ocupats pels enllaços del quart cinturó i les zones de domini públic de 

carreteres. 

o Incorporació de l’ordenació detallada del sòl urbanitzable delimitat amb ús industrial.  

La proposta que recollia l’aprovació inicial de data 26 de novembre de 2010 es pot veure en el 

“Document annex 10. Documentació Aprovació Inicial 33a MP RPGO Abrera Can Vilalba”.  

 

2. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
 

L’objecte de la modificació puntual del planejament general vigent és: 

 

1. Adequar la classificació dels sòls inclosos en l’àmbit d’actuació a la realitat física 

existent i permetre el desenvolupament dels sòls industrials inclosos en l’àmbit. 

Actualment els sòls residencials i industrials es troben classificats pel planejament vigent com 

a sòl urbanitzable programat i qualificats com a sòls de desenvolupament residencial i 

industrial. 

 

El planejament de referència (Revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera), ha quedat 

superat per l’execució del sòl residencial, per la construcció d’equipaments en sòls previstos 

com a zona verda (veure document Document annex 4. Informe de la zona d’equipaments 

“Can Vilalba”) i per la modificació del traçat de les infraestructures viàries (l’alineació definitiva 

del traçat del IV Cinturó, la carretera N-II i els enllaços entre les dues vies). Els sòls 

residencials es troben totalment consolidats, i tenen d’acord amb la legislació urbanística 

vigent les característiques per a ser considerat sòl urbà consolidat, tal i com queda 

degudament justificat i documentat al Document annex 2. Procés de desenvolupament i 

consolidación de la zona residencial; i tal i com en conseqüència es certifica al Document 

annex 3. Certificat de consolidació del sector residencial, mentre que els sòls industrials 

encara no s’han desenvolupat. 

 

Per tal de poder desenvolupar els sòls industrials pendents d’execució, d’una manera 

immediata, és necessari modificar el planejament general vigent, desvincular-los dels sòls 

residencials consolidats, ajustar la delimitació del sector Can Vilalba a la zona industrial 

pendent de desenvolupament i definir la seva ordenació detallada. 
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En resum, l’objecte de la present modificació és classificar: 

• Com a sòl urbà consolidat el sòl residencial executat, Residencial Can Vilalba. 

• Com a sòl urbanitzable amb ordenació detallada el sector “SUD-3* Sector industrial Can 

Vilalba”, que es correspon al sòl industrial pendent d’execució del sector “Can Vilalba”. 

En aquest àmbit es manté la classificació vigent del sòl i s’aprofita la delimitació del 

sector industrial per adaptar-lo a la realitat física, per ajustar la posició relativa de les 

zones verdes i equipaments creant un espai de transició entre el sòl residencial i el sòl 

industrial i establint els paràmetres urbanístics (clau 24*) pel desenvolupament del 

sector industrial. 

• Com a sòl no urbanitzable  

o El traçat definitiu del nus i enllaços de l’autovia orbital “Quart cinturó”. 

En aquest sòl s’adequa el traçat viari recollit en el planejament vigent i s’amplien 

i s’ajusten els seus límits, incorporant el sol expropiat i el sòl ocupat ocupat pels 

enllaços del “Quart cinturó” (carretera B-40). 

 

o El camí de vianants que connecta la urbanització de Can Vilalba amb Olesa de 

Montserrat. 

 

2. Millorar l’accessibilitat, seguretat viària i mobilitat dels residents de la urbanització 

Can Vilalba, tant pel que fa amb la seva connexió amb el centre urbà més proper (Olesa 

de Montserrat) com pel que fa a la seguretat viària de la carretera d’Olesa de Montserrat 

a Martorell (BV-1201). 

 

3. Establir l’ordenació detallada del sòl urbà consolidat, “Residencial Can Vilalba”, 

detallant la qualificació del sòl i les condicions d’ordenació del sòl residencial consolidats. 

 

4. Establir l’ordenació detallada del sòl del sòl urbanitzable delimitat d’ús industrial, 

“SUD -3* Sector industrial Can Vilalba”, que la present modificació delimita, d’acord amb 

l’article 58.7 del TRLUC, que permet establir l’ordenació detallada del sòl urbanitzable 

delimitat en una modificació puntual de pla general sempre que: 

 

“En el cas dels sectors que és previst de desenvolupar d’una manera immediata, poden 

establir l’ordenació detallada del sòl amb el nivell i documentació propis d’un pla parcial 

urbanístic i altres determinacions pròpies d’aquest instrument, sense necessitat de 

tramitar-lo per a desenvolupar el sector si així ho determinen expressament.” 
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3. CONVENIÈNCIA, OPORTUNITAT I JUSTIFICACIÓ DE L’INTERÈS 

PÚBLIC DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
 

Segons l’art. 97 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2010, la modificació 

del planejament ha de ser justificada per la concurrència dels interessos públics i privats. 

En aquest cas, l'interès públic de la modificació es basa en: 

• El reconeixement de la realitat existent amb l’objectiu d’acabar de consolidar el sector 

“Can Vilalba”, que actualment presenta una zona residencial consolidada, una zona 

industrial pendent de desenvolupament amb indústries en desús i un traçat del sistema 

viari del “Quart cinturó” que no s’adequa al recollit pel planejament general vigent.  

• Garantir una adient accessibilitat, mobilitat i seguretat viària pels residents de la 

urbanització de Can Vilalba. 

• Incrementar les dotacions de zona verda i d’equipaments respecte a les planificades pel 

planejament general vigent, i establir una ordenació del sòl coherent amb l’entorn. 

• Incrementar l’activitat econòmica del municipi amb els beneficis laborals i econòmics 

que això comportarà per Abrera atès que Irestal Group S.A. està interessada en 

promoure el desenvolupament del sector industrial per poder traslladar la seva activitat 

un cop hagi adequat l’edificació industrial de FERROIBERICA. 

 

4. INICIATIVA 
 

La iniciativa del present document és assumida per l’Ajuntament d’Abrera, i per tant és pública, 

d’acord amb l’article 107.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

de la Llei d’Urbanisme, a proposta de l’empresa BOMER S.A.  amb CIF A08141707 i domicili 

fiscal a es Carretera Reial, núm.128-130, 08960 Sant Just Desvern (Barcelona). 

 

5. MARC LEGAL 
 

Són d’aplicació en aquesta modificació: 

• Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme, modificat per: 

o La Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 

d’urbanisme (TRLUC). 

o LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 

l'activitat econòmica. 

o La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i 

del sector públic i de creació i regulació dels impostos (...) (ha modificat diversos 

articles del text refós de la Llei d’Urbanisme). 
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• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme 

(RLUC). 

• La Revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera, de 14 d’octubre de 1987 (d’ara en 

endavant RPGO). 

• La legislació sectorial vigent i altres normatives d’aplicació. 

 

6. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

 

L’àmbit objecte de la present modificació se situa al nord-est del terme municipal d’Abrera. Es 

troba a la riba oposada del riu Llobregat en referència amb el nucli urbà del municipi, contigu a 

la carretera de Martorell a Olesa de Montserrat (BV-1201).  

Queda delimitat pel barri de Sant Miquel i sòl no urbanitzable al nord, pel polígon industrial de 

Can Sucarrats i sòl no urbanitzable al sud, pel sòl no urbanitzable a l’est i per la carretera BV-

1201 a l’oest. 

 

 

La superfície total de l’àmbit de la modificació, adaptat a la realitat física és de 142,24 ha. L’àmbit 

de la modificació inclou els terrenys de l’antic “Plan Parcial de ordenación de la finca Vilalba”,  

més els sòls previstos per al pas de la B-40, segons les determinacions del Pla General vigent, i 

més els sòls previstos pel camí de Can Vilalba a Olesa de Montserrat.  

L’adaptació física de l’àmbit s’ha realitzat en base a la cartografia de l’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya (ICGC) i a un topogràfic de major detall que inclou únicament la zona 

industrial, per a l’estudi més detallat d’aquesta zona. 
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7. INFORMACIÓ URBANÍSTICA 

 

7.1. Antecedents fàctics del planejament 
 

En data 14 d’octubre de 1987 la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va acordar aprovar 

definitivament La Revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera (veure Annex 6a. Planejament 

vigent. RPGO d’Abrera (1987). Acord aprovació definitiva.). La mateixa va adquirir executivitat 

en data 3 de febrer de 1988, mitjançant la seva publicació. 

L’esmentada revisió del Pla General preveia, entre d’altres, la delimitació dels sectors en sòl 

urbanitzable, i en concret el Sector núm. 1, Can Vilalba (clau 22b), regulant-ne el seu 

desenvolupament en l’art. 156 de les Normes Urbanístiques de la revisió. I, tanmateix, 

incorporava la fitxa de característiques del denominat S.U.P. P.P.O-3 Can Vilalba (clau 22b), i 

plànol núm. 2 “delimitació sectors en sòl urbanitzable” (veure Annex 6b. Planejament vigent. 

RPGO d’Abrera (1987). Plànol delimitació sector PPU-3 “Can Vilalba”.i  Annex 6c.  Planejament 

vigent. RPGO d’Abrera (1987). Normes urbanístiques.). Prèviament a aquesta revisió a la finca 

Vilalba s’havien redactat, tramitat i aprovat 3 instruments de planejament derivat i 

posteriorment es va aprovar una modificació de les ordenances del Pla Parcial Can Vilalba, 

que es resumeixen a continuació:  

• El “Plan Parcial de ordenación de la finca Vilalba”, aprovat definitivament per la Comissió 

Provincial d’Urbanisme en data 23 de juliol de 1.974 (veure Annex 7a. Planejament vigent. 

“Plan Parcial de ordenación de la finca Vilalba “(1974). Aprovació definitiva i Normes 

Urbanístiques.).  

• La Reforma del Pla Parcial Can Vilalba, aprovada definitivament per l’Ajuntament d’Abrera, 

suspesa per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona (CUB) en data 24 de juliol de 1981, i 

aprovada definitivament, mitjançant recurs, pel conseller de Política Territorial i Obres 

Públiques el 28 de juliol de 1982 (veure  de l’Annex 7b. Planejament vigent. “Reforma del 

Plan Parcial Can Vilalba “(1982). Aprovació definitiva.  a l’ Annex 7f. Planejament vigent. 

“Reforma del Plan Parcial Can Vilalba “(1982). Plànol 6 - “Plan de etapas”.). 

• La Modificació del Pla Parcial Can Vilalba, aprovada definitivament per la Comissió 

d’Urbanisme de Barcelona en data 4 de juny de 1986 (veure Annex 7g. Planejament vigent. 

Modificació del “Plan Parcial Can Vilalba “(1986). Aprovació definitiva i Normes 

Urbanístiques.), que afecta exclusivament a les normes urbanístiques.  

• La Modificació de l’articulat de les Ordenances del Pla Parcial Can Vilalba, aprovada 

definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 13 de desembre de 2000 

(veure Annex 7h. Planejament vigent. Modificació del “Plan Parcial Can Vilalba “(2000). 

Aprovació definitiva i Normes Urbanístiques.).  
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En data 1982, el sòls residencials del Sector Can Vilalba es van desenvolupar, i es van fer 

les cessions de zones verdes, equipaments, vialitat, així com la cessió del 10% 

d’aprofitament urbanístic, trobant-se actualment urbanitzats i edificats en la seva totalitat, tenint 

aquest àmbit les característiques per a la seva consideració com a sòl urbà consolidat, tal i com 

queda degudament justificat i documentat al document als documents annexos: 

• Document annex 2. Procés de desenvolupament i consolidación de la zona 

residencial 

• Document annex 3. Certificat de consolidació del sector residencial 

• Document annex 4. Informe de la zona d’equipaments “Can Vilalba” 

• Document annex 5. Sentències judicials i plànols d’expropiació del sòl ocupat pel 

nus del Quart Cinturó  

 

Cal remarcar que la Revisió del Pla General respecte als instruments de planejament derivat 

prèviament aprovats introdueix varies modificacions, que es resumeixen en: 

 
• Modificar l’àmbit, excloent els terrenys entre la carretera i el riu; i també els sòls 

corresponents a la traça del IV Cinturó. 

• Preveure l’adaptació del Pla Parcial a la realitat física existent. 

• Respecte als sòls industrials, preveu la incorporació d’una zona verda perimetral no prevista 

al Pla Parcial, que limita amb els sòls residencials. 

 

Essent La Revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera, de 14 d’octubre de 1987, el 

planejament vigent, es van redactar, tramitar i aprovar posteriorment 2 modificacions 

declarades nul·les per diferents sentències, que es recullen a continuació: 

 

• La “modificació puntual de la primera revisió -adaptació del Pla General al Sector Can 

Vilalba”, que va ésser aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en 

sessió celebrada en data 13 d’octubre de 1993, esdevenint executiva per acord de la pròpia 

Comissió de Urbanisme de Barcelona adoptat en sessió de data 24 de maig de 1994.  

L’esmentat acord- d’aprovació definitiva i executivitat- va ésser impugnat davant el Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya. Per Sentència dictada per la Secció Tercera de la Sala 

Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en data 9 de juny de 

2000 (en el recurs contenciós administratiu núm. 1363/1997) es va declarar la nul·litat de 

l’esmentat acord d’aprovació definitiva de la modificació puntual en el únic sentit de 

RETROTRAURE l’expedient administratiu per a que es realitzés una nova informació pública de 

la dita modificació puntual de la Primera Revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera al sector 

de “Can Vilalba”, atès que s’havien introduït modificacions substancials superat el tràmit de 

informació pública.  
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• El “Text Refós de la 25a modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal 

d’Abrera a l’àmbit del subsector de planejament derivat de Can Vilalba desenvolupable per 

un pla parcial d’ús industrial”, en compliment de la Sentència referida (9 de juny de 2000 (en el 

recurs contenciós administratiu núm. 1363/1997), que va ésser aprovat definitivament en sessió 

celebrada el 18 de febrer de 2004  per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i va ésser 

publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4125, de data 4 de maig de 2004, 

atorgant executivitat a la modificació de constant referència.  

L’acord aprovatori de la modificació així com el seu Text Refós foren impugnats novament davant 

el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (recurs contenciós administratiu núm. 67/2005). Per 

Sentència dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya en data 3 de març de 2008, s’ha declarat la nul·litat de la 

figura de planejament impugnada. El Tribunal estima el recurs, per entendre que, a la 

modificació s’ha prescindit de l’observança de l’existència d’una delimitació en “subsectors” per a 

un àmbit més ampli, tot i que el planejament vigent sobre el que operava la modificació era la 

Revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Abrera de 1987, i aquest, en forma alguna, 

preveia divisió del territori en subsectors. En definitiva, declara la nul·litat de la modificació pel 

desequilibri entre ambdós subsectors, desestimant la resta de pretensions anul·latòries de la 

part actora del procés.      

 

En definitiva, d’acord amb els antecedents exposats, i atès que totes les modificacions de la 

Revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera operades en l’àmbit de Can Vilalba, han estat 

anul·lades per diferents Sentències judicials, el planejament vigent és la Revisió del Pla 

General del Pla General d’Ordenació d’Abrera, de 14 d’octubre de 1987, així com el 

planejament derivat aprovat ajustat a la realitat física executada. 

La qualificació establerta per el planejament vigent (sòl urbanitzable programat) s’ha 

grafiat als plànols “I.4a., I.4b. i I.4c.”. 

 

 

7.2. Planejament territorial vigent d’aplicació 

 

El planejament territorial a l’àmbit de la modificació és el Pla Territorial Metropolità de Barcelona 

(PTMB), aprovat definitivament en data 12 de maig de 2010. 

Tal i com es pot observar en la imatge inferior (plànol normatiu 2.3 recollit al plànol “I.4d.”), l’àmbit 

que la modificació delimita com a sòl urbanitzable delimitat s’inclou com a: àrea especialitzada 

industrial amb capacitat de desenvolupament, àrea d’extensió urbana d’interès metropolità i àrea 

urbana de desenvolupament nodal; i la que es delimita com a sòl urbà consolidat s’inclou com a 

àrea especialitzada residencial i àrea urbana de desenvolupament nodal.  
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Plànol 2.3. Sistema urbà. Estratègies urbanes 
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Segons l’article 3.9 de les Normes del PTMB les àrees d’extensió urbana d’interès metropolità 

han de complir amb:  

 

“Article 3.9 Àrees d’extensió urbana d’interès metropolità  

1. El Pla estableix regulacions per a aquells sectors o conjunts de sectors de sòl 

urbanitzable existents o a classificar pel planejament urbanístic que per la seva dimensió, 

localització o característiques siguin d’interès metropolità. Aquesta classificació ha de 

respectar les restriccions que comporta la matriu territorial fixada pel sistema d’espais 

oberts i la legislació urbanística i altres legislacions sectorials vigents. A més de les àrees 

assenyalades als plànols, en poden aparèixer de noves en el desenvolupament del Pla 

mitjançant planejament urbanístic director o municipal.  

EL PTMB no assigna cap restricció en l’àmbit objecte de modificació.  

 

2. Els plans urbanístics han de desenvolupar les àrees corresponents a aquesta 

estratègia, d’acord amb els següents objectius:  

- Establir una estructura urbana integrada i permeable amb la del seu entorn urbà 

consolidat que contribueixi a solucionar els problemes d’accessibilitat dels teixits 

urbans consolidats als quals s’integren.  

La present modificació millora l’accessibilitat mitjançant la creació de dues 

rotondes d’accés, amb l’objectiu de: 

o Segregar els accessos de vehicles procedents de la urbanització 

consolidada de Can Vilalba i els dels camions procedents del sector 

industrial. 

o Pacificar el trànsit de la carretera BV-1201, atès que en tenir 3 rotondes al 

llarg d’aproximadament 1 km, la velocitat dels vehicles en aquest tram es 

veurà reduïda. 

o Executar 2 passos de vianants semaforitzats amb polsador. 

 

- Situar equipaments col·lectius dins l’àrea d’extensió urbana per tal de donar-hi 

servei i satisfer les necessitats no cobertes i de difícil dotació de les àrees 

urbanes consolidades veïnes, especialment pel que fa a equipaments extensius 

en l’espai o de gran dimensió, esportius, i altres.  

El planejament vigent qualifica com a zona verda sòls on s’ubiquen equipaments 

en el sòl industrial i la present modificació qualifica aquests sòls d’acord amb el 

seu ús real (equipament) i ubicar aquesta zona verda en una altra posició que 

millora la seva funcionalitat.  
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- Dotar les àrees urbanes que complementen d’espais públics col·lectius de 

dimensió difícil de localitzar dins dels teixits urbans consolidats. 

Les zones verdes proposades s’ubiquen com a “coixí” entre la zona residencial i 

la industrial (tal i com la RPGO preveu) i entre la zona industrial i l’autovia B-40, 

d’aquesta manera actuen com a element de transició i separació entre els 

diferents usos, alhora que com a aïllament acústic i visual entre zones i l’autovia 

i dota a la urbanització d’un gran espai lliure col·lectiu.  

 

- Localitzar operacions d’habitatge públic per tal de satisfer les necessitats 

derivades de les ciutats en què s’integren, quan no tinguin cabuda dins dels 

teixits urbans consolidats.  

No és d’aplicació en aquesta modificació atès que es tracta de consolidar la zona 

industrial i regular la urbanització residencial existent. 

 

- Col·laborar a establir l’equilibri entre la població resident i els llocs de treball a 

localitzar dins de l’àmbit i/o en relació amb el seu entorn urbà.  

Completar el desenvolupament del sector industrial permetrà incrementar 

l’activitat econòmica del municipi amb els beneficis laborals i econòmics que això 

comportarà per Abrera i la dotació de nous llocs de feina per als seus residents. 

 

- Definir les vores urbanes i els espais de transició entre la ciutat i els espais 

oberts del seu entorn.  

Es defineixen les vores urbanes mitjançant espais lliures de transició i 

vials/camins de vora. 

 

3. Els plans urbanístics han de determinar els usos i les intensitats dels sectors objecte 

d’aquesta estratègia en funció de:  

- Els condicionants implícits en el seu entorn urbà consolidat i/o planificat, si 

s’escau.  

En el SUD-3* s’aposta per la tipologia d’indústria de gran superfície en el front a 

la carretera BV-1201 atès a la mancança d’aquest tipus de sòl industrial a 

Catalunya i atès a la preexistència d’una nau industrial edificada, actualment 

sense ús, en la que l’empresa Irestal Group S.A.  està interessada per emplaçar-

hi la seva activitat.  
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I per a una adient integració amb la zona residencial es projecta un coixí verd i 

una franja industria neta potenciant els usos d’oficina, magatzem, I+D, 

comercials i de serveis. 

 

- La seva accessibilitat a peu, o amb mitjans de transport mecanitzat, segons els 

criteris establerts a l’article 3.25.  

Respecte a la mobilitat dels residents de Can Vilalba es proposa: 

o Delimitar un sistema general viari per a vianants que connecti la urbanització 

de Can Vilalba amb el camí de vianants executat a Olesa de Montserrat, atès 

que és el centre urbà més proper a la urbanització. 

o Executar 2 passos de vianants semaforitzats que permetin als vianants 

creuar la carretera BV-1201 amb seguretat, per arribar a la parada d’autobús 

o per agafar el camí per a vianants. 

o Emplaçar i executar una parada d’autobus propera a la rotonda d’accés a la 

urbanització residencial. 

 

- El coeficient d’edificabilitat per a les noves àrees d’extensió urbana d’interès 

metropolità que, com a mínim, serà del 0,5.  

L’edificabilitat bruta del sector SUD-3* correspont a 0,7m²st/m²sòl. 

 

4. Aquest article és d’aplicació també a les noves àrees d’extensió urbana d’interès 

metropolità que determini el planejament urbanístic en desenvolupament d’aquest Pla i 

a aquells sectors de planejament aprovats abans de l’aprovació d’aquest Pla.” 

 

Segons l’article 3.14.2 de les Normes del PTMB les àrees urbanes de desenvolupament nodal 

han de complir amb:  

 

“Article 3.14 Àmbits de reforçament nodal metropolità 

(…) 

2. Àrees urbanes de desenvolupament nodal.  

Els símbols assenyalats al plànol 2.3 tenen un caràcter indicatiu quant a localització i per 

tal de desenvolupar aquestes estratègies convé la redacció de plans directors urbanístics 

que concretin les condicions d’integració urbana, extensió, continguts, accessibilitat i 

altres característiques d’ordenació o aquells aspectes quantitativament i dimensional 

significatius.  



33a MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ D’ABRERA 
A L’ÀMBIT DE CAN VILALBA_2a APROVACIÓ INICIAL 

17 

 

Amb caràcter general i indicatiu, el Pla estableix per a aquestes àrees la definició 

d’operacions urbanes mixtes i complexes encaminades al desenvolupament d’eixamples 

urbans que hauran de complir amb les següents condicions: 

 

- Dimensió. Les operacions urbanes a desenvolupar poden suposar creixements 

significatius sobre les ciutats o àrees urbanes en què es plantegen, amb la finalitat de 

generar un increment en el seu rang dins del sistema urbà català.  

Es manté l’extensió prevista pel planejament vigent adaptant-se a la topografia i 

actuacions executades. 

 

- Complexitat urbana. Es tracta de generar noves peces de ciutat completes amb 

residència, activitat i serveis, i equilibradores de les ciutats i àrees urbanes en què es 

desenvolupin.  

Es mantenen els usos previstos pel planejament vigent que corresponen a la mixticitat 

d’usos anteriorment exposada. 

 

- Centre urbà. Sobre els nous eixamples s’han de generar nous centres urbans amb 

dimensió suficient per tal donar servei a les noves realitats urbanes resultants. Aquests 

centres poden ser complementaris o estar articulats mitjançant espais estructuradors 

amb els centres urbans tradicionals.  

No es tracta d’un nou eixample, la present modificació consolida la urbanització de Can 

Vilalba. 

 

- Relació amb el territori. La dimensió de les operacions a planificar implica una acurada 

selecció del lloc i configuració per tal que les noves peces urbanes qualifiquin i 

complementin les ciutats existents i minimitzin els impactes negatius sobre el sistema 

d’espais oberts.  

Es manté l’emplaçament previst pel planejament vigent i s’adopta una proposta que 

incrementa el sòl destinat a sistemes i redueix el sòl privat industrial. 

 

- Temps. Els creixements en eixample no són necessàriament operacions a 

desenvolupar completament en un període curt de temps. Fins i tot es poden plantejar 

operacions a desenvolupar en temps més llargs que el període de vigència d’aquest Pla, 

sense perjudici que la seva programació seqüencial faci possible un bon funcionament 

de la ciutat en cada fase del seu creixement.  

No és d’aplicació atès que no és un creixement en eixample. 



33a MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ D’ABRERA 
A L’ÀMBIT DE CAN VILALBA_2a APROVACIÓ INICIAL 

18 

 

- Lloc. Els llocs per a l’establiment d’aquesta estratègia se situen sobre ciutats i àrees 

urbanes que ja tenen un nivell considerable de capitalitat i centralitat territorial dins del 

sistema nodal metropolità i català. La concreció de les operacions mitjançant plans 

directors urbanístics s’ha de desenvolupar sota aquest criteri.  

Es manté la localització prevista pel planejament vigent. 

 

- Accessibilitat general. Les operacions de desenvolupament nodal han d’aprofitar al 

màxim els llocs de millor accessibilitat territorial on encara és possible efectuar aquest 

tipus d’implantacions. Aquests llocs de màxima accessibilitat territorial es determinen tant 

a partir de les actuals xarxes de transport com de les futures xarxes proposades pel Pla 

en coherència amb la planificació sectorial en matèria d’infraestructures. 

Es proposa consolidar el sector industrial atès que gaudeix d’una molt bona localització 

i accessibilitat pel tipus d’indústria que es pretén implantar i es preveu millores en la 

mobilitat tal i com s’ha exposat en apartats anteriors. 

 

I per últim, segons l’article 3.19 de les Normes del PTMB les àrees especialitzades han de complir 

amb:  

 

“Article 3.19 Estratègies per a les àrees especialitzades   

1. Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús 

residencial, l’augment de la integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat 

amb nuclis o àrees urbanes complexes i, en tot cas, la racionalització de les 

ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que, per causa del seu ús, hagin d’estar 

aïllades. Són, per tant, propostes coherents amb els objectius del Pla territorial 

aquelles que les revisions dels POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat 

per al desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i aquelles altres 

encaminades a aconseguir una major integració de les àrees especialitzades que 

són contigües als nuclis i àrees urbanes i àrees especialitzades.  

 

La proposta consolida la àrea especialitzada industrial i la integra amb la industrial 

establint una major dotació de sistemes i usos de transició entre el sòl residencial i 

el industrial. 

 

2. Quan sigui necessari per a facilitar la supressió de qualificacions urbanístiques 

existents que possibiliten el desenvolupament de noves àrees especialitzades en 

localitzacions contradictòries amb els objectius del Pla, les revisions del POUM 

podran proposar, en substitució, increments de sòl urbanitzable dels nuclis i àrees 

urbanes i àrees especialitzades que continguin similar nombre d’habitatges o 
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superfície d’activitat econòmica, sempre que es respectin les condicions que 

assenyala l’article 3.24.  

 

La proposta redueix el sòl privat d’aprofitament industrial respecte al planejament 

vigent i incrementa la dotació de sistemes i de sòl no urbanitzable. 

 

La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, 

falta d’accessibilitat o dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització 

no pot motivar la creació d’extensions de substitució en els termes establerts en 

aquest apartat.  

 

La seva bona accessibilitat, topografia i localització promouen el desenvolupament 

de l’àrea especialitzada industrial. 

 

3. El Pla recull la realitat de la implantació o la possibilitat de desenvolupament, d’acord 

amb el planejament urbanístic vigent, de les àrees especialitzades existents en el 

territori i que s’assenyalen en els Plànols d’ordenació. A totes aquestes àrees és 

d’aplicació el que, amb caràcter general, disposen aquest article i l’article 3.24.  

 

Les àrees especialitzades industrial i residencial que consolida la present modificació 

són existents, parcialment executades i delimitades pel planejament urbanístic 

vigent. 

 

4. En algunes àrees especialitzades el Pla expressa la necessitat de reorientar el seu 

desenvolupament per tal que sigui més coherent amb els objectius d’ordenació 

territorial, mitjançant l’assenyalament d’alguna de les estratègies següents:  

a) Canvi d’ús/reforma. S’assenyala en aquelles àrees que caldria transformar 

perquè tinguin una funció en el territori que aprofiti millor, des del punt de 

vista de l’interès públic, els avantatges de la seva localització.  

 

b) Reducció o extinció. S’assenyala en aquelles àrees previstes pel 

planejament urbanístic, i fins i tot existents, que comporten una extrema 

contradicció amb els criteris de planejament territorial, en les quals, ja sigui 

pel seu escàs grau de consolidació o per la gran afectació dels valors 

territorials que comporten, es considera socialment rendible abordar la seva 

reducció o extinció.  Sempre que sigui possible, el planejament urbanístic ha 

d’optar per l’extinció de les àrees especialitzades assenyalades. En cas 

contrari, s’ha d’aplicar la reducció màxima possible en cada cas.  

L’edificabilitat corresponent a aquestes àrees es pot traslladar als nuclis 
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urbans amb estratègies de continus urbans o de nucli, segons especifica 

l’article 3.15. 

 

El pla no assigna ni l’estratègia de canvi d’ús/reforma ni la de reducció o extinció; 

assigna la d’àrea especialitzada industrial amb capacitat de desenvolupament i la 

d’àrea especialitzada residencial sense cap restricció. 

 

5. El desenvolupament de les estratègies requereix la seva concreció mitjançant els 

instruments de planejament urbanístic adequats en cada cas.  

Per al seu desenvolupament i consolidació s’opta per la present modificació puntual 

que incorpora l’ordenació detallada de les àrees especialitzades. 

 

6. El Pla admet la creació de noves àrees especialitzades d’activitats econòmiques, ja 

sigui perquè l’ús i característiques d’aquestes àrees no permeten integrar-les en els 

creixements dels nuclis i àrees urbanes i àrees especialitzades formats per teixits 

complexos o perquè convé que constitueixin un nou punt de referència territorial. Les 

condicions per a la creació de noves àrees especialitzades d’activitats econòmiques 

s’especifiquen als articles 3.24 i 5.3.” 

 

No es creen noves àrees ni constitueixen un nou punt de referència territorial i per 

això no s’han transcrit els articles 3.24 i 5.3 del PTMB. 

 

La present modificació incorpora les condicions anteriorment exposades, essent compatible amb 

el planejament urbanístic vigent, tal i com s’ha justificat per a cadascun dels apartats dels articles 

exposats anteriorment. 

 

7.3. Planejament general vigent d’aplicació 

 
 

El planejament de referència és la Revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera (RPGO), aprovat 

definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 14 d’octubre de 1987, tal i com 

s’ha exposat a l’apartat anterior. 

 

La RPGO classifica els terrenys de referència com a sòl urbanitzable programat (SUP), sector 

P.P.O-3 “Can Vilalba”, (clau 22b). Les determinacions particulars de la RPGO  son les següents: 
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a) Normes urbanístiques. Article 156. 

Definició: Sòl de desenvolupament residencial i industrial segons Pla parcial d’ordenació 

existent (clau 22b). 

Sector: Sector nº 1…........................................................Can Vilalba (22b). 

Determinacions especifiques: El promotor del sector haurà de redactar una adaptació del 

Pla Parcial a la realitat física existent, respectant les condicions assenyalades en els plànols 

de revisió del Pla General d’Ordenació per l’esmentat sector. 

b) Fitxa de característiques: Sòl urbanitzable programat P.P.O-3 “Can Vilalba” (clau 

22b). 

 Superfície: 116,69ha 

 Paràmetres: 

-Segons Pla Parcial aprovat. 

-Edificabilitat bruta  0,7 m² s/ m² sòl. 

Sistema d’actuació:  

-Compensació. 

 Obligacions: 

- Cessió de la zona verda de la Masia Virrey – Amat. 

- Adaptació del Pla Parcial a la realitat física i al RPGO. 

- Execució obra d’urbanització. 

- Constitució entitat de conservació. 
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 Plaços: 
- Pla d’Etapes Pla Parcial. 

Directrius: 
- Incorporar zona verda de RPGO. 

- Inclusió de la previsió del pas del IV Cinturó. 

- Exclusió dels terrenys entre la carretera i el riu. 

Els documents annexos que recullen el planejament vigent són els següents: 

• Annex 6a. Planejament vigent. RPGO d’Abrera (1987). Acord aprovació definitiva. 

• Annex 6b. Planejament vigent. RPGO d’Abrera (1987). Plànol delimitació sector PPU-3 

“Can Vilalba”. 

• Annex 6c.  Planejament vigent. RPGO d’Abrera (1987). Normes urbanístiques. 

La RPGO, modifica l’àmbit del sòl urbanitzable programat respecte al pla parcial de ordenación 

de la finca Vilalba excloent de l’àmbit els terrenys de reserva pel futur  traçat del Quart Cinturó 

(B-40) i desclassificant la part de sòl industrial entre la carretera BV-1201 i el riu Llobregat, 

ambdues àrees la RPGO les classifica com a sòl no urbanitzable. 

La classificació establerta per la Revisió del Pla General vigent s’ha grafiat al plànol “I.4b.”.  

7.4. Planejament derivat vigent d’aplicació 
 

El planejament de referència és el “Plan Parcial de ordenación de la finca Vilalba”, aprovat 

definitivament per la Comissió Provincial d’Urbanisme en data 23 de juliol de 1.974 i la Reforma 

del Pla Parcial Can Vilalba, aprovat definitivament mitjançant recurs, pel conseller de Política 

Territorial i Obres Públiques el 28 de juliol de 1982, normativa i plànol d’ordenació recollida als 

documents annexos: 

• Annex 7a. Planejament vigent. “Plan Parcial de ordenación de la finca Vilalba “(1974). 

Aprovació definitiva i Normes Urbanístiques. 

• Annex 7b. Planejament vigent. “Reforma del Plan Parcial Can Vilalba “(1982). Aprovació 

definitiva. 

• Annex 7c. Planejament vigent. “Reforma del Plan Parcial Can Vilalba “(1982). “Normes 

Complementàries per a la zona de Ciutat Jardí Intensiva”. 

• Annex 7d. Planejament vigent. “Reforma del Plan Parcial Can Vilalba “(1982). Plànol 3 

- “Zonificación”. 

• Annex 7e. Planejament vigent. “Reforma del Plan Parcial Can Vilalba “(1982). Plànol 5 

- “Dotaciones y aprovechamiento medio”. 

• Annex 7f. Planejament vigent. “Reforma del Plan Parcial Can Vilalba “(1982). Plànol 6 - 

“Plan de etapas”. 
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I modificades per la Modificació del Pla Parcial Can Vilalba, aprovada definitivament per la 

Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 4 de juny de 1986 (veure Annex 7g. Planejament 

vigent. Modificació del “Plan Parcial Can Vilalba “(1986). Aprovació definitiva i Normes 

Urbanístiques.) i per la Modificació de l’articulat de les Ordenances del Pla Parcial Can Vilalba, 

aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 13 de desembre de 

2000 (veure Annex 7h. Planejament vigent. Modificació del “Plan Parcial Can Vilalba “(2000). 

Aprovació definitiva i Normes Urbanístiques.).  

 

El Pla Parcial Can Vilalba estableix les següents zones: 

A) Ciutat Jardí intensiva (aplicació a la zona residencial, 2a etapa) 

B) Ciutat Jardí semi-intensiva (aplicació a la zona residencial, 1a i 2a etapa) 

C) Bosc urbanitzat (aplicació a la zona residencial, 1a etapa) 

D) Indústria Jardí (aplicació a la zona industrial, 3a etapa) 

E) Indústria Jardí “B” (aplicació a la zona industrial, 3a etapa però zona desclassificada 

per la RPGO) 

F) Verd públic (aplicació a la zona residencial, 1a i 2a etapa, i reubicació del verd públic 

de la zona industrial, 3a etapa, en el plànol d’ordenació de la RPGO) 

G) Protecció de monuments (aplicació a la zona residencial, 1a etapa) 

H) Comercial (aplicació a la zona residencial, 1a etapa) 

I) Hotelera  (aplicació a la zona residencial, 1a i 2a etapa) 

J) Deportiva (aplicació a la zona residencial, 2a etapa) 

Cultural  (aplicació a la zona residencial, 2a etapa) 

K) Rural (sense etapa per no ser urbanitzable) 

 

Les zones que manquen per executar són les corresponents a la 3a etapa, atès que no ha estat 

desenvolupada. I tal i com s’ha exposat a l’apartat anterior, la RPGO, modifica l’àmbit del sòl 

urbanitzable programat respecte al pla parcial de ordenación de la finca Vilalba excloent de 

l’àmbit els terrenys de reserva pel futur  traçat del Quart Cinturó (B-40) i desclassificant la part de 

sòl industrial entre la carretera BV-1201 i el riu Llobregat, ambdues àrees la RPGO les classifica 

com a sòl no urbanitzable. 

 

Les determinacions establertes per la Revisió del Pla General vigent de 1987, el PPO-3 de 1974 

i l’actualització a la realitat física actual s’ha refòs al plànol “I.4c.”.  
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8. DESCRIPCIÓ DE LES PREEXISTÈNCIES 

 

8.1. Situació, relleu i hidrografia 

 

El terme municipal d’Abrera està situat a l’extrem nord de la comarca del Baix Llobregat, a banda 

i banda del riu Llobregat. Limita al nord amb  Olesa de Montserrat i Esparraguera, a l’est amb 

Castellbisbal, Ullastrell i Viladecavalls, els tres pertanyents al Vallès Occidental, al sud amb 

Martorell i Sant Esteve Sesrovires, i a l’oest amb Els Hostalets de Pierola (comarca de l’Anoia).  

El municipi té una extensió de 19,89 Km2 i abasta una àmplia zona a banda i banda dels prop 

de 5 km del riu Llobregat, que el travessa, des de la Serra d'en Ribes i el poble d'Ullastrell fins a 

la plana de Can Garrigosa, al límit amb l'Anoia. Abrera ocupa part de les terres planes de la 

Depressió Prelitoral Catalana, i es caracteritza per tenir una zona central d'orografia suau, 

modelada pel riu Llobregat, a banda i banda del qual trobem dues zones muntanyoses que limiten 

a l'oest amb l'Anoia (Ca n'Amat, Plana de Can Garrigosa i Sant Ermengol), i a l'est amb el Vallès 

Occidental (Serra d'en Ribes i Serral de l'Ametller). 

El municipi d'Abrera es troba a una altitud d'entre els 55 metres sobre el nivell del mar a Can 

Bros i els quasi 330 metres en les proximitats del Turó de Ca la Carme (Serral de l'Ametller). El 

nucli urbà d'Abrera, però, es situa a una cota de 105 metres d'altitud. 

Abrera es troba comunicada a través de l’Autovia A2 amb Martorell i Barcelona, la carretera 

d’Olesa de Montserrat a Martorell (BV-1201) i la carretera de Manresa (C-55). Al municipi s’hi 

troba una estació de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que 

travessa el municipi. 
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L’àmbit de la modificació presenta una forma irregular i està format per una zona residencial, ja 

desenvolupada i plenament consolidada situada al nord de l’àmbit, i per una zona industrial, 

pendent de desenvolupament que presenta una topografia amb passos d’aigua i diverses 

inflexions del terreny i el sòls afectats per el traçat del Quart Cinturó (ja construït). 

Respecte a la zona industrial: 

− Per una banda, l’extrem sud presenta una morfologia més planera amb un desnivell més 

suau que va descendint des del canvi de pendent (Av. Circumval·lació) fins a la carretera 

BV-1201. Aquesta zona està travessada pel torrent del Castell, que baixa de la Serra 

d’en Ribes i va a desembocar al Llobregat, i per un altre torrent paral·lel a l’anterior, més 

al nord, de pendents més pronunciades. 

− Per una altra banda, l’extrem nord,  presenta una morfologia molt irregular, amb un relleu 

més ondulat. 

 

8.2. Usos i edificacions existents 

 

En la zona residencial s’ha realitzat tota la urbanització (veure Document annex 2. Procés de 

desenvolupament i consolidación de la zona residencial) i s’ha dut a terme tota la construcció de 

l’edificació privada prevista. Es tracta d’una àrea formada per habitatges de baixa densitat.   

L’àrea industrial, actualment presenta ja una certa ocupació: 

− A l'extrem sud-est, al costat de la BV-1201, hi ha una implantació industrial en desús de 

l’empresa FERROBERICA, S.A. Aquesta indústria, recentment l’ha adquirida la societat 

anònima BOMER S.A. per llogar-la a l’empresa Irestal Group S.A atès que la seva 

activitat s’assimila a la realitzada per FERROBERICA, S.A. 

− Dintre de la zona industrial, a la banda sud, darrera d'aquestes implantacions industrials, 

es troba l'antiga masia de Can Vilalba, actualment rehabilitada com a Centre Social de 

la urbanització, al voltant de la qual hi ha pistes esportives (futbol, bàsquet), un parc 

infantil i un centre d’assistència primària. 

− Recentment s’ha enderrocat la nau industrial de l’empresa TABER,S.A.   

L'ús actual del sòl és majoritàriament erm i forestal, tret de la zona ocupada per les naus 

industrials i pels equipaments públics de Can Vilalba. Les fotografies de l’Annex fotogràfic, 

aportades al Document annex 8. Imatges del sector, mostren unes vistes generals i de detall de 

l'àmbit. 

El desnivell a la zona industrial va des dels 89-97m a l'Avinguda Circumval·lació fins als 67-72 m 

a la carretera BV-1201. Les cotes mes altes (per sobre de 100 m) es situen a la part nord. 

En quan als sòls afectats pel traçat del quart cinturó, actualment aquesta infraestructura, al seu 

pas pels sòls industrials, es troba construïda, i va ser inaugurada el 30 de juny de 2010. 
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8.3. Accessos i mobilitat 
 

A l’àmbit s’hi accedeix per un únic accés des de la carretera  BV-1201. Aquesta carretera enllaça 

amb l’autovia A2 i amb l’autovia orbital de Barcelona/quart cinturó (B-40). 

Dintre de l’àmbit d’actuació s’ha construït un tram de la B-40 com es pot observar en el plànol 

informatiu “I.6”. Cal esmentar que l’alineació del traçat del quart cinturó en el seu pas per l’àmbit 

de la modificació ha variat respecte al previst per el planejament vigent. 

 

8.4. Infraestructures de serveis existents 

 

Al haver-se executat la urbanització prevista en el Pla Parcial vigent a la zona residencial, 

aquesta consta de tots els serveis tècnics necessaris. Les infraestructures viàries i serveis tècnics 

definits a la zona residencial en el planejament vigent i ja executats són: pavimentació, 

sanejament, abastament d’aigua, subministrament elèctric BT/MT, enllumenat públic, telefonia, 

telecomunicacions i enjardinat. 

Respecte a la zona industrial està emmarcada, en part del seu perímetre, per vials ja urbanitzats: 

Avinguda de Circumval·lació delimitant amb la zona residencial i la carretera d’Olesa de 

Montserrat BV-1201, en els que hi trobem quasi tots els serveis existents. La descripció dels 

serveis  existents, dels proposats i de les obres d’urbanització es recullen en  el Volum IV 

document “D.2 Estudi d’obres bàsiques d’urbanització” d’aquesta modificació. 
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9. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SECTOR SUD-3* 
 
Els plànol “I.5a.” i “I.5b.” recullen l’estructura de la propietat de les finques incloses en l’àmbit 

de la modificació i en el sector SUD-3* Industrial Can Vilalba. 

Comparant les finques cadastrals i les finques registrals s’ha detectat que les superfícies 

cadastrals no  concorden amb les superfícies registrals. A més s’ha detectat que part les finques 

que ha adquirit la societat BOMER S.A. provenen d’una cessió anticipada realitzada per la 

societat 3984 S.A. i que per tant la societat BOMER S.A. disposa dels drets subrogats de les 

finques procedents de la cessió anticipada, a determinar durant el projecte de reparcel·lació. 

A continuació s’adjunta el quadre resum de l’estructura de la propietat del sector SUD-3* 

“Industrial Can Vilalba”. 

 

 

 

 

 

CODI PROPIETARI
SUPERFÍCIE 

TOPOGRÀFICA 

%

PARTICIPACIÓ

1 CENTURION REAL ESTATE S.A. 96.392,50m²sòl 37,79%

2 CAN SUNYER S.A. 18.890,24m²sòl 7,41%

3 BOMER S.A. 139.779,47m²sòl 54,80%

255.062,21m²sòl 100,00%TOTAL 

PROPIETATS SUD-3* "Industrial Can Vilalba"
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B. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’ORDENACIÓ 
 

10. OBJECTIUS I CRITERIS DE L’ORDENACIÓ. JUSTIFICACIÓ DE LA 

SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

Aquesta modificació puntual recull i constata l’existència a Can Vilalba de dues realitats físiques 

diferents en dos àmbits amb usos diferenciats (residencial i industrial) i amb processos de 

desenvolupament diversos: 

 

• El residencial ja es troba totalment executat  i consolidat i ha donat compliment a les 

càrregues urbanístiques: cessió dels sòls destinats a sistemes (vialitat, zones verdes, 

protecció de monuments i equipaments), execució de les obres d’urbanització i cessió 

de l’aprofitament urbanístic. 

• I l’industrial, pendent de desenvolupar-se tant a nivell de planejament com d’execució 

de l’obra urbanitzadora, en conseqüència i, com anteriorment s’ha exposat, per adaptar 

el traçat definitiu del nus i enllaços de l’autovia del Quart Cinturó, i preveure la ordenació 

de la zona industrial. 

 

Els objectius de la modificació, tal i com s’ha exposat a l’apartat 2 de la memòria informativa, són:  

 

1. Adequar la classificació dels sòls inclosos en l’àmbit d’actuació a la realitat física existent i 

permetre el desenvolupament dels sòls industrials inclosos en l’àmbit. 

 

2. Millorar l’accessibilitat, seguretat viària i mobilitat dels residents de la urbanització Can 

Vilalba, tant pel que fa amb la seva connexió amb el centre urbà més proper (Olesa de 

Montserrat) com pel que fa a la seguretat viària de la carretera d’Olesa de Montserrat a 

Martorell (BV-1201). 

 

3. Establir l’ordenació detallada del sòl urbà consolidat, “Residencial Can Vilalba”, detallant la 

qualificació del sòl i les condicions d’ordenació del sòl residencial consolidats. 

 

4. Establir l’ordenació detallada del sòl del sòl urbanitzable delimitat d’ús industrial, “SUD -3* 

Sector industrial Can Vilalba”, que la present modificació delimita. 

 

 

Amb els següents criteris: 

 

1. Donar coherència al sector SUD-3* i al seu entorn, establint una ordenación adient a l’entorn 

residencial mitjançant la projecció d’un coixí d’espai lliure de transició entre el sòl industrial i 

el residencial acompanyats d’una transició d’usos: s’implanta l’ús industrial paral·lel a la 
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carretera BV-1201 i posteriorment, entre l’ús industrial i el coixí d’espai lliure s’emplaça l’ús 

d’indústria neta. 

 
 

2. Adequar la qualificació dels equipaments inclosos en el SUD-3* a la realitat existent, 

(actualment tenen la qualificació urbanística d’espai lliure). 

 

3. Fixar criteris de desenvolupament del sector SUD-3* coherents amb el concepte de 

desenvolupament sostenible. 

 

4. I adequar la qualificació del sòl urbà consolidat inclòs en l’àmbit de la modificació a la realitat 

actualment existent. 

 

 

11. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 
La superfície de l’àmbit de la modificació puntual és de 142,24 ha, de les quals: 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL SUPERFÍCIE SÒL

Sòl urbà consolidat (SUC) 956.123,45m²sòl

Sòl urbanitzable delimitat (SUD) 255.062,21m²sòl

Sòl no urbanitzable (SNU) 211.178,07m²sòl

TOTAL 1.422.363,73m²sòl
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Els terrenys inclosos en l’àmbit de la Modificació Puntual és classifiquen com a: 

• Sòl urbà consolidat: en el sòl residencial executat de la urbanització Can Vilalba. 

La qualificació del sòl queda recollida en el plànol O2a. 

• Sòl urbanitzable delimitat amb ordenació detallada: en el sector SUD -3* Industrial Can 

Vilalba”, que es correspon al sòl industrial pendent d’execució del sector “Can Vilalba”. 

La qualificació del sòl queda recollida en el plànol O2b. 

• Com a sòl no urbanitzable el traçat definitiu del nus i enllaços de l’autovia orbital “Quart 

cinturó” i el camí de connexió amb Olesa de Montserrat. 

La qualificació del sòl queda recollida en el plànol O2c. 

 

La proposta d’ordenació s’ha detallat en els plànols d’ordenació referents a la classificació del 

sòl (plànol O.1), a la qualificació del sòl (plànols: O.2a, O.2b i O.2c) i a l’ordenació (O.3a, O.3b i 

O.3c). També s’adjunten els plànols de proposta que recullen seccions i imatges i plànol de 

conjunt (P.1a, P.1b, P.2 i P.3). 

 

 

 

Aquesta proposta millora substancialment la mobilitat de la urbanització Can Vilalba (proposa la 

creació de dues rotondes que serveixen per segregar els accessos i per pacificar el trànsit de la 

carretera BV-1201, tal i com s’ha exposat anteriorment, i estableix millores en la mobilitat per a 

vianants mitjançant la creació d’un itinerari per a vianants que connecti amb Olesa de Montserrat, 

el centre urbà més proper a la urbanització Can Vilalba, la creació de 2 passos de vianants 
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semaforitzats amb polsador i una parada d’autobús); disminueix la superfície i l’impacte del sector 

industrial degut a un ampli  “coixí” d’espai lliure entre la zona residencial i la industrial i entre la 

zona industrial i l’autovia B-40, i a la franja d’indústria neta de transició entre la urbanització 

residencial de Can Vilalba i l’ús industrial de gran superfície que dona façana a la carretera 

d’Olesa de Montserrat a Martorell (BV-1201) i destina menor sòl d’aprofitament privat i reserva 

major superfície destinada a sistemes d’espais lliures i d’equipaments que els previstos al 

planejament actualment vigent.  

 

 

A continuació es descriu la proposta per a cada classe de sòl modificada. 
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11.1. Sòl urbà consolidat 
 

a) S’adequa la classificació dels seus sòls a la realitat física, classificant-los com a Sòl Urbà 

Consolidat. 

Es tracta d’uns sòls que tenen les característiques per a ser considerats Sòl Urbà 

Consolidat (veure “Document annex 3. Certificat de consolidació del sector residencial”). 

Es troben totalment desenvolupats, i han donat compliment a totes les obligacions 

urbanístiques: cessió de sistemes (vialitat, zones verdes, protecció de monuments i 

equipaments), cessió de l’aprofitament urbanístic que legalment li corresponia, i execució 

de les obres d’urbanització, tal i com degudament es justifica i acredita al “Document 

annex 2. Procés de desenvolupament i consolidación de la zona residencial”. 

b) Es mantenen I s’adapten els paràmetres i les condicions urbanístiques vigents. 

Es tracta d’una zona totalment consolidada, que s’ha desenvolupat a través dels 

paràmetres i condicions vigents (que són els establerts per el pla parcial aprovat, com 

especifica el pla general). Per coherència, doncs, és necessari el seu manteniment així 

com la seva adequació a la realitat existent, fruït de l’ajustament que ja previa la RPGO. 

 

11.2. Sòl urbanitzable delimitat 
 

Respecte al sòl urbanitzable industrial delimitat es proposa una ordenació que pacifica el 

trànsit de la carretera d’Olesa de Montserrat a Martorell (BV-1201) mitjançant la creació de 

dues rotondes (una d’accés a la sector industrial) i una altra d’accés a la urbanització 

residencial, es proposa la creació d’un camí de vianants que connecti la urbanització de Can 

Vilalba amb el municipi l’Olesa de Montserrat i s’estableix una zonificació adient a l’entorn 

consolidat.  
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Aquesta ordenació: 

 

a) Delimita  un nou sector: SUD -3*: Sector Industrial “Can Vilalba”, adaptat a la realitat 

física existent i al nou traçat del Quart cinturó (B-40) i incorpora l’ordenació detallada 

d’aquest. 

Es tracta de sòls que per al seu desenvolupament s’han de desvincular necessariament 

dels sòls residencials i atès a la necessitat del trasllat amb caràcter immediat de 

l’empresa Irestal Group S.A. la modificació que es redacta incorpora l’ordenació 

detallada del sector per agilitzar el seu desenvolupament i posterior execució.  

 

b) Classifica com a vialitat en sòl nou urbanitzable que ocupa el traçat definitiu del nus i 

enllaços de l’autovia orbital - IV Cinturó. 

L’alineació del traçat de l’autovia ha variat respecte al previst en el moment de la redacció 

del Pla General vigent així com l’execució dels enllaços, i atès que aquests ja han estat 

executats, s’exclouen aquests sòls del SUD-3* Sector industrial Can Vilalba. 

 

c) Millora la seguretat viària,  la mobilitat i l’accessibilitat des de la carretera BV-1201. 

Respecte a l’accessibilitat i millora de la seguretat viària, aquesta proposta planifica 

l’execució de dues rotondes d’accés, amb l’objectiu de: 

o Segregar els accessos de vehicles procedents de la urbanització 

consolidada de Can Vilalba i els dels camions procedents del sector 

industrial. 

o Pacificar el trànsit de la carretera BV-1201, atès que en tenir 3 rotondes al 

llarg d’aproximadament 1 km, la velocitat dels vehicles en aquest tram es 

veurà reduïda. 

o Executar 2 passos de vianants semaforitzats amb polsador. 

Respecte a la mobilitat dels residents de Can Vilalba es proposa: 

o Delimitar un sistema general viari per a vianants que connecti la urbanització 

de Can Vilalba amb el camí de vianants executat a Olesa de Montserrat, atès 

que és el centre urbà més proper a la urbanització. 

o Executar 2 passos de vianants semaforitzats que permetin als vianants 

creuar la carretera BV-1201 amb seguretat, per arribar a la parada d’autobús 

o per agafar el camí per a vianants. 

o Emplaçar i executar una parada d’autobus propera a la rotonda d’accés a la 

urbanització residencial. 
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En tractar-se d’un sistema general viari, tot i vincular-se al sector el seu cost i execució, 

aquests sòls es mantenen en sòl no urbanitzable, qualificació actualment existent, no 

formant part de l’àmbit del sòl urbanitzable delimitat però sí adscrits com a càrregues 

exteriors l’execució del camí i dues rotondes a la BV-1201, tal i com es recull a l’apartat 

13 d’aquest document i a les normes urbanístiques. La implantació de les dues rotondes 

requerirà de l’expropiació prèvia per part de l’Ajuntament d’Abrera dels sòls necessaris 

per l’ocupació dels terrenys que permeti aquesta implantació. 

 

d) Ajusta la posició relativa de les zones verdes i equipaments, per tal d’adaptar-la a la 

realitat física del sector i al traçat del IV cinturó. 

El planejament vigent qualifica com a zona verda sòls on s’ubiquen equipaments. És 

necessari, doncs, qualificar aquests sòls d’acord amb el seu ús real (equipament) i ubicar 

aquesta zona verda en una altra posició, incrementant la superfície i funcionalitat.  

Les zones verdes proposades s’ubiquen com a “coixí” entre la zona residencial i la 

industrial (tal i com el RPGO preveu) i entre la zona industrial i l’autovia B-40, d’aquesta 

manera actuen com a element de transició i separació entre els diferents usos, alhora 

que com a aïllament acústic i visual entre zones i l’autovia.  

 

e) Delimita el sistema hidrogràfic. 

Dins el sector hi trobem el torrent del Castell que creua tot el sector pel centre i que passa 

per dins de la urbanització Can Vilalba té un recorregut molt curt cap el sector de llevant. 

El seu interès connector és baix, d’acord amb l’esposat al document ambiental i està 

cobert per vegetació densa i intransitable (canyes i esbarzers) al llarg del seu recorregut 

pel sector. La seva canalització i desaparició de la llera natural (ara formigonada) en el 

tram que creua el sector industrial fan que la present proposta proposi canalitzar-la dintre 

de l’àrea edificable del sector.  

Aquesta alternativa qualifica com a sistema hidrogràfic el torrent del castell, canalitzant 

exclusivament aquella part que transcorre per l’interior de les zones d’indústria de gran 

superfície. 

 

f) Estableix una  ordenació vinculant del sòl privat. 

S’estableix un sistema viari intern que millora l’estructura parcel·lària del sòl industrial i 

la transició amb la urbanització residencial mitjançant l’establiment de dos tipus 

d’indústria: 
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o Tipus I:  indústria de gran superfície. 

S’aposta per la tipologia d’indústria de gran superfície en el front a la carretera 

BV-1201 atès a la mancança d’aquest tipus de sòl industrial a Catalunya i atès a 

la preexistència d’una nau industrial edificada, actualment sense ús, en la que 

l’empresa Irestal Group S.A.  està interessada per emplaçar-hi la seva activitat. 

 

o Tipus II: industria neta amb compatibilitat d’usos comercials i de serveis. 

S’aposta per un ús de transició entre la indústria de gran superfície i la 

urbanització residencial, i es potencien els usos d’industria neta (oficina, 

magatzems, I+D, ...), comercials i de serveis. 

 

g) Determina la seva zonificació:  

 

SUD 3* "Industrial Can Vilalba"  SUPERFÍCIES  (m²) % 

SISTEMES (*) 98.736,31 38,71 

V Viari 7.775,01 3,05 

 Protecció sistema viari 1.961,61 0,77 

P Parcs i Jardins urbans  69.168,01 26,84 

Eg Equipaments generals i diversos 18.769,93 7,36 

H Hidrogràfic(**) 1.061,62 0,69 

ZONES  156.325,90 61,29 

24* 

(Icv(I)) 
Industria jardí "Can Vilalba" tipus I 120.772,97 47,35 

24* 

(Icv(II)) 
Indústria neta "Can Vilalba"  tipus II 35.552,93 13,94 

TOTAL ÀMBIT  255.062,21 100,00 

(*) superfície que no computa a efectes d'edificabilitat 

 

 

h) Estableix els paràmetres reguladors de l’ordenació proposada: 

Superfície del sector: La superfície del sector adaptada a la realitat física existent i al nou 

traçat de la B-40 és de 255.062,21 m²sòl (25,51 ha). 

Aquesta adaptació és necessària ja que l’alineació del traçat del quart cinturó ha variat i 

el sòl on s’emplaça el nus del Quart Cinturó ha estat objecte d’expropiació i d’ocupació. 
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Qualificació del sòl: Es qualifica els sòls inclosos al sector com a Sòl de desenvolupament 

industrial Sector SUD-3* “Industrial Can Vilalba” (clau 24*). 

Aquesta qualificació es necessària per tal d’establir les normes específiques per al nou 

sector i s’estableixen dues subzones amb l’objectiu de fer una transició d’usos entre el 

sòl residencial i el sòl industrial: 

• Indústria jardí “Can Vilalba” (clau 24*Icv(I))  

• Indústria neta “Can Vilalba” (clau 24*Icv(II))  

I es destina un 38,71% del sòl a sistemas urbanístics, molt superios als mínims establerts 

per la legislació urbanística vigent, minimitzant el sistema viari front a la dotació d’espais 

lliures i d’equipaments.  

Edificabilitat bruta del sector: 0,7 m²sòl/m²st. 

Es manté la edificabilitat establerta per el planejament vigent. 

Ocupació màxima: 70%. 

En haver reduït substancialment el sòl d’aprofitament industrial previst pel planejament 

vigent s’incrementa l’ocupació màxima del sòl respecte a l’anterior document aprovat, 

passant del 60% al 70% d’ocupació. 

Altres paràmetres reguladors:  

Es determina la façana i parcel·la mínimes així com un seguit de determinacions adients 

a l’entorn i a la tipología edificatòria. 

• Parcel·la mínima: 

o Tipus I:  indivisible. S’admet la compartimentació. 

o Tipus II:   1.000 m². S’admet l’agrupació i la compartimentació. 

• Separacions als límits: 7 m carrer / 4 m veïns 

• Façana mínima de parcel·la:  

o Tipus I:     - 

o Tipus II:    25 m 

 

• Usos: Industrial permès i comercial compatible, d’acord amb l’especificat a 

continuació i amb la zona de referència: 

o Tipus I:  indústria de gran superfície. 

o Tipus II: industria neta amb compatibilitat d’usos comercials i de serveis. 
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11.3. Sòl no urbanitzable 
 

a) S’incorpora el traçat definitiu del nus i enllaços de l’autovia orbital: IV Cinturó. 

Classificant aquest sòl com a sòl no urbanitzable, ajustant l’alineació del traçat de 

l’autovia que ha variat respecte al previst en el moment de la redacció del pla general 

vigent, i establint la qualificació d’aquest sòl com a sistema general viari, i els sòls que 

no queden afectats pel seu traçat s’han qualificat com a sòl protegit de valor forestal i 

paisatgístic (clau 42). 

 

b) Es delimita el traçat del camí que connectarà la urbanització residencial de Can Vilalba 

amb el nucli urbà més proper, que correspon al municipi d’Olesa de Montserrat. 

 

11.4. Criteris i mesures de sostenibilitat 

 

Aquests criteris quedan recollits en els Volums V i VII d’aquest Pla. 

 
 

12. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA EN RELACIÓ AL PLANEJAMENT I A 

LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA D’APLICACIÓ 
 

 

12.1. Justificació del compliment amb el Pla Territorial Metropolità de 

Barcelona (PTMB).  

 

Tal i com s’ha justificat a l’apartat 7.2 de la memòria informativa la present modificació dona 

compliment a totes les determinacions del PTMB  per a les àrees especialitzades industrial i 

residencial incloses en l’àmbit de la modificació i que es correspon amb la urbanització de Can 

Vilalba. 

 

12.2. Justificació del desenvolupament sostenible 

 
El TRLUC a l’article 3 defineix el concepte de desenvolupament sostenible com la utilització 

racional del territori i el medi ambient, que comporta posar d’acord les necessitats de creixement 

amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics i culturals, per 

garantir la qualitat de vida. També comporta la configuració de models d’ocupació del sòl que 

evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social i consolidin un model de territori 

globalment eficient. 

La present modificació compleix amb el concepte de desenvolupament sostenible de la següent 

forma: 



33a MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ D’ABRERA 
A L’ÀMBIT DE CAN VILALBA_2a APROVACIÓ INICIAL 

39 

 

− En quan a la utilització racional del territori:  

− La modificació puntual comporta completar el desenvolupament d’una zona d’usos 

mixtes (industrial i residencial) homogènia i compacte determinada pel planejament 

vigent, en un entorn urbà consolidat, que en afavorir la concentració d’aquestes 

activitats, evita la dispersió. 

− En quan a la utilització racional del medi ambiental: 

− La configuració compacta i no extensiva, comporta generar una menor afectació al 

medi ambient. 

− L’actuació prevista és coherent ambientalment i no ha de comportar cap risc ni 

impactes especialment significatius. 

 

12.3. Justificació de l’adequació als articles 9 del TRLUC i 5, 6 i 7 del RLUC 

del sector SUD-3* Industrial Can Vilalba 
 

L’article 9 del TRLUC i el 5, 6 i 7 RLUC, regulen respectivament les següents directrius per al 

planejament urbanístic: preservació front als riscs naturals o tecnològics, front als riscs 

d’inundació i preservació dels terrenys amb pendent elevada. Aquestes directrius s’acompleixen 

de la següent manera: 

1) Prevenció front als riscs naturals o tecnològics 

No existeixen zones de risc per la seguretat i el benestar de les persones en el sector 

d’acord amb la documentació ambiental aportada al Volum V d’aquesta modificació. 

2) Prevenció front als riscs d’inundació 

D’acord amb l’estudi d’inundabilitat, aportat al Volum VI d’aquesta modificació, es 

conclou que el sector SUD-3* “Industrial Can Vilalba” queda per sobre de la cota 

d’inundació i no quedarà afectat per un possible desbordament del torrent sense nom 

situat al nord del sector i del riu Llobregat. 

3) Preservació dels terrenys amb pendent elevada 

No hi ha sòls amb pendents mitjans superiors al 20% en el sector, tal i com es pot 

observar al plànol “I.3.Topogràfic” i com ho recull la documentació ambiental aportada al 

Volum V d’aquesta modificació. 

Val a dir que puntualment existeixen marges, a la zona del torrent i a l’inici del carrer 

Circumval·lació, on el seu pendent és superior al 20%. I cal esmentar que fruït 

d’alteracions antropomòrfiques per a l’execució de les plataformes d’anivellament de 

terrenys per implantar les naus industrials i per executar alguns accessos s’han generat 

talussos d’elevat pendent. 
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12.4. Justificació del compliment dels articles 65.4, 98, 99 i 100 del 

TRLUC.  

 

(a) Compliment article 65.4 del TRLUC  

 

D’acord amb l’article 65.4 del TRLUC: 

 

“ (...) 4. En els sectors d'ús no residencial, els plans parcials urbanístics han de reservar per 

a zona verda un mínim del 10% de la superfície de l'àmbit d'actuació urbanística i han de 

reservar per a equipaments un mínim del 5% de la dita superfície, a més del sòl destinat a 

serveis tècnics, si s'escau.” 

 

Tal i com s’ha exposat en els apartats anteriors les reserves de zona verda i d’equipaments 

del sector SUD 3* Industrial Can Vilalba establertes en la present modificació són superiors 

a les reserves mínimes. A continuació s’adjunta un quadre resum justificatiu: 

 

 

 

 

(b) Compliment article 98 del TRLUC 

 

L’article 98.1 del TRLUC preveu el següent:  

 

“1. La modificació de figures del planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la 

zonificació o l'ús urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius 

considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals ha de 

garantir el manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels sistemes objecte de la 

modificació. Els canvis proposats dels terrenys qualificats d'equipaments esportius només 

poden comportar que se n'ajusti la superfície quan ho requereixi l'interès prevalent de llur 

destinació a espai lliure o zona verda.” 

 

 

 

 

ÀMBIT SUD -3* 

Industrial Can Vilalba

SUP mínima zona verda

(10% àmbit)

Reserva de zona verda 

SUD -3*

Escreix zona verda

SUD -3*

255.062,21m²sòl 25.506,22m²sòl 69.168,01m²sòl 43.661,79m²sòl

ÀMBIT SUD -3* 

Industrial Can Vilalba

SUP mínima d'equipaments

(5% àmbit)

Reserva d'equipaments 

SUD -3*

Escreix equipaments

SUD -3*

255.062,21m²sòl 12.753,11m²sòl 18.769,93m²sòl 6.016,82m²sòl

ZONA VERDA (P)

EQUIPAMENTS (E)
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L’àmbit de Can Vilalba ha anat variant la superfície del seu àmbit fins a arribar a la delimitació 

actualment existent sense disminuir la superfície dels sistemes de verd públic i 

d’equipaments tal i com ho recull la taula comparativa inferior. 

 

 

 

Pel que fa al sòl urbanitzable, la Modificació Puntual: 

• Altera la delimitació dels espais lliures en el sòl urbanitzable pendent d’execució 

(SUD 3* - Industrial Can Vilalba), incrementant la seva superfície i garantint la seva 

funcionalitat establint un ampli coixí d’espai lliure de transició (veure plànol O2b i 

O3). 

• Reserva una superfície d’equipaments superior a la mínima establerta pel TRLUC 

delimitant-la sobre els equipaments actualment existents, qualificats de zona verda 

d’acord amb la RPGO.  

 

Pel que fa al sòl urbà consolidat, es mantenen les superfícies de sistemes actualment 

existents sense alterar la seva superfície ni modificar la seva localització. 

 

 

De tot l’exposat es pot concloure que no aplica el compliment de l’article 97.2 bis del 

TRLUC atès que la present modificació no disminueix ni la superfície actualment existent 

d’espais lliures ni d’equipaments. Els canvis de localització del sistema d’espais lliures es 

realitza exclusivament en el sector SUD-3*, qualificant com a sòl d’equipaments la zona 

esportiva i el CAP existents i reordenant l’espai lliure,tot incrementant la seva superfície, a 

mode de coixí de transició entre el sòl residencial i la indústria. 

 

 

 

 

 

 

 

PPO-3

(pànol I.4a)
%

RPGO 

(plànol I.4b)
%

Transposició del 

planejament vigent a 

la realitat física actual

(plànol I.4c)

%

Proposta 

MP RPGO

(plànol P3)

%

Verd Públic 225.160,00m²sòl 13,98% 257.532,53m²sòl 22,07% 243.363,31m²sòl 17,10% 279.256,26m²sòl 23,06%

Equipament 45.080,00m²sòl 2,80% 47.464,17m²sòl 4,07% 45.765,56m²sòl 3,22% 64.535,49m²sòl 5,33%

Equipament Esportiu 16.040,00m²sòl 16.101,34m²sòl

Equipament Cultural 25.120,00m²sòl 25.221,24m²sòl

Protecció de monuments 3.920,00m²sòl 4.442,98m²sòl
TOTAL SISTEMES 

(excloent vialitat) 270.240,00m²sòl 16,78% 304.996,70m²sòl 26,14% 289.128,87m²sòl 20,32% 343.791,75m²sòl 28,38%
SUPERFÍCIE TOTAL ÀMBIT

excloent sòl no urbanitzable 1.611.029,00m²sòl 100,00% 1.166.900,00m²sòl 100,00% 1.423.131,34m²sòl 100,00% 1.211.185,66m²sòl 100,00%

SUPERFÍCIE SNU 373.923,00m²sòl 0,00m²sòl 0,00m²sòl 211.178,07m²sòl
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(c) Compliment article 99 del TRLUC 

 

L’article 99 del TRLUC estableix el següent:  

 

“1. Les modificacions d’instruments de planejament general que comportin un increment del 

sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la 

transformació dels usos establerts anteriorment han d’incloure en la documentació les 

especificacions següents: 

 

a) La identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, 

públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i 

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

mitjançant la incorporació a la memòria d’una relació d’aquestes persones i de les 

certificacions pertinents expedides pel Registre de la Propietat i, si s’escau, pel Registre 

Mercantil. En el cas de manca d’identificació del propietari en el Registre de la Propietat s’han 

de fer constar les dades del cadastre. També s’ha de fer constar a la memòria si hi ha un 

adjudicatari de la concessió de la gestió urbanística, i la seva identitat. 

 

b) La previsió, en el document de l’agenda o del programa d’actuació del pla, de l’execució 

immediata del planejament i l’establiment del termini concret per a aquesta execució, el qual 

ha d’ésser proporcionat a la magnitud de l’actuació. 

 

c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en 

termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de 

la nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document de l’avaluació 

econòmica i financera, com a separata. 

 

2. Les modificacions d’instruments de planejament general a què fa referència l’apartat 1 

resten també subjectes a les particularitats i tenen els efectes següents: 

 

a) Si les determinacions del planejament general que s’han de modificar tenen una vigència 

inferior a cinc anys, requereixen l’informe favorable de la comissió territorial d’urbanisme 

competent, abans de la tramitació. L’informe ha d’ésser demanat per l’administració 

competent per a tramitar-lo i s’entén emès en sentit favorable si transcorren tres mesos des 

que es va sol·licitar sense que s’hagi notificat. Els motius que justifiquen la modificació han 

d’estar explicitats convenientment en la sol·licitud d’informe i s’han de fonamentar en raons 

d’interès públic degudament enumerades i objectivades. 

 

b) L’incompliment dels terminis establerts per la modificació per a iniciar o acabar les obres 

d’urbanització o per a edificar els solars resultants comporta que l’administració actuant 
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adopti les mesures necessàries perquè l’actuació s’executi o per retornar a l’ordenació 

anterior a la modificació. 

 

3. Si les modificacions d’instruments de planejament general comporten un increment de 

sostre edificable i es refereixen a sectors o a polígons d’actuació urbanística subjectes a la 

cessió de sòl amb aprofitament, han d’establir el percentatge de cessió del 15% de 

l’increment de l’aprofitament urbanístic.” 

 

La Modificació Puntual NO comporta un increment del sostre edificable (de fet, 

comporta un decrement de sostre industrial), de la densitat de l’ús residencial o de la 

intensitat dels usos. I tampoc implica una transformació dels usos establerts 

anteriorment, i per tant no li és d’aplicació l’article 99. 

 

Tot i no procedir el compliment de l’article 99.1,  durant la tramitació de la present 

Modificació Puntual s’aportaran els certificats registrals acreditatius de la titularitat 

dels cinc anys anteriors de cada una de les finques de l’àmbit . A continuació es detalla 

i justifica la identitat dels propietaris i titulars dels drets reals sobre les finques afectades 

durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació: 

       1.- Relació de persones 
 
1.1.- Relació de propietaris: 

a) BOMER, S.A  

b) CAN SUNYER, S.A. 

c) CENTURION REAL ESTATE, S.A 

1.2.- Relació de titulars de drets reals: 
 

a) Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A (MPAT) (finca registral 2.749) 

b) PACO FALQUÉ, S.L. (finca registral 2.749) 

c) SOCIEDAD BUTSEMS y COMPAÑIA (finques registrals 1.044, 4.894 i 1.043) 

d) SALVADOR COSTA TOMAS (finca registral 1.043) 

e) MONTAJES DE FERRALLAS Y OBRAS, S.L. (finca registral 6.852)  

f) MARIA TORRA ROCA, ANTONIO MACIÀ MONROS, JUAN ANTONIO DE RUEDA 
GARCÍA-TUÑON  (finca registral 6.852) 

g) INSTITUT CATALA DE FINANCES (finca registral 6.852) 

h) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (finca registral 6.852) 

i) FERROBERICA, S.L., Unipersonal (finca registral 6.852) 
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2.- Relació de títols: 
 

FINCA 
REGISTRAL SUPERFICIE REF. CADASTRAL 

SUP. 
CADASTRAL 

1.043 18.840,24 0076104DF1907N0001JI 12.380,00 

4.894 10.000,00 0076103DF1907N0001II 16.224,00 

1.044 77.725,16 9979201DF0997N0001IO 78.249,00 

2.749 13.000,00 9983303DF0998S0001SA 34.979,00 

6.852 - 0076101DF1907N0001DI 52.047,00 

4.730 2.296,00 

0076106DF1907N0001SI, 
0076101DF1907N0001DI, 
0076102DF1907N0001XI 4.706,00 

3.400 8.890,24 0076102DF1907N0001XI 35.992,00 

3.399 41.431,67 0076102DF1907N0001XI 35.992,00 
 
 
- FINQUES REGISTRALS 4.894, 1.044 i 2.749: Compravenda autoritzada per la notaria de 

Barcelona, la Sra. Maria de Rocafiguera Gibert en data 2 d’octubre de 2018 (protocol  

1583) a través de la qual CENTURION REAL ESTATE, S.A adquireix de la SAREB que 

prèviament va adquirir per títol de cessió autoritzada pel notari de Barcelona Sr Miguel 

Angel Campo Güerri el 3 d’octubre de 2013 (protocol 3.646). Per tant, s’acredita la 

titularitat anterior els últims 5 anys. 

 

- FINCA REGISTRAL 1043: Compravenda autoritzada pel notari de Valencia Sr. Vicente L. 

Simo Santoja en data 21 de desembre de 1989, per part de CAN SUNYER, S.A. Per tant, 

la mateixa titularitat anterior els últims 5 anys. 

 

- FINQUES REGISTRALS 6852, 3.400, 4.730 I 3.399 a través de la qual BOMER, S.A. 

adquireix pet títol de compravenda autoritzada pel notari de Barcelona, Sr. Joan Carles 

Olle Favaro en data 14.09.2017 (protocol 1744). Previament, el titular de la finca 

registral 6.852 va adquirir-la per Agrupacion y Obra nova autoritzada pel notari 

MODESTO VENTURA BENAGES en data 6.09.2001. I la resta de titulars de les finques 

3.400, 4.730 I 3.399 van adquirir per Juan Antonio De Rueda Garcia Tuñon I Antonio 

Macia Monrós van adquirir les finques en data 26 de gener de 1995 i FERROBERICA, 

S.L.U (B58678632) va adquirir les finques en data 6 de septembre de 2001 i al 31 de 

desembre de 2007. 

 
Al “Document annex 1.  Petició certificacions registrals.” s’adjunta la petició de les 
certificacions registrals anteriorment esmentades. 

 
Finalment es deixa constància de que la Modificació Puntual NO comporta un increment 
de sostre edificable pel que no ha d’establir el percentatge de cessió del 15% de cap 
increment d’aprofitament urbanístic  i per tant en el sector SUD-3* Industrial Can 
Vilalba” s’estableix la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic d’acord amb el 
TRLUC. 
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(d) Compliment article 100 del TRLUC 

 

L’article 100 del TRLUC estableix el següent:  

 

“1. Si la modificació d'una figura del planejament urbanístic comporta un increment de sostre 

edificable, en el cas de sòl urbanitzable, s'han d'incrementar proporcionalment, com a mínim, 

els espais lliures i les reserves per a equipaments determinats per l'article 65.3 i 4, i, en el 

cas de sòl urbà, s'ha de preveure una reserva mínima per a zones verdes i espais lliures 

públics de 20 m² per cada 100 m² de sostre residencial i de 5 m² per cada 100 m² de sostre 

d'altres usos. Per computar aquests estàndards, s'ha d'aplicar el que estableix l'article 65.5. 

A més, si cal, s'ha de reservar sòl per a equipaments públics en la quantitat adequada per 

fer front als requeriments que deriven de la modificació. 

 

2. Quan la modificació del planejament comporta l'augment de la densitat de l'ús residencial, 

sense increment de l'edificabilitat, s'ha de preveure una reserva complementària de terrenys 

per a sistemes d'espais lliures i equipaments de 10 m², com a mínim, per cada nou habitatge, 

llevat que l'augment de densitat es destini a habitatges de protecció pública i no ultrapassi el 

nombre d'habitatges que resulta d'aplicar el mòdul de 70 m² al sostre amb aquesta destinació. 

En el cas que aquesta reserva complementària, per raons d'impossibilitat material, no es 

pugui emplaçar en el mateix àmbit d'actuació, es pot substituir per l'equivalent del seu valor 

econòmic, que l'ajuntament competent ha de destinar a nodrir un fons constituït per adquirir 

zones verdes o espais lliures públics de nova creació en el municipi. 

 

3. En sòl urbà, quan la modificació del planejament té per objecte la reordenació general d'un 

àmbit que comporta la transformació global dels usos previstos pel planejament, ha 

d'incorporar una reserva mínima de 22,5 m² per cada 100 m² de sostre residencial per a 

zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics. D'aquesta reserva, s'ha de 

destinar un mínim de 15 m² de sòl per cada 100 m² de sostre residencial a zones verdes i 

espais lliures públics. Així mateix, s'ha d'incorporar una reserva per a zones verdes, espais 

lliures públics i equipaments públics de 7,5 m² de sòl per cada 100 m² de sostre destinat a 

altres usos. Aquestes reserves s'apliquen sobre la totalitat del sostre edificable de l'àmbit. 

Als efectes anteriors, computen les reserves que s'han obtingut o s'han previst per a 

qualsevol ús per raó de la destinació de l'àmbit en qüestió d'acord amb el planejament 

anterior i s'hi ha d'aplicar el que estableix l'article 65.5. 

 

4. Quan la modificació del planejament té per objecte una actuació aïllada de dotació s'han 

d'incrementar les reserves per a zones verdes, espais lliures i equipaments d'acord amb les 

regles següents: 
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a) Si la modificació comporta transformació dels usos preexistents, s'han de complir les 

reserves mínimes que estableix l'apartat 3. 

 

b) Si la modificació comporta únicament un increment de sostre edificable o de la densitat, 

s'han d'incrementar les reserves d'acord amb el que estableixen els apartats 1 i 2 

respectivament. 

 

c) En el cas que les reserves exigides d'acord amb les lletres a i b no es puguin emplaçar en 

el mateix àmbit, per raons d'impossibilitat material, es poden substituir per l'equivalent del 

seu valor econòmic, que l'ajuntament competent ha de destinar a nodrir un fons constituït per 

adquirir espais lliures o equipaments de nova creació en el municipi.” 

 

La present Modificació Puntual (i) no comporta un increment de sostre edificable; (ii) 

no comporta augment de densitat residencial; (iii) no suposa la reordenació general 

d’un àmbit que comporti la transformació global d’usos previstos per planejament; ni 

(iv) té per objecte una actuació aïllada de dotació. En conseqüència, no és d’aplicació 

l’article 100 del TRLUC.  

 

12.5. Justificació de la nova informació pública de la Modificació puntual 

del PGOU d’Abrera a l’àmbit de “Can Vilalba” i suspensió de 

Llicències 

 

En data 26 de novembre de 2010 l’Ajuntament d’Abrera va aprovar inicialment la “33ª  Modificació 

puntual de la revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera a l’àmbit de “Can Vilalba”” (publicada 

al BOP de Barcelona 17 de desembre de 2010). Aquest document, malgrat la petició d’informes 

sectorials corresponents, no va assolir l’aprovació provisional ni, per tant, es va elevar a la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona als efectes de la seva aprovació definitiva. 

 

La present Modificació puntual de la RPGOU parteix de la base d’aquell instrument de 

planejament que no va progressar en llur tramitació limitant-se per tant a un acte tràmit 

d’aprovació inicial. No obstant això les noves determinacions en matèria de règim urbanístic del 

sòl així com de pròpia definició de l’àmbit afectat per la 33ª Modificació, acrediten un seguit 

d’alteracions de naturalesa substancial respecte al contingut d’aquella proposta de Modificació 

de 26 de novembre de 2010. 

 

D’acord amb la doctrina jurisprudencial la introducció d’aquestes modificacions de naturalesa 

substancial en la proposta de modificació puntual del PGOU, s’imposa un nou sotmetiment del 

document al tràmit d’informació pública.  

Exemple d’aquesta doctrina ho són, entre moltes d’altres, sentències com la del TSJ d’Andalusia- 

Sevilla, de 23 de gener de 2014 (EDJ 2014/309818):  

 

“tras el trámite de información pública , (las) modificaciones sustanciales en el documento que 

han quedado incorporadas en el definitivamente aprobado resultaba obligado disponer 

un nuevo trámite de información pública”. 
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En el mateix sentit la Sentència del Tribunal Suprem de 2 de juny de 1993 (EDJ 1993/5278). 

 

La segona aprovació inicial de la Modificació puntual de la RPGOU d’Abrera respecte a 

l’adoptada en data 26 de novembre de 2010 és la que ha de permetre, justament, el sotmetiment 

a nova informació pública requerida per la doctrina legal. I per aquest motiu es reitera la tramitació 

d’aquesta aprovació amb el nou contingut i abast ajustat a les noves determinacions de 

planejament. 

 

Amb aquesta 2a aprovació inicial s’acordarà la suspensió de llicències atès que el pla  suposa 

una  modificació  del règim  urbanístic del sòl d’acord amb l’article  73.2  del TRLUC. A aquest 

document s’adjunta el  plànol de suspensió de llicències “S.1 Àmbit de suspensió de llicències” 

que inclou tot l’àmbit de la modificació. 

 

 

13. EXECUCIÓ, OBLIGACIONS I COMPROMISOS DEL SECTOR SUD-3* 

INDUSTRIAL CAN VILALBA 
 

1. La present modificació delimita un únic polígon d’actuació urbanística: PAU (1) SUD-3* 

Industrial Can Vilalba. 

 

2. S’estableix com a sistema d’actuació el de reparcel·lació en la modalitat de compensació 

bàsica. 

 

3.  El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el 

mateix es faran càrrec de: 

 

• La cessió obligatòria i gratuïta lliure de càrregues a l’Ajunament d’Abrera del 10% de 

l’aprofitament urbanístic. 

• Costejar i executar la urbanització interna completa del sector, així com la dels espais 

lliures, la connexió de les xarxes generals de serveis i altres mesures d’acord amb el 

recollit en aquest Pla. 

• Costejar i executar la urbanització de les dues rotondes planificades i el camí que 

connecta Can Vilalba amb Olesa de Montserrat. 

• Costejar i executar 2 passos per a vianants semaforitzats amb polsador en sòl no 

urbanitzable. 

• Costejar i executar la parada d’autobús projectada. 

 

4. Les característiques de les obres d'urbanització es defineixen el l’estudi d’obres bàsiques 

d’urbanització i en el posterior projecte d’urbanització. 

 

 

5. Són compromisos de la propietat els següents: 

 

D’acord amb l’article 130 i concordants del Text refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per 

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, els propietaris o propietàries integrants de l’entitat 

urbanística col·laboradora aportaran els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta i 

executaran a llur càrrec la urbanització del sector. A tal efectes s’hauran de constituir en 
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Junta de compensació mitjançant document públic a tramitar davant de l’administració 

municipal i inscriure al Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores. 

 

El sector de sòl urbanitzable delimitat núm. 3* «Industrial Can Vilalba» té adscrit com a 

càrrega exterior l’execució d’un camí i dues rotondes a la BV-1201 per garantir l’accés al 

sector esmentat. La implantació de les dues rotondes requerirà de l’expropiació prèvia 

per part de l’Ajuntament d’Abrera dels sòls necessaris per l’ocupació dels terrenys que 

permeti aquesta implantació. 

Aquesta expropiació la durà a terme l’administració municipal una vegada vigent la 

present Modificació puntual del PGOU d’Abrera, això és, a partir de la publicació al 

DOGC del seu acord d’aprovació definitiva i de les normes urbanístiques corresponents.  

 

La Junta de compensació a constituir per a la gestió i la transformació del sector de sòl 

urbanitzable delimitat núm. 3* «Industrial Can Vilalba» presentarà a tràmit el projecte de 

taxació conjunta per a l’expropiació dels esmentats sòls afectats de sistema viari a partir 

de l’esmentada vigència de la present Modificació puntual de la RPGOU. Amb la 

presentació del projecte expropiatori que incorpori, al menys, la relació de béns i drets 

afectats i la corresponent proposta de fulls d’apreuament, s’entendran completades les 

obligacions de la propietat en relació als sòls exteriors al Sector als efectes de l’obtenció 

dels corresponents llicències d’obres i ambientals, sens perjudici del tràmit propi i 

corresponent a les obres i activitats a desenvolupar dins de cada una de les finques 

resultants del sector; i també sens perjudici de la despesa d’urbanització extrapoligonal 

ressenyada.  

 

El tràmit administratiu del projecte expropiatori corresponent es seguirà per l’Ajuntament 

d’Abrera de conformitat amb la legislació urbanística i local d’aplicació. 

 

El cost de la urbanització del camí paral·lel a la BV-1201 així com de les dues rotondes 

indicades, serà assumit per la Junta de compensació del sector de sòl urbanitzable 

delimitat núm. 3* «Industrial Can Vilalba» conforme a l’abast i a les determinacions que 

resulten del projecte d’obres d’urbanització bàsiques que s’adjunta a la present 

Modificació puntual de la RPGOU. 

 

La Junta de compensació farà front als costos d’urbanització d’aquests sistemes exteriors 

a partir del requeriment que li formuli l’Ajuntament d’Abrera i, en tot cas, les durà a terme 

de forma simultània a l’execució de les obres d’urbanització del Sector. 
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14. DOCUMENTS DE LA RPGO OBJECTE DE MODIFICACIÓ 

 

A continuació es detallen el documents que es prevu modificar: 

 

14.1. Modificació de les normes del Pla General d’Ordenació d’Abrera 

• Creació d'un nou article per regular el sòl urbà consolidat: article 151 quart. 

“Residencial Can Vilalba (clau 22b)”.  

• Modificació de l’article 153.6. per incorporar la zona 24* que regularà el sector SUD-

3* Industrial Can Vilalba. 

• Modificació de l’article 156 per eliminar les referències al sector nº1 Can Vilalba (22b) 

atès que el PPO Can Vilalba queda derogat amb la present modificació. 

• Creació d'un nou article per a establir l’ordenació detallada del sòl urbanitzable 

delimitat:  article 158-bis  Sector SUD-3* “Industrial Can Vilalba (clau 24*)”. 

• Modificació de l’annex normatiu “Fitxes de característiques” per substituir la fitxa de 

característiques del Sector S.U.P. P.P.O. – 3 “Can Vilalba (Clau 22b)” per la fitxa de 

característiques del sector SUD-3* “Industrial Can Vilalba”. 

• Creació d'un nou article per a establir la regulació del sistema hidrogràfic:  article 

136-bis  “Sistema hidrogràfic (clau H)”. 

 

14.2. Modificació dels plànols d’ordenació  del Pla General d’Ordenació 

d’Abrera 
 

Els plànols del Pla General d’Ordenació d’Abrera que es detallen a continuació quedaran 

modificats pels plànols d’ordenació de la present modificació: 

01.Estructura orgànica del territori  

02.Delimitació sectors en sòl urbanitzable  

 

15. QUADRE RESUM COMPARATIU DELS PARÀMETRES ENTRE EL 

PLANEJAMENT VIGENT (RPGO) I LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 

 

 
 

SUPERFÍCIES

 (m²)
%

SUPERFÍCIES

 (m²)
%

SUPERFÍCIES

 (m²)
%

64.572,53m²sòl 19,71% 98.736,31m²sòl 38,71% 34.163,78m²sòl 52,91%

V Viari 7.775,14m²sòl 3,05% 7.775,14m²sòl

1.961,61m²sòl 0,77% 1.961,61m²sòl

P Parcs i Jardins urbans 64.572,53m²sòl 19,71% 69.168,01m²sòl 27,12% 4.595,48m²sòl 7,12%

E Equipaments 18.769,93m²sòl 7,36% 18.769,93m²sòl

H Hidrogràfic 1.061,62m²sòl 0,42% 1.061,62m²sòl

262.993,47m²sòl 80,29% 156.325,90m²sòl 61,29% -106.667,57m²sòl -40,56%

22b Industria jardí 262.993,47m²sòl 80,29%

24* (Icv) Industria jardí "Can Vilalba" tipus I 120.772,97m²sòl 47,35%

24* (Icv) Industria jardí "Can Vilalba" tipus II 35.552,93m²sòl 13,94%

327.566,00m²sòl 100,00% 255.062,21m²sòl 100,00% -72.503,79m²sòl -22,13%

0,70m²st/m²sòl 0,00m²st/m²sòl

SISTEMES (superfície total mínima) 

ZONES (superfície total màxima)

TOTAL ÀMBIT 

EDIFICABILITAT BRUTA 0,70m²st/m²sòl

SUD-3* "Industrial Can Vilalba" 
RPGO PROPOSTA MODIFICACIÓ MP vs RPGO
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C. ANNEXES 

 

ÍNDEX DOCUMENTS ANNEXES 

Document annex 1.  Petició certificacions registrals. 

Document annex 2. Procés de desenvolupament i consolidación de la zona 

residencial  

• Annex (2-I). Revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera (1987). 

• Annex (2-II). Aprovació definitiva i Normes Urbanístiques del “Pla Parcial 

d’ordenació de la finca Vilalba” (1974). 

• Annex (2-III).Suspensió de l’aprovació definitiva de la “modificació del Pla Parcial 

d’ordenació de la finca Vilalba” (1981). 

• Annex (2-IV). Denegació de l’aprovació definitiva de la “modificació del Pla 

Parcial d’ordenació de la finca Vilalba” (1981) 

• Annex (2-V)  Aprovació definitiva i Normes Urbanístiques de la “Reforma del Pla 

Parcial d’ordenació de la finca Vilalba” (1982) i Aprovació definitiva de la primera 

fase del Projecte d’Urbanització del Pla Parcial d’ordenació Can Vilalba (1981) 

• Annex (2-VI). Aprovació definitiva i Normes Urbanístiques de la “Reforma del Pla 

Parcial d’ordenació de la finca Vilalba” (1982) 

• Annex (2-VII). Aprovació definitiva i Normes Urbanístiques de la modificació del 

Pla Parcial d’ordenació Can Vilalba (1986) 

• Annex (2-VIII). Aprovació definitiva i Normes Urbanístiques de la modificació de 

l’articulat de les Ordenances del Pla Parcial Can Vilalba (2000) 

• Annex (2-IX). Suspensió de l’aprovació definitiva de la “Adaptació i Reforma del 

Projecte d’Urbanització del Pla Parcial d’ordenació Can Vilalba” (1981) 

• Annex (2-X). Aprovació definitiva de la segona fase del Projecte d’Urbanització 

del Pla Parcial d’ordenació Can Vilalba (1982) 

• Annex (2-XI). Recepció i acceptació de les obres d’urbanització per part de 

l’Ajuntament d’Abrera (1.996). 

• Annex (2-XII).Cessió de la finca corresponent a la Zona hotelera en substitució del 

deute en concepte d’obres d’urbanització incompletes. 

• Annex (2-XIII). Cessió de zones verdes i equipaments (1988). 

• Annex (2-.XIV). Conveni  compensació substitució en metàl·lic del aprofitament 

mig. 
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Document annex 3. Certificat de consolidació del sector residencial 

Document annex 4. Informe de la zona d’equipaments “Can Vilalba” 

Document annex 5. Sentències judicials i plànols d’expropiació del sòl ocupat pel nus 

del Quart Cinturó 

• Annex 5a. Justificació del compliment de les sentències judicials recaigudes en 

relació a les dos anteriors Modificacions Puntuals de planejament al subsector 

industrial de Can Vilalba. Justificació de la inclusió dels enllaços del nus del 4rt 

cinturó.  

o Annex (5.a.I). Sentència judicial (9 de juny de 2.000). 

o Annex (5.a.II). Sentència judicial (3 de març de 2.008). 

• Annex 5b. Acta i plànol d’expropiació del sòl ocupat pel nus del Quart Cinturó. 

 

Document annex 6. Planejament general aprovat 

• Annex 6a. Planejament vigent. RPGO d’Abrera (1987). Acord aprovació definitiva. 

• Annex 6b. Planejament vigent. RPGO d’Abrera (1987). Plànol delimitació sector 

PPU-3 “Can Vilalba”. 

• Annex 6c.  Planejament vigent. RPGO d’Abrera (1987). Normes urbanístiques. 

 

Document annex 7. Planejament derivat aprovat 

• Annex 7a. Planejament vigent. “Plan Parcial de ordenación de la finca Vilalba 

“(1974). Aprovació definitiva i Normes Urbanístiques. 

• Annex 7b. Planejament vigent. “Reforma del Plan Parcial Can Vilalba “(1982). 

Aprovació definitiva. 

• Annex 7c. Planejament vigent. “Reforma del Plan Parcial Can Vilalba “(1982). 

“Normes Complementàries per a la zona de Ciutat Jardí Intensiva”. 

• Annex 7d. Planejament vigent. “Reforma del Plan Parcial Can Vilalba “(1982). 

Plànol 3 - “Zonificación”. 

• Annex 7e. Planejament vigent. “Reforma del Plan Parcial Can Vilalba “(1982). 

Plànol 5 - “Dotaciones y aprovechamiento medio”. 

• Annex 7f. Planejament vigent. “Reforma del Plan Parcial Can Vilalba “(1982). 

Plànol 6 - “Plan de etapas”. 

• Annex 7g. Planejament vigent. Modificació del “Plan Parcial Can Vilalba “(1986). 

Aprovació definitiva i Normes Urbanístiques. 

• Annex 7h. Planejament vigent. Modificació del “Plan Parcial Can Vilalba “(2000). 

Aprovació definitiva i Normes Urbanístiques. 
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Document annex 8. Imatges del sector 

Document annex 9. Cartes de serveis 

Document annex 10. Documentació Aprovació Inicial 33a MP RPGO Abrera Can 

Vilalba 

• Annex 10a. Acord plenari d’aprovació inicial de 26.11.2010 i publicació al BOPB. 

• Annex 10b. Normativa i plànols de classificació i qualificació del sòl aprovats 

inicialment. 

• Annex 10c. Informes rebuts en fase d’aprovació inicial. 

 

Document annex 11. Escriptures /certificats registrals. 
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