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E. NORMES REGULADORES 
 

Les normes reguladores recollides en la present modificació puntual modificarà la 

recollida al planejament actualment vigent (Revisió del Pla General d’Ordenació 

d’Abrera, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 14 

d’octubre de 1987). 

 

Les modificacions que apliquen a les normes urbanístiques del planejament vigent 

referents a: 

• Text nou afegit es marca en color blau i en cursiva. 

• Text a suprimir es marca en color vermell i amb el text ratllat. 
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TÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 
 

Article 1. Objecte 
 

L’objecte de la modificació de la Revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera a l’àmbit de “Can 

Vilalba” 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. 

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”. 

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

Sector industrial Can Vilalba”. 

 

Article 2. Àmbit de la modificació 

 
La superfície de l’àmbit de la modificació puntual és de 1.422.363,73 m²,  dels quals 255.062,21 

m²sòl conformen el sector de sòl urbanitzable delimitat “Sector 33 Activitats econòmiques nord”, 

956.123,45 m²sòl formen part del sòl urbà consolidat del municipi i 211.178,07 m²sòl formen part 

del sòl no urbanitzable del municipi. 

 

Article 3. Vigència i modificació 
 

1. Aquesta Modificació entra en vigor l’endemà de la publicació de l’edicte de la seva aprovació 

definitiva i de la corresponent normativa urbanística en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya i té vigència indefinida. 

2. Les previsions d’aquesta modificació puntual podran ser modificades, prèvia motivació i 

justificació, seguint els mateixos tràmits que per la seva formulació i aprovació, segons que 

preveu la legislació vigent. 

3. No seran supòsits de modificació els ajustos d’alineació i rasants que no distorsionin 

l’estructura general del sector SUD 3*, ni modifiquin les superfícies de les illes en més d’un 

5% i tampoc ho seran les petites variacions ocasionades per a la millor adaptació sobre el 

terreny del projecte d’urbanització que no suposin modificacions en la superfície superior al 

5%.   
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Article 4. Naturalesa jurídica 
 

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

constitueix la modificació del text refós de la Revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera, 

aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 14 

d’octubre de 1987 

Article 5. Marc legal 
 

1- Aquesta modificació està redactada d’acord amb: 

• 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. 

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). 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme. 

• La Revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera, de 14 d’octubre de . 

• Legislació sectorial vigent i altres normatives d’aplicació. 

 

2- Qualsevol referència, en les presents Normes, a la legislació urbanística vigent, 

ha d’entendre’s que es refereix als anteriors textos. 

 

3- Les abreviatures utilitzades en aquestes Normes referides als textos legals 

esmentats són les següents: 

 

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

d’Urbanisme de Catalunya.(TRLUC) 

• El 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. (RPGO) 
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4- Pel que no quedi expressament regulat en la present modificació serà d’aplicació 

la normativa de la revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera i la normativa sectorial 

vigent. 

 

Article 6. Contingut i interpretació 
 

1. La present modificació està integrada pels documents següents: 

 

VOLUM I 

A. MEMÒRIA INFORMATIVA 

B. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’ORDENACIÓ 

C. ANNEXES 

 

VOLUM II 

D. 1 PLÀNOLS D’INFORMACIÓ I D’ORDENACIÓ 

D. 2 ESTUDI D’OBRES BÀSIQUES D’URBANITZACIÓ 

 

VOLUM III 

E. NORMES URBANÍSTIQUES 

 

VOLUM IV 

F. 1 AGENDA I PLA D’ETAPES 

F. 2 AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

F. 3 INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

 

VOLUM V 

G. INFORME AMBIENTAL 

 

VOLUM VI 

H. ESTUDI D’INUNDABILITAT 

 

VOLUM VII 

I. ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
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2. Els documents normatius són:  

a) Els plànols d’ordenació: 

O.1. “Classificació del sòl. Delimitació del sector SUD-3* Industrial Can Vilalba” 

O.2a. “Qualificació del sòl urbà consolidat” 

O.2b. “Qualificació del sòl urbanitzable delimitat” 

O.2c. “Qualificació del sòl no urbanitzable”  

O.3a. “Ordenació del sector SUD-3* Industrial Can Vilalba” 

O.3b. “Ordenació del sector SUD-3* Industrial Can Vilalba.Illa II” 

O.3c. “Ordenació del sector SUD-3* Industrial Can Vilalba.Illa I i III” 

 

b) Les Normes reguladores. 

 

La resta de documents de la modificació són informatius. 

 

3. Els documents d’aquesta modificació s’interpretaran sempre atenent el seu contingut i 

d’acord amb els objectius i finalitats expressades en la memòria. En casos de contradicció o 

d’imprecisió es recorrerà al següent: 

a) En cas de discrepància entre la documentació escrita i la gràfica, prevaldran les primeres 

llevat que el conflicte es refereixi a la quantificació de les superfícies de sòl, supòsit en 

el qual cal atenir-se a la superfície real. 

b) En cas de discrepància entre diferents determinacions gràfiques, prevaldran primer les 

que es donin acotades i, si no és així, les que figurin a escala gràfica més detallada. 

c) En qualsevol cas prevaldrà la solució més favorable a la menor edificabilitat i a la major 

dotació de sistemes d’espais lliures i equipaments públics i les solucions que afavoreixin 

el domini públic sobre el privat. 
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TÍTOL SEGON: RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

 

Article 7. Classificació del sòl 
 

1.  La present modificació, ateses les preexistències i els objectius assolir expressats en la 

Memòria, estableix les següents classificacions de sòl objecte de modificació: 

• Sòl Urbà (956.123,45 m²sòl). 

• Sòl Urbanitzable Delimitat (255.062,21 m²sòl). 

• Sòl No Urbanitzable (211.178,07 m²sòl). 

2. La delimitació gràfica de la classificació del sòl es recull al plànol d’ordenació: 

O.1. “Classificació del sòl. Delimitació del sector SUD-3* Industrial Can Vilalba” 

  

 

Article 8. Qualificació del sòl 
 

1. Aquesta modificació puntual concreta l’ordenació física detallada del sòl de l’àmbit que 

abasta per a les diferents classes de sòl: 

a) Qualificació del sòl urbà consolidat: 

•  La regulació normativa d’aquest sòl queda recollida al Títol Tercer d’aquestes 

normes reguladores. 

b) Qualificació i ordenació del sòl urbanitzable delimitat sector SUD-3* “Industrial Can 

Vilalba” . 

• La regulació normativa d’aquest sòl queda recollida al Títol Quart d’aquestes normes 

reguladores. 

c) Qualificació del sòl no urbanitzable: 

• La regulació normativa d’aquest sòl queda recollida al Títol Cinquè d’aquestes 

normes reguladores. 

 

La delimitació gràfica de les zones i sistemes es recull als plànols d’ordenació: 

O.2a. “Qualificació del sòl urbà consolidat” 

O.2b. “Qualificació del sòl urbanitzable delimitat” 

O.2c. “Qualificació del sòl no urbanitzable”  

O.3a. “Ordenació del sector SUD-3* Industrial Can Vilalba” 

O.3b. “Ordenació del sector SUD-3* Industrial Can Vilalba.Illa II” 

O.3c. “Ordenació del sector SUD-3* Industrial Can Vilalba.Illa I i III” 
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TÍTOL TERCER: REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ CONSOLIDAT 
“RESIDENCIAL CAN VILALBA” 

Article 9. Article de nova creació. Article 151-quart- 
RESIDENCIAL CAN VILALBA (clau 22b) 
 

S’afegeix un nou article: l’article 151-quart-“Residencial Can Vilalba”, a les normes urbanístiques  

de la RPGO d’Abrera, que queda redactat tal i com es recull a continuació: 

 

Article 151 – quart .– RESIDENCIAL CAN VILALBA (Clau 22b) 

 

1.- Divisió del sòl en zones i sistemes. 
L’edificació es regirà per la següent divisió: 

Zones: 

a) Ciutat jardí intensiva. 

b) Ciutat jardí semi-intensiva. 

c) Bosc urbanitzat. 

d) Comercial. 

e) Hoteler. 

Sistemes: 

f) Verd públic. 

g) Protecció de monuments. 

h) Equipament Esportiu. 

i) Equipament Cultural 

Quadre resum dels paràmetres reguladors generals de les zones 

 Ciutat Jardí 
Intensiva I 

Ciutat Jardí 
Intensiva II 

Ciutat Jardí 
Semi-intensiva 

Bosc 
urbanitzat 

Comercial  Hotelera 

Parc. mínima 200,00 m2 350,00 m2 400,00 m2 2.000,00 m2 200,00 m2 - 

Façana mínima 10,00 m 13,00 m 15,00 m - 10 / 26 / 36 m - 

Ocup. màxima 40% 30% 30% 10% 60% 40% 

Dist. a carrer 3,00 m 3,00 m 6,00 m 15,00 m 3,00 m - 

Dist. a límits 2,00 m 2,50 m 3,00 m 8,00 m 2,00 m - 

Volum màxim Ocup. màx. x 8 
< 4.000 m3 

- Ocup. màx. x 8 
< 4.000 m3 

Ocup. màx. x 
8 < 8.000 m3 

- - 

Alçada màxima 9,00 m (PB+1) 9,00 m (PB+1) 11,00 m 11,00 m 11,00 m - 

Edif. màxima 0,5m2st/m2sòl 0,5 m2st/m2sòl - - 3,0m2st/m2sòl 3,0m2st/m2sòl 

Ocup. màxima 
const. auxiliars 

5% 5% 5% 5% 5% - 
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2.- Regulació de les zones: 

 

a)  Ciutat jardí intensiva 

 

(1) Correspon aquest tipus d’ordenació a edificis aïllats de vivendes, envoltats de vegetació 

i amb una considerable densitat de vivenda. 

 

(2) S’estableixen dues subzones: Ciutat jardi intensiva I i Ciutat jardí intensiva II. Els seus 

paràmetres específics s’estableixen als punts (3) i (4). La resta de paràmetres i 

condicions definides per a la ciutat jardí intensiva també hi són d’aplicació. 

 

(3) Ciutat jardí intensiva I. 

a. La superfície mínima de parcel·la és de 200 m². 

b. L’edificabilitat màxima és de 0,5 m²st/m²sòl. 

c. La ocupació en l’edifici principal serà, com a màxim, el 40% de la superfície, 

qualsevol que sigui la superfície de la parcel·la. 

d. La façana mínima de parcel·la serà de 10 m. 

e. La separació a llindes de veïns serà de 2 metres. 

f. La separació a la llinda oficial de carrer serà de 3 m. 

g. El volum màxim edificable serà el resultat d’aplicar a la superfície màxima 

edificable de una parcel·la l’alçada de 8 metres. Aquest volum màxim no podrà 

depassar els 4.000 m³.  

h. L’alçada màxima de la edificació serà de 9 m. equivalents a PB+1 P. 

Aquesta alçada comptarà a partir del nivell natural del terreny en cada punt de 

la parcel·la ocupada per l’edifici. 

 

(4) Ciutat jardí intensiva II. 

a. La superfície mínima de parcel·la és de 350 m². 

b. La edificabilitat màxima és de 0,5 m²st/m²sòl. 

c. La ocupació màxima és del 30%. 

d. La façana mínima de parcel·la serà de 13 m. 

e. La separació a llindes de veïns serà de 2,5 metres. 

f. La separació a la llinda oficial de carrer serà de 3 m. 

g. L’alçada màxima de la edificació serà de 9 m. equivalents a PB+1 P. 

Aquesta alçada comptarà a partir del nivell natural del terreny en cada punt de 

la parcel·la ocupada per l’edifici. 

 

(5)  A totes les parcel·les amb una superfície superior a 400 m², sigui quina sigui la subzona, 

regiran les normes de la ciutat jardí semintensiva. 

En cas d’agrupar-se dues o més parcel·les de superfície inferior a 400 m. la normativa 

aplicable serà la que correspongui a la superfície de la parcel·la resultant. 
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(6) En terrenys amb pendent, es varia el percentatge d’ocupació de la següent manera: 

− Fins el 30% no varia el percentatge d’ocupació. 

− Del 30 al 50% es disminueix 1/3. 

− Del 50 al 100% es disminueix en 1/2. 

− Més del 100% de pendent, no es permetrà la construcció. 

 

(7) L’espai no ocupable per edificació de la parcel·la es destinarà a espai lliure privat i 

quedarà destinat a repòs i esbarjo dels habitants de les vivendes. Per a mantenir el 

caràcter urbà de la zona no podrà ser parcel·lat ni venut amb independència de la totalitat 

del solar que inclou la construcció realitzada. 

 

 

(8) S’admetran construccions auxiliars amb una ocupació màxima del 5% de la parcel·la i 

una alçada màxima de 3 metres.   

Aquestes construccions auxiliars podran disposar-se aïllades o adossades a l’edifici 

principal, mantenint les reculades assenyalades als punts 2.(3)e, 2.(3)f, 2.(4)e i 2.(4)f 

d’aquest article. S’admeten les construccions auxiliars adossades a la faixa immediata a 

l’alineació del carrer, sempre que es construeixin completament encastats al massís de 

terra, i en les condicions de desnivell topogràfic que s’assenyalen a l’article 145.6.g. del 

vigente Pla General d’Ordenació. 

 

(9) Es permet la vivenda unifamiliar.  

No s’admet l’ús públic d’espectacles, però sí el Benèfic-sanitari i els edificis d’ús públic 

residencial. Aquests últims hauran de preveure en la seva parcel·la l’espai necessari per 

l’aparcament d’un nombre de cotxes igual a la meitat del nombre d’habitacions. 

L’ús comercial d’aquesta zona es limitarà a les llicències d’obertura estrictament 

indispensables i justificades a la sol·licitud de la llicència municipal, no depassant mai els 

100 m² de superfície i els 350 m² de volum.  

S’admet la industria de 1ª Categoria en situacions A i B segons els articles 99, 100, 101, 

102 i 103 de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació d’Abrera. 

 

(10)  S’admeten els garatges de caràcter particular dins de les condicions de volum exigides 

per a les construccions auxiliars. 

 

(11)  S’admet la llibertat de composició arquitectònica sempre que els edificis estiguin en 

harmonia amb el caràcter de la zona i amb el medi geogràfic i urbà. 

 

(12)  Podran establir-se tanques de material opac fins a una alçada màxima de 0,80 m. i la 

resta, fins a una alçada màxima de la tanca de 1,60m., haurà d’estar formada per 

elements vegetals o de gelosia. 

En el cas de pendents es mesuraran els 0,80 m en el punt mig de cada tram horitzontal 

de la tanca, de manera que en aquest punt de màxima alçada respecte al terreny no 

depassi l’alçada de 1,20 m i en el de mínima la de 0,40 m. 
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(13)  Són d’aplicació les condicions complementàries de l’edificació de l’apartat 6 de l’article 

145 de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació. 

 

 

b)  Ciutat jardí semi-intensiva 

 

(1) Correspon aquest tipus d’ordenació a edificis aïllats de vivendes, envoltats de vegetació 

i amb densitat de vivenda no molt intensa. 

 

(2) La superfície mínima de parcel·la que s’admet en aquesta zona és de 400 m² i la 

ocupació en l’edifici principal serà, com a màxim, el 30% de la superfície, qualsevol que 

sigui la superfície de la parcel·la. 

En terrenys amb pendent, es varia el percentatge d’ocupació de la següent manera: 

− Fins el 30% no varia el percentatge d’ocupació. 

− Del 30 al 50% es disminueix 1/3. 

− Del 50 al 100% es disminueix en ½. 

− Més del 100% de pendent, no es permetrà la construcció. 

 

(3) La longitud mínima de façana de les parcel·les d’aquesta zona serà de 15 metres. 

 

(4) L’espai no ocupable per edificació de la parcel·la es destinarà a espai lliure privat i 

quedarà  destinat a repòs i esbarjo dels habitants de les vivendes. Per a mantenir el 

caràcter urbà de la zona no podrà ser parcel·lat ni venut amb independència de la totalitat 

del solar que inclou la construcció realitzada. 

 

(5) El volum màxim edificable serà el resultat d’aplicar a la superfície màxima edificable de 

una parcel·la l’alçada de 8 metres. Aquest volum màxim no podrà depassar els 4.000 m³. 

En cap cas es depassarà l’alçada de 11 metres. Aquesta alçada comptarà a partir del 

nivell natural del terreny en cada punt de la parcel·la ocupada per l’edifici. 

 

(6) La separació de la les edificacions a les seves respectives llindes serà com a mínim de: 

− 6 m. a la línea oficial del carrer. 

− 3 m. a la resta de llindes. 

 

(7) S’admetran construccions auxiliars amb una ocupació màxima del 5% de la parcel·la i 

una alçada màxima de 3 metres.   

Aquestes construccions auxiliars podran disposar-se aïllades o adossades a l’edifici 

principal, mantenint les reculades assenyalades al punt (6) d’aquest article. S’admeten 

les construccions auxiliars adossades a la faixa immediata a l’alineació del carrer, 

sempre que es construeixin completament encastats al massís de terra, i en les 

condicions de desnivell topogràfic que s’assenyalen a l’article 145.6.g. 

 

(8) Es permet la vivenda únicament de tipus unifamiliar. 
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No es permetrà l’ús públic d’espectacles, però sí el Benèfic-sanitari i els edificis d’ús 

públic residencial. Aquests últims hauran de preveure en la seva parcel·la l’espai 

necessari per l’aparcament d’un nombre de cotxes igual a la meitat del nombre 

d’habitacions. 

L’ús comercial d’aquesta zona es limitarà a les llicències d’obertura estrictament 

indispensables i justificades a la sol·licitud de la llicència municipal, no depassant mai els 

100 m² de superfície i els 350 m² de volum.  

S’admet la industria de 1ª Categoria en situacions A i B segons els articles 99, 100, 101, 

102 i 103 de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació d’Abrera. 

 

(9) S’admeten els garatges de caràcter particular dins de les condicions de volum exigides 

per a les construccions auxiliars. 

 

(10) S’admet la llibertat de composició arquitectònica sempre que els edificis estiguin en 

harmonia amb el caràcter de la zona i amb el medi geogràfic i urbà. 

 

(14) Podran establir-se tanques de material opac fins a una alçada màxima de 0,80 m. i la 

resta, fins a una alçada màxima de la tanca de 1,60m., haurà d’estar formada per 

elements vegetals o de gelosia. 

En el cas de pendents es mesuraran els 0,80 m en el punt mig de cada tram horitzontal 

de la tanca, de manera que en aquest punt de màxima alçada respecte al terreny no 

depassi l’alçada de 1,20 m i en el de mínima la de 0,40 m. 

 

(11) Són d’aplicació les condicions complementàries de l’edificació de l’apartat 6  de l’article 

145 de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació. 

 

c)  Bosc urbanitzat 

 

(1) Correspon aquest tipus d’ordenació a edificis aïllats de vivendes, envoltats de vegetació 

de caràcter més o menys forestal, en la que es respectarà al màxim la vegetació existent. 

 

(2) La superfície mínima de parcel·la que s’admet en aquesta zona és de 2.000 m² i la 

ocupació en l’edifici principal serà, com a màxim, el 10% de la superfície, qualsevol que 

sigui la superfície de la parcel·la. 

En terrenys amb pendent, es varia el percentatge d’ocupació de la següent manera: 

− Fins el 30% no varia el percentatge d’ocupació. 

− Del 30 al 50% es disminueix 1/3. 

− Del 50 al 100% es disminueix en ½. 

− Més del 100% de pendent, no es permetrà la construcció. 

 

 

(3) L’espai no ocupable per edificació de la parcel·la es destinaran a espai lliure privat i 

quedaran destinats a repòs i esbarjo dels habitants de les vivendes. Per a mantenir el 

caràcter urbà de la zona no podrà ser parcel·lat ni venut amb independència de la totalitat 
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del solar que inclou la construcció realitzada. Es respectarà de la major forma possible 

el tipus de vegetació existent. 

 

(4) El volum màxim edificable serà el resultat d’aplicar a la superfície màxima edificable de 

una parcel·la l’alçada de 8 metres. Aquest volum màxim no podrà depassar els 8.000 m³. 

En cap cas es depassarà l’alçada de 11 metres. Aquesta alçada comptarà a partir del 

nivell natural del terreny en cada punt de la parcel·la ocupada per l’edifici. 

(5) La separació de la les edificacions a les seves respectives llindes serà com a mínim de: 

− 15 m. a la línia oficial del carrer. 

− 8 m. a la resta de llindes. 

(6) S’admetran construccions auxiliars amb una ocupació màxima del 5% de la parcel·la i 

una alçada màxima de 3 metres.   

Aquestes construccions auxiliars podran disposar-se aïllades o adossades a l’edifici 

principal, mantenint les reculades assenyalades al punt (5) d’aquest article. S’admeten 

les construccions auxiliars adossades a la faixa immediata a l’alineació del carrer, 

sempre que es construeixin completament encastats al massís de terra, i en les 

condicions de desnivell topogràfic que s’assenyalen a l’article 145.6.g . 

 

(7) Es permet la vivenda únicament de tipus unifamiliar.  

L’ús comercial, l’industrial i els usos públics resten prohibits. 

 

(8) S’admeten els garatges de caràcter particular dins de les condicions de volum exigides 

per a les construccions auxiliars. En cap cas la capacitat del garatge serà superior a 

quatre cotxes i 100 m² de superfície. 

 

(9) S’admet la llibertat de composició arquitectònica sempre que els edificis estiguin en 

harmonia amb el caràcter de la zona i amb el medi geogràfic i urbà. 

 

(10) Les tanques de material opac s’admeten fins a una alçada màxima de 0,80 m. i la resta, 

fins a una alçada màxima de la tanca de 1,60m., haurà d’estar formada per elements 

vegetals o de gelosia. 

En el cas de pendents es mesuraran els 0,80 m en el punt mig de cada tram horitzontal 

de la tanca, de manera que en aquest punt de màxima alçada respecte al terreny no 

depassi l’alçada de 1,20 m i en el de mínima la de 0,40 m. 

 

(11) Són d’aplicació les condicions complementàries de l’edificació de l’apartat 6 de l’article 

145 de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació. 
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d)  Zona Comercial. 

 

(1) Correspon aquesta zona als sòls en que els usos comercial i públic tenen una gran 

preponderància sobre la resta.  

 

(2) El tipus d’ordenació serà el d’illes obertes, sense ocupació interior, a base d’una 

composició ponderada d’edificis, amb espais lliures entre els mateixos. 

S’admet la construcció d’edificacions aïllades envoltades d’espais lliures, dedicades a ús 

unifamiliar i comercial en les condicions que s’indiquen en els articles d’aquestes 

Normes. 

La construcció en illa oberta s’admet únicament per a edificacions contínues que formin 

una unitat de composició.  Hauran de tenir una façana mínima de 26 m i màxima de 36 

m, una profunditat màxima de 12 m i formar una sola edificació. 

 

(3) La superfície mínima de parcel·la que s’admet en aquesta zona és la de 200 m² i la seva 

ocupació màxima no depassarà el 60% de la superfície. 

La edificabilitat màxima serà de 3m³/m² de la superfície total de la parcel·la. 

En el cas d’edificacions aïllades la ocupació màxima no depassarà el 50%. 

 

(4) S’admet l’ús de vivenda en edificació plurifamiliar en les plantes pis dels edificis que es 

construeixin en illa oberta amb edificació contínua, quedant prohibit l’ús de les plantes 

baixes dels esmentats edificis per a qualsevol tipus de vivenda. 

L’ús de vivenda unifamiliar s’admet únicament en edificis aïllats, en aquest cas l’habitatge 

haurà de situar-se necessària i únicament en les plantes pis dels edificis, havent de 

dedicar les plantes baixes i les plantes soterrani, si n’hi hagués, a ús comercial o 

magatzem. 

 

(5) Els establiments i usos industrials quedaran limitats als corresponents a la Categoria 1ª, 

situacions A i B segons els articles 99, 100, 101, 102 i 103 de les Normes Urbanístiques 

del Pla General d’Ordenació d’Abrera. 

S’admeten els garatges de caràcter particular dins de les condicions de volum exigides 

per a les construccions auxiliars. 

 

(6) Per instal·lacions d’ús públic només s’admet l’ús d’espectacles i sales de reunió, però en 

locals tancats. 

 

(7) S’admet la llibertat de composició arquitectònica supeditada a la llicència municipal amb 

la finalitat que les característiques siguin adequades a la zona en que es pretenguin 

situar. 

 

(8) La longitud mínima de façana en les parcel·les en que es construeixin edificacions 

aïllades dedicades a vivenda unifamiliar en la planta pis serà de 10 m. 

 

(9) L’espai no ocupable per edificació de la parcel·la es destinaran a espai lliure privat i 

quedaran destinats a repòs i esbarjo dels habitants de les vivendes. Per a mantenir el 
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caràcter urbà de la zona no podrà ser parcel·lat ni venut amb independència de la totalitat 

del solar que inclou la construcció realitzada.  

 

(10) En cap cas es depassarà l’alçada de 11 metres. Aquesta alçada comptarà a partir del 

nivell natural del terreny en cada punt de la parcel·la ocupada per l’edifici. 

 

(11) La separació de la les edificacions a les seves respectives llindes serà com a mínim de: 

− 3 m. a la línea oficial del carrer. 

− 2 m. a la resta de llindes. 

 

(12) Les parcel·les que formen xamfrà o cantonada, si com a conseqüència de la separació 

de les llindes s’obtingués una ocupació en planta inferior al 40% de la superfície de la 

parcel·la, s’admetrà disminuir la distància de separació de l’edificació a la línea oficial del 

carrer fins a 2 m. En cap cas, com a conseqüència de l’aplicació d’aquesta regla podrà 

ocupar-se més del 40% de la superfície de la parcel·la, havent de mantenir la distància 

de 2m com a mínim a la llinda del veí. 

 

(13) S’admetran construccions auxiliars en el cas d’edificacions aïllades destinades a 

habitatge unifamiliar amb una ocupació màxima del 5% de la parcel·la i una alçada 

màxima de 3 metres.  En cap cas la ocupació de l’edifici principal més la ocupació de la 

construcció auxiliar superarà el 50% d’ocupació de la superfície de la parcel·la. 

Aquestes construccions auxiliars podran disposar-se aïllades o adossades a l’edifici 

principal, mantenint les reculades assenyalades als punts (11) i (12) d’aquest article. 

S’admeten les construccions auxiliars adossades a la faixa immediata a l’alineació del 

carrer, sempre que es construeixin completament encastats al massís de terra, i en les 

condicions de desnivell topogràfic que s’assenyalen a l’article 145.6.g . 

 

 

(14) Les tanques de material opac s’admeten fins a una alçada màxima de 0,80 m. i la resta, 

fins a una alçada màxima de la tanca de 1,60m., haurà d’estar formada per elements 

vegetals o de gelosia. 

En el cas de pendents es mesuraran els 0,80 m en el punt mig de cada tram horitzontal 

de la tanca, de manera que en aquest punt de màxima alçada respecte al terreny no 

depassi l’alçada de 1,20 m i en el de mínima la de 0,40 m. 

 

(15) Són d’aplicació les condicions complementàries de l’edificació de l’apartat 6  de l’article 

145 de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació. 

 

 

 

 

 

 



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

21 

 

e)  Zona hotelera. 

 

(1) Les construccions d’aquesta zona queden limitades a l’ús públic residencial (hotels i 

apartaments). Podrà permetre’s la explotació de locals comercials sempre que es 

consideri convenient la concessió d’aquesta llicència municipal, a fi que aquests 

establiments estiguin en harmonia amb el caràcter de la zona. 

(2) La ocupació màxima de parcel·la serà del 40%, reservant-se la resta per a aparcaments 

i jardins. 

(3) El coeficient d’edificabilitat no serà superior a 3 m²/m². 

 

 

3.- Regulació dels sistemes: 
 

f)  Verd públic 

 

Comprèn aquesta qualificació els espais lliures públics amb gran proporció de vegetació, 

destinats a la creació de jardins, parcs arbrats, àrees boscoses i d’altres similars, dedicades al 

esbarjo i esplai dels ciutadans o a la formació de pantalles d’aïllament entre zones urbanes d’usos 

diferents. 

(1) La superfície màxima edificable serà el 1% de la superfície total. 

El volum edificable no sobrepassarà el coeficient de 0,1 m³/m². 

(2) Tota sol·licitud de llicència d’obres s’haurà d’acompanyar d’una memòria en la que 

constin les mesures i el programa adaptats encaminats a la conservació o substitució de 

l’arbrat dins de l’espai que es pretengui edificar. Així mateix, s’acompanyaran documents 

suficients per a jutjar d’una manera clara les mesures que s’adoptaran per a la defensa 

del paisatge. 

 

g)  Protecció de monuments 

 

 Comprèn el recinte edificat corresponent a l’antic castell de Voltrera (conegut també per el de 

Vilalba), en ruïnes. No podran efectuar-se obres en aquest recinte sense l’informe previ i 

favorable del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

(1) Per la resta de terrenys d’aquesta zona regeix l’indicat per a la qualificació de Verd públic. 
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h) Equipament Esportiu 

 

Comprèn aquesta qualificació els sòls destinats a ús esportiu dels habitants de la urbanització. 

Les instal·lacions que en la mateixa s’efectuïn s’adaptaran a la Normativa d’aplicació vigent. 

Aquestes instal·lacions seran obertes, admetent-se únicament la construcció de locals coberts 

per a sala de  reunions, cafeteria, etc. 

La superfície edificable en qualsevol cas no depassarà el 10% de l’àrea de la zona, i el coeficient 

d’edificabilitat serà de 5 m³/m² d’aquesta superfície edificable. 

 

i) Equipament cultural. 

Aquesta zona es regula per l’article 133 de les Normes Urbanístiques del Pla General 

d’Ordenació d’Abrera. 
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TÍTOL QUART: REGULACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE 
DELIMITAT DEL SECTOR SUD-3* INDUSTRIAL CAN VILALBA 

 

Article 10. Modificació de l’article 153.6. 
 

Es modifica l’article  153.6 “Sòl Urbanitzable Programat-Zones” de les normes urbanístiques de 

la RPGO d’Abrera que queda redactat d’acord amb el que es detalla a continuació: 

 

Article 153.6 (...) 

 

6.-Zones 

El present Pla General preveu el desenvolupament del Sòl Urbanitzable Programat 

mitjançant les següents zones: 

 

- Sòl de desenvolupament residencial segons Pla Parcial d’Ordenació existent 

(Clau 20) 

- Sòl de desenvolupament residencial segons Pla Parcial d’Ordenació en tràmit 

(Clau 21) 

- Sòl de desenvolupament residencial i industrial segons Pla Parcial d’Ordenació 

existent (Clau 22) 

- Sòl de desenvolupament residencial 

Intensitat 1 (Clau 23a) 

Intensitat 2 (Clau 23b) 

- Sòl de desenvolupament industrial (Clau 24) 

Sòl de desenvolupament industrial Sector SUD-3* “Industrial Can Vilalba” (Clau 

24*) 
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Article 11. Modificació de l’article 156 
 

Es modifica l’article 156º “Sòl de desenvolupament residencial i industrial segons Pla Parcial 

d’Ordenació existent (Clau 22)” de les normes urbanístiques de la RPGO d’Abrera amb 

l’eliminació del texte ratllat tal i com es recull a continuació: 

 

Article 156º “Sòl de desenvolupament residencial i industrial segons Pla Parcial d’Ordenació 

existent (Clau 22)” 

 

1.-Definició 

 

Compren el Sòl Industrial Urbanitzable destinat a l’ús residencial i industrial que disposa de 

Pla Parcial d’Ordenació aprovat. 

 

2.-Sectors 

Dintre d’aquesta zona s’han de distinguir els següents sectors: 

 

-Sector nº 1..................................................................................Can Vilalba (22 b) 

-Sector nº 2..................................................................................Can Moragas (22 a) 

 

3.-Determinacions específiques per a cada sector 

 

3.1.- Sector nº1.-Can Vilalba 

 

D’acord amb l’indicat en el Programa d’Actuació, l’Entitat Promotora d’aquest sector haurà 

de redactar una adaptació del Pla Parcial a la realitat física existent. En dita adaptació a més 

s’hauran de respectar les condicions assenyalades en els plànols del present Pla General 

d’Ordenació per a l’esmentat sector. 

 

3.2.-Sector nº2.-Can Moragas 

El desenvolupament d’aquest sector s’efectuarà segons els següents paràmetres: 

 

 - Edificabilitat bruta del sector: 0,70 m²sostre/m²sòl. 

- Edificabilitat neta:   1 m²sostre/m²sòl. 

- Ocupació màxima:  50% de la superfície de sòl industrial. 

-Volum máxim:   8m³/m² de la superfície edificable. 

-Parcel·la mínima:   1.000m². 
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Article 12. Article de nova creació. Article 158-bis- Sector SUD-
3* “Industrial Can Vilalba(clau 24*)” 

 

S’afegeix un nou article: l’article 158-bis.-“Sector SUD-3* “Industrial Can Vilalba” , a les normes 

urbanístiques de la RPGO d’Abrera, que queda redactat tal i com es recull a continuació: 

 

Article 158 – bis – SECTOR SUD-3* “INDUSTRIAL CAN VILALBA (clau 24*)”. 

 

1.- Definició 
 

Comprèn el sòl destinat a l’activitat industrial en la urbanització de Can Vilalba.  

 

2.-Subzones 
 

S’estableixen dues subzones: 

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

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

 

Quadre resum dels paràmetres reguladors generals de les subzones: 

 

 Indústria jardí 

Clau 24* Icv (I) 

Indústria neta 

Clau 24* Icv (II) 

Parc. mínima Indivisible 1.000 m² 

Façana mínima - 25,00 m 

Ocup. màxima 70% 70% 

Dist. a carrer 7,00 m 7,00 m 

Dist. a límits 7,00 m 4,00 m 

Alçada màxima 12,00 m (PB+2PP) 

15,00m (30% st.) 

15,00 m (PB+3PP) 

Edif. Neta màxima 0,98m2st/m2sòl - 

Sostre màxim Detallat al plànol 
O3. 

Detallat al plànol 
O3. 

Ocup. Màxima  

const. auxiliars  

5% 5% 

Compartimentació S’admet S’admet 
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3.- Subzona Indústria jardí “Can Vilalba” , clau 24*Icv(I)  
 

1.- Definició 
Comprèn el sòl destinat a l’activitat industrial de gran superficie en la urbanització de Can Vilalba. 

 

2.- Tipus d’ordenació 
 

Industria aïllada en parcel·la gran.  

 

3.- Paràmetres generals d’ordenació 
 

3.1. Edificabilitat neta:   0,98m²st/m²sòl. 

 

3.2. Ocupació màxima:   70% de la superfície de la parcel·la 

 

3.3. Parcel·la mínima:   Parcel·la única i indivisible 

 

3.4. Alçada reguladora màxima:  12 m 

 En cas que els processos de producció 

necessitin incrementar puntualment l’alçada 

reguladora màxima, es permetrà, sempre que 

estigui degudament justificat per l’activitat, que 

el 30% de la superfície edificable de la parcel·la 

pugui assolir una alçada que no superi els 15 

metres. 

  

Mesurada des de la plataforma d'anivellament del terreny definitiu, en el punt mig de la 

façana d´aquesta, fins a l’últim forjat o al ràfec de la coberta i sense computar els 

elements i instal·lacions tècniques. 

 

3.5. Nombre màxim de plantes:   PB+2PP (planta baixa i dues plantes pis). 

 

3.6. Separacions a llindars:   7m a tots els llindars 
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3.7. Compartimentació:  S’admet amb les següents condicions: 

 

- S’admet un màxim de 10 establiments. 

En cadascun d’aquests establiments es podrà desenvolupar 

una activitat independent amb llicència ambiental separada. 

En aquest supòsit, caldrà que cada activitat disposi de 

connexió independent als serveis urbanístics a efectes de 

control ambiental i hauran de constituir sectors d’incendis 

independents d’acord amb la legislació vigent. 

-  En cas de ser un solar sense edificar, el projecte de les 

edificacions serà unitari.  

- La crugia mínima i façana mínima de cada establiment que 

resulti de la compartimentació serà de 15 metres en cas 

d’edificació d’obra nova.  

-  La façana mínima pot donar a vial públic o vial privat.  

- Els vials privats hauran de complir les següents condicions:   

1. Tenir una amplada mínima de 8 metres.   

2. Complir totes les condicions establertes a nivell de   

seguretat i normativa d'incendis.  

- La superfície mínima en planta baixa de cada establiment 

serà de 1.000 m²st.  

- Els edificis que siguin compartimentats respectaran les 

condicions generals i particulars de l’edificació i de 

l’ordenació fixades en les normes urbanístiques vigents al 

municipi.  

- L’accés a la parcel·la serà comú per a tota l’edificació i no es 

permetrà, en cap cas, la compartimentació dels espais 

comuns fora de la mateixa.  

- Es podran fer varis accessos a la parcel·la en funció de les 

seves necessitats. 

  

3.8. Usos:   Ús principal: Industrial, d’acord amb el que segueix. 

 

USOS ADMESOS 

- Les indústries d’obtenció, transformació i transport que 

comprenen la petita, mitjana i gran industria. 

- Els magatzems destinats a serveis logístics, a la conservació, 

guarda, transformació i distribució de productes d’exclusiu 

subministrament a detallistes, majoristes, instal·ladors, 

fabricants o distribuïdors i d’altres no consumidors finals. 

- Els tallers de reparació. 

- L’activitat de laboratori d’anàlisi i de recerca. 

- S’admeten les activitats de l’annex II i III de la Llei 20/2009, 

de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats, i les activitats innocues. 

 

Tots aquests usos són admesos, sempre que per les 

característiques de l’activitat o material i productes utilitzats, es 

garanteixi que no es provoquen situacions de perill per a la salut 

i a la seguretat públiques i que no generen efectes perjudicials 

al medi. 
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NO S’ADMETEN  

- Refineries, forges, foneries i semblants. 

- Fabricació de ciment, asfalt, ceràmica i semblants. 

- Químiques de gasos i plàstics. 

- Escorxadors o semblants. 

- Paper o semblants. 

- Gestió de residus. 

- Tractament de materials amb dissolvent i semblants. 

- Bugaderies i rentat de vehicles. 

- Ramaderia i agroindustrial. 

- Rentat, blanqueig, adob o semblants, de teixits, cuir o pell. 

 

I totes les activitats industrials relacionades a l’annex I de la Llei 

20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 

les activitats. 

 

 

Usos compatibles:  

- Oficines i magatzem vinculats a l’ús principal.  

- L’ús comercial exclusivament vinculat a l’ús principal. 

- L’aparcament exclusivament vinculat a l’ús principal. 

- Serveis tècnics i instal·lacions. 

 

 

4.-Condicions de l'edificació 

 

4.1. Planta baixa:  S’amidarà des de la cota de la plataforma del terreny definitiu. 

(Cota recollida als plànols d’ordenació O3a, O3b i O3c que podrà 

ser ajustada durant la redacció del projecte d’urbanització per 

garantir una millor adaptación topogràfica i paisatgística). 

La planta baixa es pot situar a més d’1m per sobre o a més d’1m 

per sota de la plataforma del terreny definitiu. 

 

4.2. Adaptació topogràfica: La plataforma del terreny definitiu haurà de complir el següent: 

  

- A la vora dels límits no es poden situar a més d'1,50m per sobre 

o a més de 8 m per sota de la cota natural del límit. En la illa II 

s’admet que la part propera a la rotonda de la plataforma es pugi 

situar a 3m per sobre del terreny natural per minimitzar els 

moviments de terra. 

 

- S'han de disposar amb talussos estables o amb murs interiors 

de contenció de terres. 

 

- Els talussos s’hauran de sistematitzar amb vegetació i jardineria 

i es vetllarà pel menor impacte paisatgístic, podent esgraonar-se 

en cas de requeriment municipal. 
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- Els murs interiors de contenció de terres no poden ultrapassar, 

per la part vista una alçada de 9,5 metres. Els murs 

d'anivellament de terres al llindar de la parcel·la no poden arribar 

en cap punt a una alçada superior a 1,50m per sobre de la cota 

natural del límit ni a una alçada superior a 8m per sota de la cota 

natural del límit.  

 

- Els murs d'anivellament de terres al límit inferior de la parcel·la 

no poden ultrapassar l'1,50m d'alçada respecte al perfil natural 

del terreny. 

 

- S’admet un pendent màxim del 2%. 

 

4.3. Soterrani:  S´admet una planta soterrada en igual ocupació que la planta  

baixa sense que computi a efectes d’edificabilitat. 

Per considerar una planta com a soterrada, i no com a planta 

baixa, tots els punts del perímetre del seu sostre hauran de 

situar-se, com a màxim, a 1m per damunt de la plataforma 

d’anivellament, excepte el tram de façana necessari per la rampa 

d’accés. 

 

4.4. Coberta:  S´admet la coberta plana i inclinada. 

En cas de coberta inclinada, la pendent màxima serà del 20 % a 

dues aigües.  

Caldrà utilitzar materials i colors que minimitzin l’impacte 

paisatgístic i concretar-los en el projecte d’obres. 

 

4.5. Mitgeres:   En cas de naus compartimentades: 

- I sempre que no s´edifiquin simultàniament les edificacions 

contigües, les parets mitgeres hauran de tractar-se amb 

materials de façana. 

 

- No es permetrà deixar l´obra al descobert sense revestiment. 

 

- En cas que el projecte d’edificació contempli diverses etapes, el 

volum inicial haurà de situar-se donant front al vial principal, 

creant una façana homogènia. 

 

4.6. Construccions auxiliars: S’admeten: 

 

a) Les construccions auxiliars o annexes, sempre que no 

superin el 5% d’ocupació de la parcel·la. Aquesta superfície 

computarà a efectes d’ocupació màxima i/o d’edificabilitat. 

Aquestes construccions només podran estar dedicades a: 

cossos d’instal·lacions tècniques auxiliars, casetes de 

vigilància, bàscules, armaris d’escomeses, dipòsits soterrats 

i marquesines per aparcament de vehicles. 
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b) Les casetes de vigilància i control d’accés s’hauran de situar 

dintre de l’àrea edificable. 

La resta de construccions auxiliars se situaran annexionades 

a l’edificació en la part posterior d´aquesta, a excepció 

d’aquelles que ho impedeixi la legislació sectorial vigent o 

per inviabilitat tècnica, en aquests últims supòsits no hauran 

d’interferir en el trànsit intern ni en la zona d’arbrat i 

enjardinat obligatori. 

 

c) La seva alçada màxima és de 5m, però en cas d’estacions 

transformadores d’electricitat es podrà arribar als 6m si la 

instal·lació ho requereix. 

 

4.7. Aparcaments:  Es disposaran a l´interior de les parcel·les, en raó de:   

 

- Bicicletes: 1 plaça per cada 100m² de sostre 

- Vehicles: 1 plaça per cada 150m² de sostre 

 

La zona de càrrega i descàrrega necessària per a l’activitat 

industrial i per a altres activitats que ho requereixin es disposarà 

a l´interior de les parcel·les i en els patis o espais lliures de 

circulació i complirà amb el Decret 344/2006 de 19 de setembre 

i amb la normativa sectorial d’aplicació.  

 

El projecte d’edificació definirà amb exactitud l’emplaçament i 

tractament de les àrees d’aparcament. 

 

 

4.8. Espais lliures:  Usos: 

 

-  Espais per a maniobra i circulació de vehicles. 

- Aparcament de vehicles. 

- Enjardinament. 

- Dipòsit temporal de matèries primeres, productes intermedis, 

productes acabats o mercaderies. 

- Edificacions auxiliars i complementàries en cas que es justifiqui 

la impossibilitat tècnica de disposar-les dintre de l’àrea 

edificable. 

- En cap cas es podran utilitzar aquests espais lliures d’edificació, 

per a dipòsit de residus de cap mena, així com tampoc per a la 

instal·lació de sitges, dipòsits, compressors, equips d’aire 

condicionat, l’estacionament permanent de vehicles industrials o 

de transports, el conjunt de rampes i molls de càrrega, dipòsits, 

instal·lacions, maquinària amb suport fixe, contenidors i 

qualsevol altre similar. 
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- Al respecte del punt anterior, s’entendrà per estacionament 

permanent, tot aquell originat per un vehicle que estigui més de 

3 dies seguits estacionat. En conseqüència, l’aparcament, 

encara que sigui cada dia (o cada nit) de vehicles que van i 

venen en funció de la seva activitat a la parcel·la, serà admès. 

 

- En cas d’utilització d’aquests terrenys que han de quedar lliures 

d’edificació per a dipòsit temporal o aplecs de matèries primeres, 

productes intermedis, productes acabats o mercaderies, caldrà 

limitar la seva alçada a 20 cm per sota de la tanca en una franja 

de 10 metres de separació a límits de parcel·la i a 6m d’alçada 

de la resta de la parcel·la. 

 

- Les aigües pluvials de l’espai no edificable no podran abocar a 

l’espai públic ni a la xarxa de clavegueram sense disposar d’un 

separador d’hidrocarburs a l’interior de la parcel·la. 

 

Enjardinament i mobilitat: 

 

- S’haurà de procedir a l’arbrat i enjardinat del perímetre de les 

parcel·les a fi de minimitzar l’impacte paisatgístic en una franja 

de 2 metres d’amplada que es completarà amb la plantació de la 

zona de protecció del sistema viari d’amplada variable (entre 2 i 

4m). 

 

- El 15% del sòl lliure d’edificació haurà de ser permeable i en cas 

que calgués fer pavimentació dintre d’aquesta superfície, els 

paviments emprats seran de sauló o similars, amb l’objectiu de 

garantir la permeabilitat del sòl. En cas que l’activitat a implantar 

requerís una menor permeabilitat del sòl per a l’execució de 

l’activitat caldrà justificar la seva reducció. 

 

- Els recorreguts a l’interior de l’espai lliure de la parcel·la 

disposaran de les condicions de pendent i accessibilitat 

adequades. 

 

 

4.9. Tanques:  Tindran una alçada màxima de 2,10 metres. 

Seran opaques els primers 0,90 m, per damunt de la rasant del 

terreny i dels vials, i metàl·liques calades fins arribar als 2,10 

metres d’alçada. 

Les portes d'accés seguiran el mateix criteri de les tanques amb 

una alçada de 0,90 m, des de la rasant de la vorera, opaques i 

la  resta fins a 2,10 metres calada. 

 

4.10 . Rètols:  S’hauran d’integrar en la façana de les edificacions. 

No es podran situar per sobre de l’alçada reguladora. En cas que 

siguin lluminosos o sobresurtin de la línia de façana hauran de 

recollir-se en el projecte d’obres per a l’obtenció de la llicència 

pertinent. 
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4.- Indústria neta “Can Vilalba”, clau 24*Icv(II)  
 

 

1.- Definició 
 

Comprèn el sòl destinat a l’activitat d’indústria neta i d’activitat terciària en la urbanització de Can 

Vilalba. 

 

2.- Tipus d’ordenació 
 

Indústria aïllada en parcel·la mitjana. 

 

3.- Paràmetres generals d’ordenació 
 

 

3.1. Sostre màxim:    Detallat en el plànol d’ordenació O3. 

 

3.2. Ocupació màxima:   70% de la superfície de la parcel·la 

 

3.3. Parcel·la mínima:   1.000 m² 

 

3.4. Façana mínima:   25 m 

 

3.5. Alçada reguladora màxima:  15 m 

 

Mesurada des de la plataforma d'anivellament del terreny definitiu, en el punt mig de la 

façana d´aquesta, fins a l’últim forjat o al ràfec de la coberta i sense computar els 

elements i instal·lacions tècniques. 

 

3.6. Nombre màxim de plantes:  PB+3PP (planta baixa i tres plantes pis). 

 

3.7. Separacions a llindars :  7m a via pública/espai públic 

4m a la resta de llindars. 
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3.8. Compartimentació: S’admet amb les següents condicions: 

- S’admet un màxim de 2 establiments per parcel·la mínima. 

En cadascun d’aquests establiments es podrà desenvolupar 

una activitat independent amb llicència ambiental separada. 

En aquest supòsit, caldrà que cada activitat disposi de 

connexió independent als serveis urbanístics a efectes de 

control ambiental i hauran de constituir sectors d’incendis 

independents d’acord amb la legislació vigent. 

-  En cas de ser un solar sense edificar el projecte de les 

edificacions serà unitari.  

- La crugia mínima i façana mínima de cada establiment que 

resulti de la compartimentació serà de 10 metres en cas 

d’edificació d’obra nova.  

-  La façana mínima pot donar a vial públic o vial privat.  

- Els vials privats hauran de complir les següents condicions:   

1. Tenir una amplada mínima de 8 metres.   

2. Complir totes les condicions establertes a nivell de   

seguretat i normativa d'incendis.  

- La superfície mínima en planta baixa de cada establiment 

serà de 500 m²st.  

- Els edificis que siguin compartimentats respectaran les 

condicions generals i particulars de l’edificació i de 

l’ordenació fixades en les normes urbanístiques vigents al 

municipi.  

- L’accés a la parcel·la serà comú per a tota l’edificació i no es 

permetrà, en cap cas, la compartimentació dels espais 

comuns fora de la mateixa.  

- S’admeten tans accessos com el nombre d’activitats 

implantades en la parcel·la en qüestió amb un màxim de dos 

accessos per parcel·la mínima. 

 

3.9. Usos:   Ús principal: Indústria neta, d’acord amb el que segueix. 

 

Indústria no contaminant ni molesta que pot desenvolupar-se en 

medis urbans centrals. Correspon a aquesta categoria les 

activitats relacionades amb el sector de les tecnologies de la 

informació i la comunicació (TIC), i aquelles que, amb 

independència del sector econòmic concret al qual pertanyin 

estiguin relacionades amb la investigació, el disseny, l’edició, la 

cultura, l’activitat multimèdia, la gestió de dades i de 

coneixement. 

S’admet l’ús de magatzem. 

 

Usos compatibles:  

- Oficines i magatzem vinculats a l’ús principal.  

- Serveis. 

- Restauració. 

- Petits establiments comercials. 

- L’aparcament, exclusivament vinculat a l’ús principal. 

- Serveis tècnics i instal·lacions. 

- Equipaments privats d’ús esportiu i sanitari-assistencial. 
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4.-Condicions de l'edificació 

 

 

4.1. Planta baixa:  S’amidarà des de la cota de la plataforma del terreny definitiu. 

(Cota recollida als plànols d’ordenació O3a, O3b i O3c que podrà 

ser ajustada durant la redacció del projecte d’urbanització per 

garantir una millor adaptación topogràfica i paisatgística). 

La planta baixa es pot situar a més d’1m per sobre o a més d’1m 

per sota de la plataforma del terreny definitiu. 

 

 

4.2. Adaptació topogràfica: La plataforma del terreny definitiu haurà de complir el següent: 

 

- A la vora dels límits no es poden situar a més d'1,50m per sobre 

o a més de 8 m per sota de la cota natural del límit. 

 

- S'han de disposar amb talussos estables o amb murs interiors 

de contenció de terres. 

 

- Els talussos s’hauran de sistematitzar amb vegetació i jardineria 

i es vetllarà pel menor impacte paisatgístic. 

 

- Els murs interiors de contenció de terres no poden ultrapassar, 

per la part vista una alçada de 9,5 metres. Els murs 

d'anivellament de terres al llindar de la parcel·la no poden arribar 

en cap punt a una alçada superior a 1,50m per sobre de la cota 

natural del límit ni a una alçada superior a 8m per sota de la cota 

natural del límit.  

 

- Els murs d'anivellament de terres al límit inferior de la parcel·la 

no poden ultrapassar l'1,50m d'alçada respecte al perfil natural 

del terreny. 

 

4.3. Soterrani:  S´admet una planta soterrada en igual ocupació que la planta  

baixa sense que computi a efectes d’edificabilitat. 

Per considerar una planta com a soterrada, i no com a planta 

baixa, tots els punts del perímetre del seu sostre hauran de 

situar-se, com a màxim, a 1m per damunt de la plataforma 

d’anivellament, excepte el tram de façana necessari per la rampa 

d’accés. 

 

4.4. Últim forjat i coberta: - L’últim forjat de l’edificació haurà de ser horitzontal. 

- No s’admet l’esgraonament de l’edificació. 

- S´admet la coberta plana i inclinada. En cas de coberta inclinada, 

la pendent màxima serà del 20 % a dues aigües.  

- Caldrà utilitzar materials i colors que minimitzin l’impacte 

paisatgístic i concretar-los en el projecte d’obres. 
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4.5. Mitgeres:   En cas de naus compartimentades: 

 

- I sempre que no s´edifiquin simultàniament les edificacions 

contigües, les parets mitgeres hauran de tractar-se amb 

materials de façana. 

 

- No es permetrà deixar l´obra al descobert sense revestiment. 

 

- En cas que el projecte d’edificació contempli diverses etapes, el 

volum inicial haurà de situar-se donant front al vial principal, 

creant una façana homogènia. 

 

4.6. Construccions auxiliars: S’admeten: 

a) Les construccions auxiliars o annexes, sempre que no 

superin el 5% d’ocupació de la parcel·la. Aquesta superfície 

computarà a efectes d’ocupació màxima i/o edificabilitat. 

Aquestes construccions només podran estar dedicades a: 

cossos d’instal·lacions tècniques auxiliars, casetes de 

vigilància, bàscules, armaris d’escomeses, dipòsits soterrats 

i marquesines per aparcament de vehicles. 

 

b) Les casetes de vigilància i control d’accés s’hauran de situar 

dintre de l’àrea edificable. 

La resta de construccions auxiliars se situaran annexionades 

a l’edificació en la part posterior d´aquesta, a excepció 

d’aquelles que ho impedeixi la legislació sectorial vigent o 

per inviabilitat tècnica, en aquests últims supòsits no hauran 

d’interferir en el trànsit intern ni en la zona d’arbrat i 

enjardinat obligatori. 

 

c) La seva alçada màxima és de 5m, però en cas d’estacions 

transformadores d’electricitat es podrà arribar als 6m si la 

instal·lació ho requereix. 

 

4.7. Aparcaments:  Es disposaran a l´interior de les parcel·les, en raó de:   

 

- Bicicletes: 1 plaça per cada 100m² de sostre 

- Vehicles: 1 plaça per cada 150m² de sostre 

 

La zona de càrrega i descàrrega necessària per a l’activitat 

industrial i per a altres activitats que ho requereixin es disposarà 

a l´interior de les parcel·les i en els patis o espais lliures de 

circulació i complirà amb el Decret 344/2006 de 19 de setembre 

i amb la normativa sectorial d’aplicació.  

El projecte d’edificació definirà amb exactitud l’emplaçament i 

tractament de les àrees d’aparcament. 
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4.8. Espais lliures:  Usos: 

 

-  Espais per a maniobra i circulació de vehicles. 

- Aparcament de vehicles. 

- Enjardinament. 

- Edificacions auxiliars i complementàries en cas que es justifiqui 

la impossibilitat tècnica de disposar-les dintre de l’àrea 

edificable. 

 

Enjardinament i mobilitat: 

 

- S’haurà de procedir a l’arbrat i enjardinat del perímetre de les 

parcel·les en contacte amb el sistema de parcs i jardins urbans 

a fi de minimitzar l’impacte paisatgístic en una franja mínima de 

5 metres d’amplada. 

 

- El 15% del sòl lliure d’edificació haurà de ser permeable i en cas 

que calgués fer pavimentació dintre d’aquesta superfície, els 

paviments emprats seran de sauló o similars, amb l’objectiu de 

garantir la permeabilitat del sòl. En cas que l’activitat a implantar 

requerís una menor permeabilitat del sòl per a l’execució de 

l’activitat caldrà justificar la seva reducció. 

 

- Els recorreguts a l’interior de l’espai lliure de la parcel·la 

disposaran de les condicions de pendent i accessibilitat 

adequades. 

 

 

4.9. Tanques:  Tindran una alçada màxima de 2,10 metres. 

Seran opaques els primers 0,90 m, per damunt de la rasant del 

terreny i dels vials, i metàl·liques calades fins arribar als 2,10 

metres d’alçada. 

Les portes d'accés seguiran el mateix criteri de les tanques amb 

una alçada de 0,90 m, des de la rasant de la vorera, opaques i 

la  resta fins a 2,10 metres calada. 

 

4.11 . Rètols:  S’hauran d’integrar en la façana de les edificacions. 

No es podran situar per sobre de l’alçada reguladora. En cas que 

siguin lluminosos o sobresurtin de la línia de façana hauran de 

recollir-se en el projecte d’obres per a l’obtenció de la llicència 

pertinent. 
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5.- Mesures de protecció medioambientals 
 

5.1.- Protecció de torrents i mesures front al risc d’inundació 

(1) Es regularà d’acord amb l’article 136º-bis- del Pla General d’Ordenació d’Abrera. 

(2) Per tal de garantir la permeabilitat i preservació de la vegetació de ribera, en els sòls destinats 

a la protecció de torrents caldrà: 

− Que els seus sòls siguin 100% permeables, prohibint-se l’ús d’asfalt i paviments 

impermeables. 

− Caldrà realitzar una eliminació i neteja de canyes i espècies invasores per recuperar les 

condicions ideals d’aquest hàbitat de ribera. Es prohibeix la plantació de robínies atenent el 

seu caràcter al·lòcton. 

 

5.2.- Abastament d’aigua. 

En els projectes de reparcel·lació i urbanització caldrà tenir en compte que les despeses relatives 

al finançament de les noves infraestructures d’abastament o bé l’ampliació de les ja existents que 

aniran a càrrec dels propietaris afectats per les noves actuacions urbanístiques. 

 

5.3.- Sanejament d’aigües residuals i pluvials. 

Caldrà disposar de l’autorització d’abocament d’aigües residuals o modificació de la ja existent 

durant la redacció del projecte d’urbanització. 

 

(1) Durant la redacció del projecte d’urbanització l’Agència Catalana de l’Aigua determinarà, si 

es pot admetre la connexió de la xarxa d’aigües residuals del sector a l’EDAR d’Abrera, en 

funció del grau de saturació de la planta i de quines siguin les previsions del PSARU 2005. 

a. En cas que l’Agència Catalana de l’Aigua pugui admetre la connexió a l’EDAR 

d’Abrera el projecte d’urbanització haurà d’assumir el cànon econòmic pertinent 

d’acord amb el conveniat amb l’ACA. 

b. En cas que no sigui viable la connexió s’haurà de preveure un sistema depuratiu 

propi a càrrec del sector. 

 

(2) Durant la redacció del projecte d’urbanització caldrà tenir en compte que les despeses 

relatives al finançament de les noves infraestructures de sanejament o bé ampliació de les ja 

existents corresponen als propietaris afectats per la nova actuació urbanística, d’acord amb 

la normativa urbanística relativa a les obres d’urbanització bàsiques. 

 

(3) En els projectes edificatoris, caldrà tenir en compte que l’evacuació d’aigües pluvials i 

residuals de qualsevol edifici o zona urbanitzada s’haurà de realitzar amb total independència 

dels sistemes de drenatge de titularitat de l’Estat. 
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5.4.- Mesures ambientals. 

(1)  Mesures generals d’estalvi d’aigua: per tal de fomentar l’estalvi i l’ús eficient i racional de 

l’aigua, caldrà que els projectes de nous edificis i construccions incorporin sistemes d’estalvi 

d’aigua. En aquest sentit, caldrà que aquests projectes compleixin el que estableix 

l’Ordenança tipus sobre estalvi d’aigua de la Diputació de Barcelona. 

(2) Separació d’aigües negres i de pluja. Caldrà: 

− Implantar un xarxa separativa en els projectes d’edificació. I preveure, sempre que s’escaigui 

preveure sistemes de reutilització d’aigües pluvials i grises. 

− Facilitar l’escolament de l’aigua de la pluja a través de la utilització de materials porosos.  

(3) Ecoeficiència en l’edificació i integració paisatgísitica. 

−  Caldrà donar compliment al Decret 21/2006 de 14 de febrer pel qual es regula l’adopció de 

criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, així com les indicacions establertes en el 

Codi Tècnic de l’Edificació. 

−  Caldrà preveure mesures per a la integració paisatgística de les edificacions en el seu 

entorn, considerant els aspectes cromàtics, les textures i els materials, així com l’ús 

d’apantallaments amb vegetació autòctona, etc., que conformi una arquitectura integrada i 

de qualitat, d’acord amb els criteris dels tècnics municipals. 

 

(4) Prevenció de la contaminació. 

− Caldrà complir amb les determinacions de la llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció 

de l’ambient atmosfèric (modificada per la Llei 6/1996); la Llei 6/2001, de 31 de maig, 

d’ordenació ambiental de l’enllumenat de protecció del medi nocturn, i el Decret 190/2015, 

de 25 d’agost, de desplegament; i els requeriments establerts en el decret 176/2009, de 10 

de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 

contra la contaminació acústica i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova 

el Reglament de la Llei 16/2002. 

− Es complirà la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats, del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i el Reglament 

General per al seu desenvolupament (Decret 136/1999, de 18 de maig), de manera que no 

s’afecti el normat funcionament de la carretera o autopista, en especial amb la emissió de 

fum, vapors o altres substàncies volàtils que puguin envair les calçades de la via i reduir la 

visibilitat dels conductors, el que representa un risc seriós per a la seguretat  vial. 
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(5) Residus. 

− Minimització dels abocaments de residus al medi. Caldrà adoptar el model de gestió “residu 

mínim” basat en l’estratègia de reduir, reutilitzar i reciclar. 

− Els residus de la construcció, excavacions i processos de desmantellament i enderroc 

d’edificis i instal·lacions que es generin en la fase d’obres, s’hauran de gestionar en 

instal·lacions autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya i d’acord amb la normativa 

vigent en matèria de residus: Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei reguladora de residus, i el decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció”. 

 

(6) Prevenció d’incendis. 

− Caldrà donar compliment a la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels 

incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, i 

el seu Reglament de desplegament, el Decret 123/2005, de 14 de juny. 

− En el desenvolupament mitjançant el pla parcial, els projectes d’urbanització i d’edificació 

d’aquesta “33a modificació puntual de la Revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera. 

Àmbit de Can Vilalba” es tindrà en compte tot allò que es contempla en el CTE db SI 5. 

− En la configuració o definició de les futures naus, al projecte d’edificació, es tindrà en compte 

la seva compatibilitat amb el que disposa el Reial Decret 2267/2004 “Reglament de seguretat 

contra incendis en establiments industrials” (RSCIEI). 

 

5.5.- Mesures per a la mobilitat sostenible. 

− Caldrà donar compliment a les mesures recollides en l’estudi d’avaluació de la mobilitat 

generada recollit en el Volum VII. 

 

5.6. – Afectació de la carretera B-40. 

(1) Abans de realitzar qualsevol obra, ja sigui relativa a la urbanització o edificació, en zona 

d’afectació de l’autovia, caldrà sol·licitar autorització administrativa a la Demarcació de 

Carreteres. 

(2) Queda prohibit qualsevol tipus de publicitat visible des de la zona de domini de l’autovia, 

d’acord amb l’article 24 de la Llei 25/1998, de 29 de juliol, de Carreteres. 

(3) Totes les instal·lacions que sigui necessari realitzar en compliment de la normativa tècnica i 

legal per eliminar o minimitzar al màxim els impactes visual i acústic que pogués ocasionar 

el trànsit seran a càrrec del promotor de l’actuació i/o subsidiàriament de l’Ajuntament, 

quedant l’Administració de Carreteres lliure i rellevada de qualsevol responsabilitat al 

respecte, segons la Llei 16/2002 de la Generalitat de Catalunya, de protecció contra la 

contaminació acústica (particularment el fixat al seu article 13). 
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5.7.- Afectació de les línies elèctriques. 

(1) Respecte les línies elèctriques existents: 

a. S’han de respectar les servituds de pas d’energia elèctrica exigides reglamentàriament. 

Si cal modificar-les, caldrà assolir un mutu acord entre el peticionari de la modificació i el 

titular de la infraestructura elèctrica, o en cas de manca d’acord, atendre les prescripcions 

dels articles 153 i 154 del Reial Decret 1955/2000, de 1 de desembre, pel qual es regulen 

les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments 

d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, (BOE núm. 310, de 27/12/2000). 

b. No es podran fer traçats soterrats de conduccions elèctriques a les proximitats de les 

canalitzacions elèctriques, a distàncies inferiors a les establertes reglamentàriament. 

Quan l’actuació a realitzar pugui afectar aquestes canalitzacions, caldrà atendre el que 

indica a la ITC-LAT-C06 del Reial Decret 223/2008, i el Decret 120/1992, del 28 d’abril, i 

la modificació d’aquest, prevista al Decret 196/1992, del 4 d’agost (DOGC del 12/06/1992 

i 25/091992). 

c. És d’aplicació prèviament a l’obertura de rases, i per tal de reduir les possibles accions 

de tercers a la xarxa elèctrica subterrània, les prescripcions de l’ordre TIC/341/2003, de 

22 de juliol, per la qual s’aprova el Procediment de Control aplicable a les obres que 

afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada, DOGC núm. 3937 de 31/07/2003. 

d. Quan es tracti d’obres i construccions a l’àrea d’influència o d’afectació de les línies en 

servei, caldrà complir amb la Resolució de 4 de novembre de 1998 (DOGC núm. 1075 

del 30/11/1988), per la qual s’estableix un Certificat sobre compliment de les d istàncies 

reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. 

e. No es podrà edificar a sota ni a l’entorn de les línies aèries a distàncies inferiors a les 

reglamentàries, d’acord amb la legislació vigent. 

f. No es podran atorgar llicències per construir cap edificació o activitat que puguin afectar 

les servituds de les línies elèctriques. 

g. En cas que s’afecti a línies elèctriques aèries d’alta tensió, s’ha de complir el que preveu 

el Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre 

Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Línies Elèctriques d’Alta Tensió. En 

zona urbana, s’han de complir les condicions de seguretat reforçada i qualsevol trasllat 

s’ha d’aprofitar per passar-les a soterrades. 

(2) Respecte les noves línies elèctriques d’alta tensió: 

a. Serà prescriptiu el compliment del Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual 

s’aprova el Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Línies 

Elèctriques d’Alta Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries, (BOE núm. 

68 de 19/12/2008). Qualsevol implantació de noves línies elèctriques d’alta tensió en 

zona urbana ha de ser soterrat, tenint en consideració els requeriments de seguretat. 
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b. A les zones on la xarxa elèctrica de distribució correspongui a ENDESA, s’haurà de donar 

compliment a les Normes Tècniques Particulars d’aquesta empresa, aprovades per 

Resolució del Director General d’Energia i Mines, de 29 de desembre (DOGC núm. 4827 

de 22/02/2007). 

(3) Respecte les noves línies elèctriques de baixa tensió i instal·lacions d’enllumenat públic: 

a. Caldrà complir el Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió (BOE núm. 224 de 18/9/2002). 

b. Les instal·lacions d’enllumenat públic han de complir, específicament, la ITC-BT-09 

“instal·lacions d’enllumenat exterior” del Reglament esmentat al punt a. 

c. A la xarxa elèctrica de distribució corresponent a ENDESA, s’haurà de donar compliment 

a les Normes Tècniques Particulars d’aquesta empresa, aprovades per Resolució del 

Director General d’Energia i Mines, de 29 de desembre (DOGC núm. 4827 de 

22/02/2007). 

(4) En cas que la modificació comporti línies elèctriques en sòl no urbanitzable comportarà que 

es dugui a terme l’avaluació d’impacte ambiental. 

(5) Qualsevol afectació a la xarxa elèctrica existent o de nova construcció ha d’acomplir la 

Normativa esmentada als punts anteriors, i també tota la que s’esdevingui a posteriori. 

5.8.- Afectació d’hidrocarburs. 

(1) En cas de l’existència de conduccions de gas natural canalitzat en l’àmbit del sector “SUD-

3* Industrial Can Vilalba”, caldrà respectar les servituds perpètues derivades de la mateixa. 

(2) S’haurà de contactar amb l’empresa propietària d’aquestes conduccions, Gas Natural 

Distribución SDG, SA, per tal que faciliti els plànols d’ubicació de la xarxa de distribució de 

gas existent, així com les precaucions a adoptar en el cas que puguin resultar afectades 

abans de l’inici de les obres en el subsòl. 

(3) En cas que es realitzin ampliacions futures de la xarxa existent de gas natural, s’haurà de 

respectar la reglamentació aplicable vigent: 

− “Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de 

distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 

complementàries ICG 01 a 11.” 

− “Ordre de 18 de novembre de 1974 pel qual s’aprova el Reglament de xarxes i 

connexions de combustibles gasosos (BOE de 6.12.74) i Ordres que el modifiquen de 

26.10.1983 (BOE de 8.11.83)i 6.7.1984 (BOE 23.7.1984) correcció d’errades (BOE 

23.7.1984). 

− “Decret 120/1992 de 28 d’abril pel qual es regulen les característiques que han d’acomplir 

les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que 

discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12.6.1992) i Decret 196/1992 de 4 d’agost 

que el modifica parcialment (DOGC núm. 1649 de 25.9.1992).” 

− “Ordre de 5 de juliol de 1993, pel qual s’aprova el procediment de control aplicable a les 

xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1782 d’11.8.1993).” 
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6.- Condicions de gestió 

 

(1) Polígon d’actuació: es delimita un únic polígon d’actuació, coincident amb l’àmbit del sector. 

El polígon d’actuació urbanística es desenvoluparà mitjançant gestió urbanística integrada, 

amb la redacció i tramitació del corresponents projectes de reparcel·lació i urbanització.  

 

(2) Sistema d’actuació: el sistema d’actuació per la gestió i transformació del Sector de sòl 

urbanitzable delimitat núm. 3* “Industrial Can Vilalba” serà el reparcel·lació, modalitat 

compensació bàsica. 

 

(3) Cessions:  

Cessió gratuita i lliure de càrregues dels sòls destinats a sistemes urbanístics. 

Cessió gratuita i lliure de càrregues dels sòls corresponents al 10% de l’aprofitament 

urbanístic mig del polígon d’actuació. 

Per al desenvolupament del sector, en el projecte de reparcel·lació, es consideraran les 

cessions ja realitzades amb anterioritat dins de l’àmbit delimitat per a aquest. 

 

(4) Urbanització: 

Caldrà la redacció d’un projecte d’urbanització que haurà de concretar i precisar el recollit a 

l’estudi d’urbanització d’obres bàsiques adjunt a aquest Pla. El projecte d’urbanització 

incorporarà i desenvoluparà els criteris establerts a l’estudi d’urbanització d’obres bàsiques 

que recull entre d’altres les determinacions de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada.  

El sector haurà de fer-se càrrec dels costos i de l’execució de la urbanització interna 

completa, així com dels espais lliures, de la connexió de les xarxes generals de serveis i de 

les mesures correctores front al risc d’inundació. 

Com a càrregues externes al sector s’imputen el cost i l’execució dels següents sistemes 

generals viaris: 

o Rotonda d’accés a la urbanització residencial 

o Rotoda d’accés al sector SUD-3*  

o Camí de Can Vialba a Olesa de Montserrat, d’acord amb l’àmbit grafiat en els plànols 

d’ordenació i exclusivament dintre del terme municipal d’Abrera, adjacent a la BV-

1201 .  
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(5) Obligacions d’urbanització extrasectorials 

1.- Els propietaris del Sector de sòl urbanitzable delimitat núm. 3* “Industrial Can Vilalba” 

assumiran el cost de la urbanització del camí adjacent a la BV-1201 així com el cost 

d’urbanització de les rotondes a implantar en aquesta via i que han de donar accés al sector 

i a la urbanització residencial. 

2.- Els propietaris del mateix Sector redactaran el projecte expropiatori per a l’obtenció per 

part de l’Ajuntament dels terrenys ocupats per les esmentades rotondes. Amb la presentació 

a tràmit d’aquest projecte que, al menys, inclogui la relació de béns i drets i els fulls 

d’apreuament corresponents de les finques afectades, 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 atribuïda al 

sector.  

 

Article 13. Modificació de l’annex normatiu Fitxes de 
característiques. 
 

Se substitueix la fitxa de característiques del Sector S.U.P. P.P.O. – 3 “Can Vilalba (Clau 22b)” 

de les Normes Urbanístiques de la RPGO d’Abrera per la fitxa de característiques del sector 

SUD-3* “Industrial Can Vilalba” que es recull a continuació. 
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FITXA DE CARACTERÍSTIQUES 

SECTOR:   SUD-3* (Sup.: 25,51 ha) 

                                                   INDUSTRIAL CAN VILALBA (Clau 24*) 

SUPERFÍCIES: 

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 27,12 

Eg Equipaments generals i diversos 18.769,93 7,36 

H Hidrogràfic(**) 1.061,62 0,41 

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 

(*)El sòl destinat a sistemes es regula d’acord amb l’establert al “Títol III. Règim urbanístic del sòl. Capítol 

II. Regulació de sistemes.” De les normes urbanístiques de la RPGO d’Abrera. 

(**)Superfície que no computa a efectes d'edificabilitat. 
 

 

PARÀMETRES: 

• Edificabilitat bruta sector:                        0,7 m²st/ m²sòl (*) 

(*) Sobre el sòl computable del sector, que exclourà la superfície destinada a sistema 

hidrogràfic. 

• Ocupació màxima:                        70% 

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

• Condicions d’ordenació: d’acord amb l’article 158-bis i concordants de les normes 

urbanístiques de la RPGO d’Abrera. 

 

SISTEMA D’ACTUACIÓ:              Reparcel·lació en la modalitat de Compensació Bàsica. 

 

CONDICIONS DE GESTIÓ:               

• Seran objecte de cessió, gratuïta i lliure de càrregues, els sòls destinats a sistemes 

urbanístics. I se cediran els sòls corresponents al 10% de l’aprofitament urbanístic 

mig del polígon d’actuació, lliures de càrregues d’urbanització i ja urbanitzats. 

• Caldrà la redacció d’un projecte d’urbanització que haurà de concretar i precisar el 

recollit a l’estudi d’urbanització d’obres bàsiques adjunt a aquest Pla.  
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Com a càrregues externes al sector s’imputen el cost i l’execució dels següents 

sistemes generals viaris: 

o Rotonda d’accés a la urbanització residencial 

o Rotoda d’accés al sector SUD-3*  

o Camí de Can Vialba a Olesa de Montserrat, d’acord amb l’àmbit grafiat en 

els plànols d’ordenació i exclusivament dintre del terme municipal d’Abrera.  

Per a la seva urbanització, l’Ajuntament d’Abrera obtindrà el sòl per expropiació i el 

seu cost s’imputarà al sector SUD-3*. 
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Article 14. Article de nova creació. Article 136º-bis- Sistema 
hidrogràfic (clau H) 
 

S’afegeix un nou article: l’article 36º-bis.-“Sistema hidrogràfic (clau H)” , a les normes 

urbanístiques de la RPGO d’Abrera, que queda redactat tal i com es recull a continuació: 

 

Article 136º-bis .- SISTEMA HIDROGRÀFIC (Clau H) 

 

1. El sistema hidrogràfic d’Abrera el constitueixen el conjunt dels llits de les rieres, torrents 

i fonts naturals que estructuren el paisatge, el seu entorn natural immediat, així com les 

diverses capes freàtiques del subsòl del municipi d’Abrera. Son de titularitat pública. Els 

rius es regulen mintjançant el sistema fluvial (clau R) del Pla General d’Ordenació.  

 

2. Si no hi ha cap estudi d’inundabilitat el sistema hidrogràfic es delimita en base a una 

franja de 3m a ambdues bandes de l’eix de les riere i torrents, considerant-se àrea de 

domini públic hidràulic i no computarà a efectes de repartiment de càrregues i beneficis. 

Els càlculs hidrològics i hidràulics s’han de determinar seguint el document tècnic “Guia 

tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, aprovat 

per l’ACA.  

Les fonts localitzades en sòl no urbanitzable mantindran una protecció urbanística radial 

de 50 m. A l’interior del cercle definit no s’admet cap tipus de construcció excepció feta 

de les obres de millora de l’entorn de la font. 

 

3. D’acord amb l’article 6 del RDHP, els marges de les lleres públiques estaran subjectes, 

en tota la seva extensió longitudinal: 

• A una zona de servitud de 5 m d’amplada per a ús públic que es regula en el RDPH: 

• A una zona de policia de 100 m d’amplada a la qual es condicionarà l’ús de les 

activitats que es desenvolupin. 

 

4. La zona de servitud tindrà les finalitats establertes a l’article 7.1 del RDPH i ha de quedar 

lliure de qualsevol construcció i edificació, i ser apta i practicable en tot moment. 

Qualsevol actuació en zona de servitud estarà sotmesa a l’especificat a l’article 7.2 del 

RDPH.  

 

5. Per poder realitzar obres en zona de policia de lleres, cal disposar de la corresponent 

autorització prèvia de l’ACA, a menys que el corresponent Pla o d’altres figures 

d’ordenament urbanístic haguessin estat informats per l’ACA i hagueren recollit les 

oportunes previsions formulades a l’efecte. 
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En qualsevol cas totes les obres que s’hagin de realitzar en zona de domini públic 

hidràulic caldrà que obtinguin autorització expressa d’aquest Organisme, fora dels casos 

en què l’informe exclogui expressament aquesta necessitat. 

 

6. La zona de policia podrà ampliar-se, si això fos necessari, per a incloure la zona o zones 

on es concentra preferentment el flux, a fi específic de protegir el règim de corrents en 

avingudes, i reduir el risc de producció de danys en persones i béns. En aquestes zones 

o vies de flux preferent només podran ser autoritzades aquelles activitats no vulnerables 

enfront de les avingudes i que no suposin una reducció significativa de la capacitat de 

desguàs de les zones d’acord amb l’article 9.2 del RDPH. 

Per al càlcul de la zona de flux preferent s’estarà al recollit a l’article 9 del RDPH i 

concordants i els usos admesos es recullen als articles 9, 9bis, 9ter i concordants del 

RDPH. 

 

7. Es considera zona inundable dels terrenys que puguin resultar inundats pels nivells 

teòrics que arribarien les aigües en les avingudes el període estadístic de retorn sigui de 

500 anys, atenent a estudis geomorfològics, hidrològics i hidràulics, així com de sèries 

d'avingudes històriques i documents o evidències històriques de les mateixes en els 

llacs, llacunes, embassaments, rius o rierols. La qualificació com a zones inundables no 

altera la qualificació jurídica i la titularitat dominical que aquests terrenys tinguessin. 

Les noves edificacions i usos associats en aquells sòls que es troben en situació bàsica 

de sòl rural a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, es 

realitzaran, en la mesura del possible, fora de les zones inundables, complint amb l’article 

14, 14bis i concordants del RDPH. 

 

8. En referència a les obres de pas (ponts, viaductes, obres de drenatges menors, obres 

de fàbrica en camins rurals, i les seves modificacions, guals, etc) i encreuaments de 

conduccions o serveis sota lleres, caldrà aplicar el document tècnic redactat per l’ACA 

“Guia tècnica. Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que 

interfereixin amb l’espai fluvial”. 

 

 

9. Els projectes constructius que es desenvolupin a partir d’aquesta modificació, hauran 

d’adaptar-se a les disposicions que es derivin de l’aplicació de la Directiva Marc de 

l’Aigua i, en particular, el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, aprovat 

el 23 de novembre de 2010 (Decret 188/2010, DOGC 26.11.2010).” 

 

10. Es prohibeixen les obres de canalització dels cursos hídrics, a no ser que estiguin 

dictaminades per l'Administració competent. En tot cas, es mantindran el domini i l'ús 

públic dels terrenys superficials del llit anterior a la canalització i es garantirà la seva 

integració al paisatge i la mínima incidència sobre els espais lliures de l’entorn.  
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11. L'aigua procedent de les capes freàtiques serà emprada prioritàriament per a l'ús 

domèstic i per a l'agricultura mitjançant la construcció de pous sotmesos a llicència 

municipal i a la inscripció i enregistrament a l’Agència Catalana de l’Aigua. En el cas que 

el pou es trobi dins d’una zona hidrogràfica protegida caldrà, prèviament a la llicència 

municipal, recaptar informe de l’ACA o be de l’organisme competent en matèria d’aigües.  

 

12. Recau en l’ACA la competència per l’atorgament de les autoritzacions i/o concessions 

administratives per usos de l’aigua, l’autorització i/o l’informe i la imposició dels límits 

dels abocaments d’aigües residuals al medi, d’acord amb les procediments 

administratius establerts en el RDPH. 

 

13. En qualsevol cas es compliran les disposicions establertes pel Reial Decret Legislatiu 

1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües, el Reial Decret 

638/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifica el Reglament del Domini Públic 

Hidràulic aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, el Reglament de planificació 

hidrològica, aprovat pel Reial Decret 907 / 2007, de 6 de juliol, i altres reglaments en 

matèria de gestió de riscos d'inundació, cabals ecològics, reserves hidrològiques i 

abocaments d'aigües residuals. 
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TÍTOL CINQUÉ: REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 
 

Article 15. Qualificació del sòl no urbanitzable 
 

Els sòl no urbanitzable inclòs en l’àmbit d’aquesta modificació puntual es qualifica com a: 

 

• Sistema general viari (clau V), regulat per l’article 131º i concordats de les normes 

urbanístiques de la RPGO d’Abrera. 

• Sòl protegit de valor forestal i paisatgístic (clau 42), regulat per l’article163º i 

concordats de les normes urbanístiques de la RPGO d’Abrera. 
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 

Mitjançant el present document es refon i es modifica el contingut dels documents que es detallen 

a continuació: 

 

− El Pla Parcial d’Ordenació de la finca “Vilalba”, aprovat definitivament per la Comissió 

Provincial d’Urbanisme en data 23 de Juliol de 1.974,. 

− La reforma del Pla Parcial Vilalba (1º i 2º fase), aprovada per recurs definitivament el 22 

de setembre de 1.982. 

− La modificació dels articles 11, 25 i 38 de les Ordenances del Pla Parcial d’Ordenació 

“Can Vilalba”, aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en 

data 4 de juny de 1.986. 

− La modificació de l’Articulat de les ordenances del Pla Parcial d’Ordenació Can Vilalba, 

aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 13 de 

desembre de 2000. 

 

I per tant, els expedients de planejament relacionats anteriorment queden sense efecte a partir 

de l’entrada en vigor d’aquest Pla.  
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