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1.1. ANTECEDENTS, OBJECTIUS I INICIATIVA
ANTECEDENTS
Fa aproximadament uns 15 anys que des del Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament es va iniciar un
seguit d’estudis i propostes que prenien el traçat del riu Sec com a eix vertebrador de la ciutat.
Sobre aquest eix es situen diverses peces de sòl que, tot i la seva situació estratègica, avui, per
motius diferents, encara no han estat consolidades. És doncs una oportunitat per fer-hi actuacions
que han de servir per millorar i completar els serveis i equipaments bàsics per la ciutat. Es tracta de
les àrees anomenades, “riu Sec”, “Xarau”, i “Estació-Cinemes”
Sobre aquest eix del riu i en el tram que transcorre pel nucli urbà, es situa en el marge esquerre i
en l’extrem nord-oest, confrontant amb el sector industrial Polyzur, la zona d’equipaments públics
“riu Sec”, destinada a equipaments esportius i docents (antigament ocupada per part de la fàbrica
Uralita); en una posició més central i al marge dret del riu es troba la zona d’equipaments
anomenada “Xarau”, en la que hi ha un important complex esportiu format pel pavelló poliesportiu
cobert, piscina coberta i gimnàs i tres pistes poliesportives exteriors, tennis i frontons, i un parc on
antigament hi havia un camp de futbol; a l’altre costat de riu, però confrontant amb el parc, fa
aproximadament 3 anys que es va inaugurar la nova Biblioteca municipal; seguint el curs del riu
avall, i altre cop en el costat esquerre, entre el pont de l’avinguda Primavera i el pont del
ferrocarril sobre el riu, i a l’extrem nord-est del terme municipal, es troba una altre zona encara
per consolidar. És un buit urbà que conforma una gran oportunitat de transformació en un àmbit a
tocar de l’estació del ferrocarril, amb façana al riu i confrontant amb els dos eixos viaris on es
concentra el comerç de la ciutat. Aquesta zona que es coneix com de “l’Estació i Cinemes” és on es
planteja la modificació de PGM objecte d’aquest document.
Podem afirmar, doncs, que aquesta àrea al voltant de l’estació del ferrocarril de Cerdanyola del
Vallès ha estat, en diferents moments, objecte de reflexions i temptatives respecte la seva
potencial transformació, donades les privilegiades condicions de centralitat i accessibilitat que
ocupa en el conjunt del projecte urbà de Cerdanyola del Vallès. L’àmbit amb tota probabilitat s’ha
mantingut lliure d’edificació per l’existència dels cinemes el Punt, encara avui en actiu, i el poc
fraccionament de la propietat del sòl, utilitzat fins avui d’aparcament dels cinemes.

També, al voltant del riu en aquest tram urbà des del pont de Can Pallarès (zona equipaments riu
Sec), fins el pont de l’avinguda Primavera, l’Ajuntament ha desenvolupat recentment, el projecte
integral Iniciativa Urbana. És un projecte finançat amb fons europeus FEDER, i dut a terme entre
2009-2015, que ha permès una inversió d’aproximadament 16 M d’euros entre nous equipaments,
urbanització dels vials i espais lliures a ambdós marges del riu i la construcció d’un nou pont sobre
el riu (al carrer del Remei) que facilita la connexió entre el barri de la Farigola i el centre ciutat,
entre d’altres actuacions.
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Per donar continuïtat al projecte Iniciativa Urbana, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès va
participar en una nova convocatòria per obtenir finançament amb fons europeus, aquest cop en el
projecte “DUSI”, estratègies de desenvolupament urbà sostenible, FEDER-2014-2020, si bé aquesta
vegada sense que li fos atorgada.
Aquest projecte abastava un àmbit amb continuïtat de l’anterior i potenciava l’idea de “l’eix cívic
riu Sec”, afavorint una nova centralitat urbana al voltant dels barris de la ctra. de Barcelona i
Fontetes, amb la finalitat d’iniciar una transformació de rehabilitació i modernització de l’espai
urbà. El barri de Fontetes està situat just a l’altre marge del riu davant l’àmbit objecte d’aquesta
modificació.
Tot i no haver estat atorgat aquest finançament, l’Ajuntament ha inclòs en les inversions d’aquest
mandat l’estudi del projecte global del barri de les Fontetes i la seva intervenció continuada per
fases. L’objectiu és fer un barri accessible, sostenible i de qualitat, millorant els espais lliures i
accessibilitat general en un dels barris més densos i cèntrics de Cerdanyola

Recentment, el possible tancament de l’activitat dels cinemes i la posterior venda d’una part
significativa del sòl de l’àmbit de la present modificació amb la voluntat de consolidar
l'aprofitament que el Pla General Metropolità hi preveu, ha reobert el debat sobre el futur de
l'àmbit. El desenvolupament que preveu el Pla general metropolità no és altre que la construcció
d’un carrer d’amplada reduïda amb unes alçades acords a les amplades d’aquest carrer. Tot plegat,
molt lluny de les oportunitats i qualitats que té aquest espai per esdevenir un nou lloc de referència
de la ciutat de Cerdanyola. Aquest fet ha comportat que l’Ajuntament es torni a plantejar no deixar
perdre l’oportunitat d’actuar sobre aquest indret
Aquest interès ha portat a reflexionar sobre la idoneïtat de les previsions que el Pla general
metropolità preveu per a la zona, basades en una ordenació d'eixample, i a posar-les en crisi.
Sembla dubtós que l'ordenació en alineació a vial en illa tancada sigui la solució més adient per
resoldre aquest espai de la ciutat tant cèntric i complex. Tal com es justificarà en el document al
analitzar el planejament vigent, la proposta és poc adequada tant pel que fa a qualitat i disposició
dels habitatges potencials com per a la seva caracterització i configuració. Tampoc no és adequada
la connexió de l’espai públic resultant amb el seu entorn.
En aquesta línia, el dia 2 de gener de 2018, el despatx d’arquitectes Jornet Llop Pastor SLP. rep
l’encàrrec de redactar el projecte de modificació puntual del Pla General Metropolità en l’entorn
de l'estació de Renfe i els Cinemes El Punt.
Des de la fase d’estudis previs s’observa i es posa de manifest la potencialitat d’aquest "buit urbà"
cèntric i ben comunicat, comprès entre l’avinguda de la Primavera, el riu Sec i la línia de
ferrocarril. Aquest buit representa una gran oportunitat per dissenyar una actuació que permeti
millorar les condicions de vida dels ciutadans pel que fa a habitabilitat i confort d’ús de l’edificació
i alhora, a escala tant de barri com municipal, generar un punt de trobada i connexió entre diversos
teixits del municipi i un nou pol d'atracció de la ciutat.
És per això que es proposa redactar un projecte de transformació d'aquesta zona que suposi una
millora per al municipi, i que es concreta en aquesta modificació puntual del Pla General
Metropolità.
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En base a aquests estudis previs inicials, el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 22 de febrer de
2018, va acordar la suspensió de la tramitació “de plans urbanístics derivats i projectes de gestió
urbanística i d'urbanització, l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, de nova
edificació i gran rehabilitació de construccions existents, llicències i comunicacions prèvies
d'instal•lació o ampliació d'activitats i usos” a l'àmbit delimitat per la línia R4 de RENFE, el riu Sec i
part de l'avinguda de la Primavera, per termini d'un any, atès el previst a l'art. 73.1 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la llei d'urbanisme. Aquest acord
de suspensió de llicències fou publicat al tauler d’edictes de l’Ajuntament, al BOPB de data 28 de
febrer i al diari el Punt de la mateixa data.

Tanmateix, cal fer constar que prèviament a l’acord de suspensió de llicències, en relació a l’àmbit
d’aquesta modificació de PGM, hi havia entrat a tràmit, pendent d'aprovació inicial, un Pla Especial
que abasta les finques del carrer de Santa Teresa, 6-8-10-12 i passeig del Pont, 51, amb l’objectiu
de fer compatible la materialització de l'aprofitament determinat pel PGM i la catalogació de les
finques del carrer de Santa Teresa.
També es fa constar que en data 21 de febrer de 2018, es va entrar al registre de l’Ajuntament
sol·licitud d’enderroc de les edificacions existents a les finques situades al carrer de Santa Teresa
núm. 3-9, i núm. 14-16-18, i passeig del Pont núm. 53-57 i llicència per a la construcció de tres
edificis plurifamiliars formats per 115 habitatges en total, aparcament, i locals comercials en
aquestes mateixes finques.
Amb els responsables d’aquestes dues iniciatives anteriors s’han mantingut contactes per tal de
millorar les propostes presentades i el seu encaix dins una visió de conjunt de l’àmbit en el marc de
la modificació de planejament plantejada en benefici de la col·lectivitat.

Igualment cal dir que responsables tècnics municipals van reunir-se en data 21 de març amb
representants d’ADIF i Rodalies Renfe per tal de plantejar i consensuar possibles millores de la
relació de la infraestructura ferroviària amb la ciutat, amb l'obectiu de recollir-les al planejament.
En aquesta reunió es va acordar estudiar i valorar positivament la possibilitat d’obrir un nou front
de la infraestructura a la ciutat, mitjançant la creació d’una plaça de l’Estació que permetés
l’ampliació de l’estació existent o la construcció d’una de nova. També es va acordar la
conveniència de mantenir la línia de no edificació a 20 metres prevista al planejament vigent.

OBJECTIUS
Tenint en compte el conjunt d’anàlisi portat a terme als estudis previs del document, que s’amplia i
recull en les memòries d’informació i ordenació de la present modificació, així com els antecedents
descrits, es proposa una nova ordenació que assoleixi els següents objectius:
- Millorar la integració de l'àmbit al teixit urbà de l'entorn, creant una àrea de centralitat
significativa pel municipi de Cerdanyola del Vallès, valorant i proposant una millora de l’entorn
de l’estació de tren i la seva més adequada relació amb el conjunt urbà.
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- Crear nous sistemes públics i optimitzar i adequar la qualitat dels sistemes públics previstos i
garantir la seva obtenció per part de l'administració.
- Integrar i relligar el conjunt d’àmbit garantint les següents connexions amb els barris de
l’entorn:
◦ amb el barri de Fontetes.
◦ amb el barri situat a l’altre costat de la línia de ferrocarril.
◦ del passeig del Pont amb el carrer Salvador Espriu pel pas existent.
- Ordenar la configuració de l'aprofitament de forma que es garanteixi una bona qualitat del
conjunt edificat i particularment dels habitatges.

INICIATIVA
La present Modificació puntual del PGM a l’entorn de l’estació de Renfe i els Cinemes el Punt de
Cerdanyola del Vallès està redactada per l’equip tècnic de Jornet-Llop-Pastor arquitectes. El seu
promotor és l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

1.2. CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀMBIT TERRITORIAL
CONTEXT URBÀ I TERRITORIAL
Geogràficament, els sòls gaudeixen de molt bona comunicació, atès que estan a tocar de l'estació
de ferrocarril de la línia Barcelona-Manresa-Lleida, inclosa dins el nucli de rodalies de Barcelona
línies R4 i R7, i són molt propers a la carretera N-150, l’anomenada carretera de Barcelona (veure
plànols de situació i encaix territorial I.1 a I.3).
Tal com pot veure’s al plànol d’anàlisi d’alçades de l’edificació de l’entorn I.4, volumètricament
aquest es caracteritza per l’existència de teixits molt diferents entre ells.
A sud, a la riba oposada del riu Sec, s’hi emplaça el barri de les Fontetes, de construcció
relativament unitària al voltant dels anys 70, es caracteritza per la disposició en paral·lel de blocs
lineals de diferents alçades (d’entre 6 i 13 plantes), una torre de 16 plantes i tot un seguit d’espais
lliures intersticials d’unió. S’hi disposen tot un seguit d’equipaments del barri; CEIP, centre cívic,
CAP i just a la riba oposada donant front a l’àmbit de modificació el mercat municipal de les
Fontetes i una gran esplanada triangular d’ús públic on es desenvolupa el mercat setmanal.
Per als espais públics del barri de les Fontetes s’ha iniciat recentment des de l’Ajuntament un
procés de millora i reurbanització actualment a tràmit municipal a nivell d’avanç.
A nord de la línia del ferrocarril i a oest, per sota d’aquesta, la ciutat es conforma en un teixit
d’eixample en illa tancada amb parcel·lari i alçada d’edificació molt irregular (d’entre 2 i 7
plantes). Aquest eixample es desdibuixa al contacte amb el pas del riu Sec on s’hi disposen tot un
seguit de darreres d’edificació alternats amb espais lliures públics de passeig i equipaments. En
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aquest teixit d’eixample s’hi localitzen relativament propers diversos equipaments públics; Ca
n’Altimira, el casal de joves Altimira, la seu de la Creu Roja, o la biblioteca central.
Destacar en aquest apartat, per la seva proximitat a l’àmbit i la seva singularitat i representativitat
dins el teixit d’eixample mencionat, l’equipament públic de Ca n’Altimira. L’antiga biblioteca,
perduda ja avui aquesta funcionalitat, a través d’un procés participatiu està previst que esdevingui
un pol d’activitat i producció a nivell social, artesanal i tecnològic.
A nivell territorial, estem parlant d’una porta d’accés al municipi, tal com posa de manifest el Pla
de Mobilitat de Cerdanyola, tant a nivell de circulació rodada per la presència de la carretera N-150
que filtra tot el seu fluxe d’accés en direcció al centre del municipi a través de l’avinguda
Catalunya i l’avinguda de la Primavera, com a nivell de circulació per a vianants degut a la
presència de l’estació de ferrocarril. D’aquest punt, la circulació a peu es distribueix en direcció al
centre a través de l’avinguda de la Primavera i del passeig del Pont aigües amunt del riu Sec
utilitzant les diferents passeres existents.
També territorialment l’àmbit es caracteritza com a pol d’atracció d’activitat i centralitat. Es
detecta ja actualment per la singularitat de l’estació del ferrocarril o l’actual ús dels cinemes, però
es potencia i preveu igualment tenint en compte els diferents estudis d’anàlisi i conceptualització
estratègica municipal als què s’ha tingut accés. L’àmbit d’estudi es situa com a unió i confluència
dels eixos municipals de llevant i del riu Sec i com a final de l’eix central.
En aquests estudis de diagnosi i proposta es preveuen ja diferents objectius dels recollits en la
present modificació com poden ser la nova passera de connexió amb el barri de les Fontetes, la
millora i potenciació dels espais públics urbans amb obertura al riu Sec o la millora de la
permeabilitat fins l’estació. S’inclou alhora l’àmbit com una àrea de centralitat i oportunitat al
voltant del riu Sec conjuntament amb tres pols més d’atracció; el conjunt d’equipaments educatius
i esportius riu Sec, l’àrea d’equipaments educatius, culturals i esportius de Can Xarau i l’àrea de
l’Hospital Comarcal.

DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT
L’àmbit d’aquesta Modificació puntual del Pla General Metropolità està situat a centre, centre-est
del terme Municipal de Cerdanyola del Vallès, molt proper al límit amb el terme veí de Ripollet, tal
i com figura en els plànols integrants d’aquest document.
Els seu límits estan definits per (veure plànols d’informació de situació i contextualització I.1 a I.3):
- Al nord per l’estació de RENFE i la línia de ferrocarril
- Al sud, pel Passeig del Pont que limita amb el riu Sec
- A ponent, per la part posterior del front de cases de l’avinguda de la Primavera
La superfície total de l’esmenat àmbit és de 19.455 m².
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CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES DE L’ÀMBIT. EDIFICACIONS, USOS I ACTIVITATS
L’interior d’aquest àmbit es troba majoritàriament lliure d'edificació o bé amb edificacions i usos
que tenen un aprofitament consolidat molt inferior a l'admès al PGM (veure plànols d’informació I.6
i I.7). En concret, descrivint l’àmbit d’oest a est:

En primer terme, amb front a l’avinguda de la Primavera i amb façana lateral molt propera a
l’edificació de l’estació, actualment es disposen dues edificacions de cos de planta baixa i planta
pis a façana a carrer i planta baixa a façana posterior. Datades d’entre 1907 i 1920 segons cadastre,
deixen únicament un petit pas en relació a l’edifici de l’estació d’entre 3 i 6 metres segons el punt,
en part amb ús públic per a accedir a l’estació, en part tancat per a usos privats. En relació al seu
ús, les parts directament relacionades amb l’avinguda de la Primavera presentes usos comercials,
amb una farmàcia i un centre mèdic dental en funcionament, mentre que la part posterior de
l’edificació més propera a l’estació és emprada com a habitatge. Aquestes edificacions, donat el
seu ús, es mantenen en bones condicions físiques.
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Introduint-nos a l’àmbit pel carrer Santa Teresa en primer terme trobem a mà dreta un conjunt de
quatre cases en filera de caràcter unifamiliar. Aquestes edificacions tenen la seva façana protegida
pel Pla Especial de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic de Cerdanyola del Vallès,
fitxa número 30, com veurem més àmpliament descrit a l’apartat següent d’aquesta memòria.
Originals de finals de segle XIX segons la fitxa de protecció, i actualment en desús, presenten un
molt mal estat de conservació, de fet, només es conserva edificació per darrera de les façanes en
dues de les cases, les corresponents als números 10 i 12 del carrer, mentre que les primeres, les
corresponents als números 6 i 8 del carrer Santa Teresa tenen també parcialment enderrocada la
façana.
Seguint pel carrer de Santa Teresa trobem a la mateixa vorera dreta un habitatge unifamiliar en
edificació aïllada de planta baixa i una tenda de mobles, també de planta baixa, que ocupa tota la
profunditat fins al passeig del Pont, ambdues datades de 1949 segons cadastre, en ús i en bon estat
de conservació.

A la unió entre el carrer de Santa Teresa i del passeig del Pont trobem el complex edificat dels
cinemes el Punt. Amb una volumetria força irregular segons el punt i les necessitats funcionals dels
cinemes (d’alçades d’entre dos i quatre plantes aproximadament) tenen el seu accés principal pel
carrer Santa Teresa restant la façana al passeig del Pont pràcticament en exclusiva per a entrades
de servei i sortides d’emergència. Actualment en ús, presenten igualment un bon estat de
conservació.
Donant front als cinemes a l’extrem est del carrer Santa Teresa s’hi emplacen dos edificis en ús
d’habitatges en plantes pis i locals comercials en plantes baixes. Datats un de 1966 (carrer Santa
Teresa 11) i l’altre de 1972 (carrer Santa Teresa 13) segons llicència d’edificació, el primer és de
planta baixa i quatre plantes pis i el segon de planta baixa i cinc plantes pis. A data d'avui, ambdós
edificis són de propietat única i estan majoritàriament ocupats per llogaters amb contractes de
diferents tipologies. Segons dades de les llicències, en total s’hi localitzen 36 habitatges i quatre
locals, per bé que, segons treball de camp, el local de l’edificació situada al número 11 sembla ser
únic amb activitat en ús de restauració i a l’edificació situada al número 13 hi ha un local que ocupa
pràcticament tota la façana al carrer Santa Teresa també en ús de restauració i un segon local de
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dimensions molt menors, a la façana lateral que aparentment sembla tancat o amb destí a
magatzem. L’estat de conservació és bo, principalment el de l’edificació situada al número 13,
presentant el situat al número 11 deficiències a vista de carrer bàsicament a nivell d’acabats de les
façanes.
La resta de sòls de l’àmbit es troben sense edificar, corresponent ;(1) al propi pas dels carrers Santa
Teresa i del Passeig del Pont, únicament fins a meitat d’àmbit, sense connexió amb el carrer de
Salvador Espriu a l’altre costat del pas existent sota el ferrocarril a l’extrem de l’àmbit, (2) a un
solar buit sense ús a l’alçada del carrer Santa Teresa 3, (3) a tot un conjunt allargat de sòl amb
front a l’edifici dels cinemes i fins a l’extrem est de l’àmbit que, envoltant l’edificació plurifamiliar
descrita al paràgraf anterior, s’empra actualment com a aparcament dels cinemes, i (4) a l’espai
buit qualificat com a equipament públic a l’encontre del carrer Santa Teresa i del passeig del Pont
actualment utilitzat com a aparcament.
Els sòls de l'àmbit són planers tot i que l'avinguda de la Primavera es troba a una cota lleugerament
per sobre, de manera que el carrer de Santa Teresa i el passeig del Pont tenen un primer tram amb
pendent i un segon tram més planer. Les vies del ferrocarril passen a cota aproximadament d’entre
3 i 5 metres per sobre del pla de l’interior de l’àmbit. Aquest desnivell es salva mitjançant un mur
de contenció de terres en les parts on hi ha andana de l’estació i mitjançant talús a l’extrem est.
L'àmbit és pràcticament una "illa" dins la ciutat, la qual es connecta al nord amb l'avinguda de la
Primavera mitjançant els carrers de Santa Teresa i el passeig del Pont. Al sud, les ribes del riu estan
també connectades entre si per una passera de vianants i amb la carretera de Barcelona per un pas
per sota les vies del tren. No obstant, actualment, la connexió entre els carrers de Santa Teresa i el
passeig del Pont amb aquests passos es fa a través d'una finca privada que el planejament preveu
com a equipament. De mantenir aquesta qualificació, i tenint en compte que l'equipament és a dia
d'avui de titularitat privada, si es desenvolupa el planejament actual, el pas podria quedar
interromput.

RELACIÓ AMB ELS ELEMENTS PATRIMONIALS
A l’interior de l’àmbit es localitza un únic element que forma part del Pla Especial de protecció del
patrimoni arquitectònic i arqueològic de Cerdanyola del Vallès (veure plànol plànol I.9).
Es tracta de l’element número 30, conjunt de 4 cases en filera de finals del segle XIX, amb
catalogació tipus I (arquitectònica), nivell 4 (conservació de façanes). En base a la seva fitxa es
recullen els següents criteris d’intervenció:
- Prescripció de projecte unitari per a intervencions.
- Restauració de façana.
- Intervencions harmonitzades amb el caràcter original.
El Pla Especial de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic inclou alhora per a aquest
element la possibilitat de recuperar l’edificabilitat assignada a la parcel.la mitjançant la redacció
d’un Pla Especial en l’àmbit que defineix a la seva fitxa, i que es reprodueix al plànol I.9 del
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present document de modificació puntual del PGM, que proposi una implantació de la nova
edificació que tingui en compte l’harmonització amb la façana que es protegeix.
Aquest element inclou les façanes al carrer Santa Teresa números 6 a 12. Aquestes formaven un
conjunt de quatre cases, que constitueixen l’únic exemple conservat al municipi de Cerdanyola del
Vallés d’utilització de la decoració pròpia de l’arquitectura del segle XIX, influïda pel
Neoclassicisme, en edificis entre mitgeres.
Malgrat la seva catalogació però, els edificis han estat abandonats durant un llarg període de temps,
amb períodes en els quals ha estat ocupats il·legalment, la qual cosa ha suposat una forta
degradació. En concret:
- Santa Teresa números 6-8:
La façana dels números 6-8 del carrer Santa Teresa, està parcialment derruïda degut a un
incendi ocasionat en data 5, 7 i 8 de gener de 2016, que va afectar tot l’interior de les
finques dels números 6-8 i els elements estructurals de coberta, forjat i part dels elements de
façana.
La propietat va optar per enderrocar parcialment la façana protegida com a mesura de
seguretat. En concret, es va enderrocar tot el fris fins a la meitat dels paraments verticals de
planta primera, salvant la planta baixa, i els balcons amb lloses i baranes de planta primera.
A més, es van instal·lar xarxes i mesures de protecció per tal d’evitar que possibles
despreniments sobre la via pública poguessin afectar als vianants.
- Santa Teresa números 10-12:
Es conserva la totalitat de la façana i els seus ornaments de planta baixa i pis, si bé també es
troben en mal estat.
Citar en aquest punt complementàriament, per la seva proximitat a tocar de l’àmbit de
modificació, l’element número 23 del Pla Especial de protecció del patrimoni arquitectònic i
arqueològic, l’estació Cerdanyola-Ripollet, amb catalogació tipus I (arquitectònica), nivell 2
(conservació amb actuacions aïllades). En base a la seva fitxa es recullen els següents criteris
d’intervenció:
- Manteniment de la volumetria i tipologia de la construcció de principis del segle XX.
- Restauració de façanes.
- Millores d’harmonització amb el caràcter original.

MOBILITAT I ACCESSIBILITAT
Interiorment l’àmbit presenta, degut a la seva condició viària actual d’entrada i sortida (carrer
Santa Teresa i passeig del Pont) amb arribada amb escassos metres de diferència a l’avinguda de la
Primavera, una molt escassa concurrència, alterada pràcticament només per l’existència dels
cinemes en moments puntuals i de les edificacions del final del carrer Santa Teresa.
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Per contra, a tocar de l’àmbit, l’avinguda Primavera i la presència de l’estació de ferrocarril
converteixen l’espai objecte de modificació en un punt de molt alta accessibilitat tant a nivell rodat
com de transport públic.
En relació a la mobilitat de l’àmbit amb el seu entorn destacar:
- La presència molt propera de la carretera N-150, l’anomenada carretera de Barcelona.
- La presència, en continuïtat amb l’àmbit, de l’estació de ferrocarril de la línia de mitja distància
Barcelona-Lleida passant per Manresa, inclosa dins el nucli de rodalies de Barcelona línies R4 (St.
Vicenç de calders-Manresa) i R7 (Barcelona Sant Andreu Arenal-Cerdanyola Universitat).
- L’existència d’una parada de taxis a l’avinguda de la Primavera, a l’alçada del seu número 1, a
l’inici del carrer Santa Teresa.
- L’existència de dues parades d’autobús, les dues a l’avinguda de la Primavera, una a la
confluència amb l’avinguda Adam i Eva i la segona a la confluència amb el passeig de les Acàcies,
amb els següents serveis tant urbans com interurbans:
- Bus urbà:
Línia SU1: Canaletes – Can Coll
Línia SU3: Renfe – UAB – CAP Canaletes
- Bus interurbà (diürn):
Línia A4: Barcelona – Sant Cugat
Línia A7: Barcelona – Cerdanyola (per carretera d’Horta)
Línia B2: Sabadell - Ripollet
Línia B4: Badia - UAB
Línia B7: Cerdanyola - Rubí
Línia e3: Barcelona – UAB
- Bus interurbà (nocturn):
Línia N61: Sabadell - Barcelona
Línia N62: Barcelona – Sant Cugat
Línia N64: Barcelona – Sabadell

Fer èmfasi en aquest punt en la importància per a l’àmbit de la presència de l’estació del
ferrocarril. Aquesta converteix l’emplaçament de la modificació en un node de molt alta
accessibilitat a nivell territorial. Cal tenir present que la línia R4, amb una mitjana de 162 trens tots
els dies laborables, és una de las línies amb més trànsit de la xarxa de rodalies de Barcelona, sent
utilitzada anualment per més de 27 milions de viatgers, significant això una mitjana d’uns 106.401
viatgers tots els dies laborables (dades de 2009), i que la línia R7, amb una mitjana de 67 trens,
transporta una mitjana de 8.140 viatgers en dia laborable (dades de 2010).
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Cerdanyola disposa d’un Pla de mobilitat propi aprovat inicialment des de l’any 2015 en el què
s’analitza i diagnostica el funcionament del municipi i es proposen millores estratègiques de
caracterització i operativitat en base a tres capes diferents de mobilitat; la circulació rodada, la de
vianants i la de bicicletes.
L’àmbit objecte de modificació es presenta en aquest estudi pràcticament com un buit, fora de la
definició dels recorreguts i traçats d’aquestes tres xarxes bàsiques. Al seu voltant però, s’hi
sobreposen tangencialment totes tres.

Pel que fa a la xarxa bàsica de vehicles motoritzats (color vermell a l’esquema) s’hi inclou
l’avinguda de la Primavera com a eix estructurador municipal nivell 2. En relació a la xarxa bàsica
de vianants (color groc a l’esquema) s’hi inclou igualment l’avinguda de la Primavera com a nivell 1
i una segona connexió formada per el tram del carrer Salvador Espriu paral·lela al riu Sec, el pas
sota el ferrocarril a l’extrem d’aquest, la passera per a vianants sobre el riu Sec i el carrer dels
Reis. En relació a la xarxa bàsica de bicicletes (color blau a l’esquema) el Pla recull l’existent
seguint el passeig del Pont aigües amunt de l’avinguda de la Primavera i proposa un nou tram
seguint aquesta mateixa avinguda.

El Pla proposa com a millores en relació a l’àmbit:
- La caracterització del carrer de Santa Teresa i del passeig del Pont a l’interior de l’àmbit com a
zona pacificada zona 30.
- Per el tram de xarxa de vianants que transcorre sota el pont del ferrocarril i el carrer Salvador
Espriu, la millora del pas existent i l’ampliació de les voreres existents.
- La disposició d’aparcaments de bicicletes i bicibox en relació a les parades d’autobús existents
i a l’estació del ferrocarril.
- La disposició de dos nous passos de vianants a l’avinguda de la Primavera a l’alçada del passeig
del Pont i de l’avinguda Adam i Eva.
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SERVEIS EXISTENTS
L’àmbit de modificació es troba plenament integrat a la trama urbana consolidada del municipi i
disposa de tots els serveis bàsics (veure plànol I.10):

• Xarxa d’aigua potable
L’abastament d'aigua de boca al sector el fa Aigües de Barcelona que subministra majoritàriament
l'aigua que prové de la captació que es fa a les conques dels rius Llobregat, Ter i Besòs. A l’àmbit la
xarxa d’aigua potable arriba provinent de l’avinguda de la Primavera i s’hi introdueix a través del
carrer de Santa Teresa.

• Xarxa de sanejament
Segons dades el PD Clavegueram 2009 que figuren al SIG municipal, hi ha xarxa de clavegueram
(diàmetre 40) als carrers Santa Teresa i Passeig del Pont que estan connectats als col·lectors
interceptors metropolitans del Sistema 4 que recullen les aigües residuals i les transporten a la
depuradora de Montcada.

• Xarxa de gas
L’abastament de gas el fa l’empresa Nedgia Catalunya, del grup Gas Natural Fenosa. A l’àmbit la
xarxa de gas prové igualment de la xarxa de gas principal que recorre l’avinguda de la Primavera i
s’hi introdueix mitjançant ramificacions a través del carrer de Santa Teresa i del passeig del Pont.

• Xarxa elèctrica
L’energia elèctrica a l’àmbit la subministra l’empresa Endesa. Es disposa una xarxa de mitja tensió
seguint l’avinguda de la Primavera i el passeig del Pont. Existeixen estacions transformadores
d’aquesta xarxa al front edificat de l’avinguda de la Primavera, a l’interior de l’àmbit a la
confluència del passeig del Pont amb el carrer Santa Teresa, i, just a l’altre costat del ferrocarril, a
l’alçada del carrer de la Via i de l’estació. D’aquestes estacions transformadores es distribueix
xarxa elèctrica en baixa tensió fins a totes les edificacions de l’àmbit seguint el carrer Santa Teresa
i el passeig del Pont.

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL
L’estructura de la propietat del sòl a l’interior de l’àmbit d’aquesta Modificació puntual del Pla
General Metropolità presenta característiques força heterogènies. Tal com pot veure’s al plànol I.8,
els terrenys es divideixen en 16 finques, una de les quals, la número 15, divideix horitzontalment la
propietat entre dos referències registrals diferents, tot i pertànyer a dia d'avui a un mateix
propietari. Es detecten mides de finques molt diferents, sent generalment més petites les que
presenten major proximitat a l’avinguda de la Primavera.
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Destacar igualment en aquest punt que les finques 9 i 10, tot i constituir cadascuna d’elles una
única finca tant registral com cadastralment, es troben subdividides al seu interior en diferents
entitats separades. Segons dades de les respectives llicències d’edificació, la finca 9 es subdivideix
en 20 habitatges i 2 locals i la finca 10 ho fa en 16 habitatges i 2 locals.
Com a document Annex a aquesta Memòria s’adjunta còpia de la informació registral de les finques
incloses dins l’àmbit de la Modificació puntual del PGM conjuntament amb un certificat emès pel
registre de la propietat de data 26 de juny de 2018 d’on es dedueix que aquestes no han sofert
variació des de la seva emissió.
Al següent llistat s’indiquen els titulars de les finques actuals en funció del seu número de finca
registral:
Número referència plànol

Número finca registral

1

1058

2
3
4
5
6
7
8
9

1054
1053
1052
1051
1066
3090
3681
9486

10

44727

11
12
13
14

877
48993
2951
792
44880
44882
-

15
16

Titular registral
ALTFER SL (50%)
ALTMON SL (50%)
ALTFER SL
ALTFER SL
ALTMON SL
ALTMON SL
Maria Cristina Morera Braut
Cerdanyola Cinemes SA
Goal Kosmos SL
Carmen Vidal Serra (50%)
Enrique Argelagues Vidal (50%)
Carmen Vidal Serra (50%)
Enrique Argelagues Vidal (50%)
Goal Kosmos SL
Maria Luisa Travy Baras
Maria Luisa Travy Baras
Mercedes Valls Maynou
Juan Grau Clos
Juan Grau Clos
ADIF

A les notes simples de les finques referenciades al plànol amb els números 6,7,8,11,12 i 13 (finques
registrals 1066, 3090, 3681, 877, 48993, 2951) hi consten inscripcions segons les quals s'eleva a
púbic el contracte de compra o compra amb permuta, segons el cas, en favor de l'empresa
CORPEDIFICACIONS, S.L.
En data 15/06/2018 Antonio Caramés en representació de TORRENT DE LES FLORS S.L. comunica
que ha cedit els seus drets d'opció de compra, elaborats en contracte privat, en favor de
CORPEDIFICACIONS, S.L. Són els drets relatius a les finques referenciades al plànol amb els números
2, 3, 4 i 1 (finques registrals 1054, 1053, 1052 i 1058) de les que són titulars registrals ALTFER S.L. i
ALTMON, S.L.

SERVITUDS AERONÀUTIQUES
L’àmbit de la present modificació queda parcialment dintre de la zona de servituds aeronàutiques
de l’aeroport de Sabadell, i subjecte a la corresponent normativa aplicable, especialment el RD
1843/2009, de 27 de novembre (BOE nº 25, de 29 de gener). En concret, tal com pot veure’s a
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l’annex gràfic normatiu que acompanya al document i als plànols de qualificació vigent I.12 i
proposada O.2, l’àmbit es troba afectat per la servitud d’alçada cota 259.

1.3. PLANEJAMENT GENERAL VIGENT
ANTECEDENTS
L’actual planejament a l’àmbit es configura a través de la sobreposició de les disposicions
directament definides pel Pla General Metropolità, les definides mitjançant una modificació puntual
de PGM que afecta parcialment l’àmbit expedient 1993/000140 i l’aprovació d’un Pla Especial
d’ordenació de volums expedient 1994/002139 a les finques dels cinemes.

• Pla General Metropolità (ap. def. 14-7-1976)
El Pla General Metropolità defineix l’àmbit en la seva sèrie de plànols normatius de qualificació B2 a
escala 1/5.000 com a sistema de parcs i jardins urbans actuals codi 6a, sistema d’equipaments
comunitaris i dotacions actuals codi 7a i zona de densificació urbana semiintensiva codi 13b. Els
sistemes seguint el traçat del ferrocarril mitjançant una franja allargada a tocar de l’estació per als
parcs i jardins urbans i mitjançant un àmbit sensiblement triangular a l’extrem de l’espai de
modificació pel que fa a la qualificació d’equipaments. La resta d’àmbit es definia d’aprofitament
en densificació seguint la mateixa qualificació d’eixample a nord i oest. Posteriorment, aquest
plànol de qualificació s’ajustà municipi a municipi mitjançant la introducció de la qualificació de
vialitat interna existent de les àrees qualificades com a zona 13b a escala 1/2.000.

Tot i que els sistemes es qualifiquen d'existents amb el subíndex a, tant la zona verda com la peça
triangular de l'equipament resten en mans privades. A més, aquesta darrera no s'ha destinat mai a
l'ús d'equipament. Tan sòls la petita peça d'equipament situada a l'illa que ocupen els cinemes és de
titularitat pública.
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• Modificació del Pla General Metropolità del sector Estació Renfe (ap. def. 14-6-1994)
En data juny de 1994 s’aprovà una modificació puntual d’àmbit discontinu que afectava la totalitat
de la qualificació com a sistema de parcs i jardins a l’àmbit i una franja allargada qualificada de
sistema ferroviari situada entre els termes municipals de Montcada i Reixac i Cerdanyola del Vallès.
Aquest expedient, en relació a la part inclosa a l’àmbit de la present modificació, soluciona la
problemàtica creada pel PGM al incloure l’estació dins la qualificació de parc i jardins. Es reconeix
l’emplaçament de l’estació i una franja paral·lela a la infraestructura ferroviària com a sistema
ferroviari codi 3 i en conseqüència es fa més prima la franja que queda restant com a sistema de
parc i jardins urbans.

• Pla Especial a l’illa formada per l’avinguda de la Primavera, passeig del Pont i carrer Santa
Teresa, per a l’ordenació de volums dels números 16 i 18 d’aquest carrer (ap. def. 23-11-1994)
En data novembre de 1994 s’aprovà un Pla Especial per a la reordenació volumètrica de l’edificació
de les finques situades als números 16 i 18 del carrer de Santa Teresa. El Pla Especial recull la
preexistència i permet l’ampliació i compensació de volums entre finques per tal de possibilitar la
rehabilitació i millora de les instal·lacions en marxa com a cinema. La modificació i ordenació de
sostres i volums que implica aquest Pla Especial s’especifica explícitament al document, i així ho
recull també com a condició la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en el seu acord d’aprovació, és
aplicable únicament mentre es mantingui l’ús recreatiu de les parcel·les. En cas contrari, les
determinacions d’edificabilitat i volum s’especifica que retornen automàticament a les establertes
amb anterioritat a l’aprovació d’aquest Pla Especial.
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PLANEJAMENT VIGENT. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
La totalitat del sòl inclòs dins l’àmbit de la Modificació puntual del PGM a l’entorn de l’estació de
Renfe i els Cinemes el Punt de Cerdanyola del Vallès està classificat com a urbà consolidat (veure
plànol d’informació I.11) a excepció del sòl pròpiament qualificat de sistema hidrogràfic del pas del
Riu Sec que es classifica com a sòl no urbanitzable en les superfícies recollides al següent quadre:

Sòl No Urbanitzable

337

1,75%

Sòl Urbà Consolidat

18.942

98,25%

0

0,00%

19.279

100,00%

Sòl Urbà No Consolidat
Total àmbit mod. PGM

Tot i que els sòls tenen consideració de consolidats, les finques situades entre el carrer de Santa
Teresa i la via del tren tenen un part qualificada de sistema d'espais lliures, de manera que,
prèviament a la sol·licitud de la llicència, cal segregar la part que té consideració de solar de la
resta, d'acord amb l'art. 21 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
A més, la peça triangular d'equipament no té assignat l'ús i la volumetria, per la qual cosa seria
preceptiva la redacció d'un pla especial, d'acord amb l'art. 217 del TRLU.

PLANEJAMENT VIGENT. QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Respecte a les qualificacions presents en l’àmbit de la Modificació puntual del PGM a l’entorn de
l’estació de Renfe i els Cinemes el Punt, són les següents (veure plànol d’informació I.12. i els
quadres de l’apartat III d’aquest document relatius al planejament vigent):

• Sistema ferroviari, codi 3
D’acord amb els articles 191, 192 i 193 de les Normes urbanístiques del PGM:
191.1. Sens perjudici de la competència estatal en matèria de ferrocarrils, aquest Pla General
conté les determinacions que, des de la perspectiva de l’ordenació urbana, s’han d’establir
respecte al sòl afectat a aquest sistema i a l’entorn o espai sotmès a un règim de limitacions
per raó d’aquest sistema.
191.2. La construcció i edificació i l’establiment d’instal·lacions i, si escau, els usos, al sòl
immediat a les vies fèrries, estan subjectes a les limitacions que per raons de seguretat o de
conservació de les vies s’estableixen a la legislació de policia de ferrocarrils.
192. A més de les limitacions establertes per la legislació especial en matèria ferroviària
respecte a edificacions, construccions, instal·lacions i usos, i sens perjudici d’aquestes,
s’estableix per aquest Pla General, per raons d’ordenació urbana, la inedificabilitat en tota la
franja confrontant per un o altre costat amb el ferrocarril, en una amplada de vint metres
comptats des de l’eix de la via fèrria més pròxima, llevat per a edificis o instal·lacions al servei
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directe de la xarxa ferroviària que requereixin, per exigències del servei ferroviari, una
ubicació més pròxima a la via.
193.1. La inedificabilitat establerta a l’article anterior s’aplicarà sigui quina sigui la
qualificació del sòl immediat al sistema ferroviari, fins i tot en aquelles àrees en què s’hagin
realitzat edificacions dins de la franja de protecció definida a l’article precedent.
193.2. No obstant això, al sòl urbà, qualsevol que sigui la seva zonificació, i sens perjudici de les
operacions de reforma que es puguin realitzar, no hi regirà la limitació d’inedificabilitat a la
franja de vint metres en els supòsits següents:
a. Quan entre els solars i la via fèrria s’interposi un vial. En aquest cas l’edificació
continuarà l’alineació existent enfront d’aquest vial encara que se situï dins la franja de vint
metres definida a l’article anterior.
b. Quan dins la franja de 20 m. esmentada existeixi una zona edificable donant front a un
vial situat a major distància. En aquest cas es requerirà l’elaboració d’un pla especial o
estudi de detall referit a illes completes per determinar la profunditat de la franja
edificable i el límit de la zona lliure.
> Els sòls qualificats de sistema general ferroviari tenen una superfície de 1.541 m² (un 7,92% del
total de l’àmbit) i corresponen (1) als sòls adjacents a l’estació i a l’andana de la línia de ferrocarril
situada a nord de l’àmbit i (2) a part de l’espai previst per a l’execució d’un pas soterrat sota la
infraestructura ferroviària a l’alçada del carrer de la Via.

• Xarxa viària, codi 5, i vies cíviques, codi 5b
D’acord amb l’article 196 de les Normes urbanístiques del PGM:
1. La xarxa viària bàsica comprèn les instal·lacions i espais reservats per al sistema general
viari, de caràcter fonamental per a l’àrea metropolitana de Barcelona amb la intenció de
mantenir els adequats nivells de mobilitat i d’accessibilitat entre les subàrees corresponents.
2. El règim de la xarxa viària bàsica serà el que correspongui, amb subjecció a la legislació
vigent, segons es tracti de vies estatals, provincials o municipals.
3. La xarxa viària secundària i local té per missió principal donar accés a les edificacions i
enllaçar amb les vies bàsiques, i està constituïda per les vies no compreses a la xarxa bàsica,
amb alineacions i rasants definides pel planejament anterior que es conserva, o assenyalades al
Pla General present o, com a desenvolupament d’aquest, en Plans Parcials, Especials o en
Estudis de Detall que s’aprovin d’ara endavant.
4. Els grafismes que figuren als plànols b2 (a escala 1:5.000), dins dels límits zonals reservats
per a la xarxa viària bàsica, són esquemes orientatius del funcionament dels enllaços, calçades,
passos a distint nivell i altres elements anàlegs, amb la finalitat de reservar terreny suficient
per a l’execució dels projectes que es redactin i s’aprovin posteriorment i, si escau, els sobrants
que no s’utilitzin a tals efectes es destinaran, en fases intermèdies d’execució, a espais lliures
de protecció o verd.
I d’acord amb l’article 197 de les Normes urbanístiques del PGM:
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1. Sens perjudici del que disposa l’article següent, aquest Pla General estableix els tipus de vies
següents:
a. Autopistes urbanes, que es regiran, en tot cas, per la Llei 51/1974, de 19 de desembre.
b. Distribuïdors bàsics: vies de trànsit intens que han de permetre una especialització
elevada dels seus fluxos i alts nivells de servei, i comprenen les autovies, les carreteres
estatals, tant nacionals com comarcals, i les grans artèries de l’àmbit metropolità de
Barcelona.
c. Artèries urbanes: vies urbanes d’interès metropolità, fonamentals per a l’estructura
urbana, d’acord amb la seva posició, de les activitats que localitzen i dels sectors urbans que
relacionen.
d. Vies cíviques: vies urbanes d’interès municipal i d’especial caràcter cívic com a suport
d’activitats i de relacions ciutadanes, de preferent significació per a vianants i regulació
especial de la circulació i aparcament.
e. Vies de la xarxa local: les altres vies no enumerades.
2. Els tipus de vies a) i b) del paràgraf anterior constitueixen la xarxa viària bàsica primària. Les
artèries urbanes de l’apartat c) del paràgraf esmentat integren la xarxa viària bàsica
secundària, i les cíviques, la xarxa viària bàsica cívica.
> El sòl qualificat de sistema de vialitat a l’àmbit és íntegrament qualificat com a viari local, codi 5,
amb una superfície de 3.470 m² (un 17,84% del total de l’àmbit) i correspon al tram del passeig del
Pont que s’inclou a l’interior de l’àmbit, a la totalitat del carrer de Santa Tresa, a la unió d’aquests
dos carrers al seu extrem est, i a una petita porció de sòl de l’avinguda de la Primavera.

• Sistema d’espais lliures. Parcs i jardins urbans, codi 6
D’acord amb l’article 202 de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità:
1. Són parcs urbans els sòls destinats a espais verds de gran superfície (> 12.000 m²).
2. El Pla destina a parcs i jardins urbans els actuals de fet i de dret (6a) i els que, per exigències
de la qualitat de l’ordenació, es preveuen al servei d’un o diversos municipis (6b) o amb abast
metropolità (6c).
3. Diferents dels parcs urbans són els jardins urbans, de menor superfície i d’interès local.
Pertanyen també al sistema d’espais lliures les places, els passeigs, les rambles, i els miradors
públics que es diferencien dels parcs i jardins per la sistematització del seu disseny i per la
funcionalitat pròpia.
> Els sòls qualificats de parcs i jardins urbans, actuals en aquest cas, codi 6a, tenen una superfície
de 1.727 m² (un 8,88% del total de l’àmbit) i corresponen a la franja lineal d'uns 126 metres de llarg
per 13 d'ample, que queda entre el sòl d’aprofitament en front lineal amb façana al carrer de Santa
Teresa i el sistema ferroviari, a la qual s'accediria per un pas de 3 metres en front a l'estació i un de
10 metres a l'altre extrem. Aquests sòls són encara de titularitat privada.
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• Sistema d’equipaments comunitaris, codi 7
D’acord amb l’article 212 de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità:
1. Els sòls destinats a equipaments comunitaris amb les edificacions, instal·lacions i altres
accessions o serveis sobre aquests sòls, es classifiquen en els tipus següents: Equipaments
docents; Equipaments sanitaris-assistencials; Equipaments culturals i religiosos; Equipaments
esportius i recreatius; Equipaments de proveïment i subministraments; Equipaments tècnics
administratius i de seguretat.
2. Els sòls per a equipaments comunitaris són els representats als plànols b-2 i b-3, a escala
1:5.000 i 1:10.000, amb els números d’identificació 7a, 7b i 7c. El número 7a representa els
equipaments existents o en execució o amb llicència; el número 7b, els sòls reservats per a
equipaments de nova creació i àmbit local; i, el número 7c s’assignarà als sòls per a
equipaments de nova creació d’interès supralocal o metropolità.
> La superfície total del sòl qualificat com a sistema d’equipaments, actuals també en aquest cas,
codi 7a, és de 5.459 m² (un 28,06% del total de l’àmbit) i es correspon a dues peces:
- Una de petita situada a la confluència del carrer de Santa Teresa i del passeig del Pont, d'uns
303 m²sòl amb una configuració poligonal, que és de titularitat pública. Sobre la peça es podria
construir un equipament de planta baixa+4, (1.515 m² de sostre) gran part dels quals però,
s'ocuparien pel nucli d'accés.
- Una de majors dimensions de forma triangular que inclou la totalitat de l’espai entre la línia de
ferrocarril, el Riu Sec i el límit de la vialitat de l’àmbit. Aquesta, tot i estar qualificada
d'equipament existent, no s'ha destinat mai a aquest ús. De la peça, a més, cal distingir:
◦ Una superfície triangular amb un front a vial de 15 metres de titularitat pública de
l’Ajuntament.
◦ Una part ocupant la plataforma de l'andana i el seu talús de protecció.
◦ La resta d’aquests sòls qualificats d’equipament són de propietat privada, amb una
superfície aproximada de 3.681 m² de sòl (veure plànol I.8 i l’apartat d’estructura de la
propietat del punt 1.2 d’aquesta memòria).
Als sòls qualificats de sistema d’equipament privat, segons configuració de parcel.la i volumètrica
de l’edificació de l’entorn (aplicació dels criteris de la zona urbanística codi 13b), es quantifica una
potencialitat de sostre màxim aproximat de 3.455 m² de sostre. Val a dir però, que part de la finca
està també afectada per la línia de no edificació del ferrocarril.

• Sistema hidrogràfic, codi SH
El PGM va deixar sense qualificar l’espai estrictament de la llera dels rius. Aquests espais s’han
conceptualitzat pel que fa a qualificació urbanística mitjançant la definició d’un nou sistema no
definit per les seves Normes Urbanístiques, el sistema hidrogràfic codi SH, en base a l’aplicació de
la legislació sectorial en matèria de domini públic hidràulic.
El sistema hidrogràfic comprèn el conjunt d’espais lliures que conformen les làmines i els cursos
naturals de l’aigua i el seu entorn immediat, que estructuren el territori. La definició del seu àmbit
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es fonamenta en l’àrea delimitada pel PGM de la llera de riu i els seus àmbits fluvial i de
manteniment.
La seva definició s’adreça a la protecció de la qualitat de l'aigua i dels sistemes biològics associats,
com també de la morfologia de la llera i les seves riberes. En els sòl qualificats com a sistema
hidrogràfic, no s’admet cap ús, llevat d’aquells previstos a la legislació aplicable en matèria de
domini públic hidràulic.
> La superfície total del sòl qualificat com a sistema hidrogràfic, codi SH, és de 337 m² (un 1,73%
del total de l’àmbit) i es correspon a l’espai sobre el pas del Riu Sec en el què és previst imposar
mitjançant la present modificació una nova passera per a vianants que connecti l’àmbit amb el barri
de Les Fontetes.

• Zona de densificació urbana semiintensiva, codi 13b
D’acord amb els articles 321, 322 i 323 de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità:
Aquesta zona comprèn els eixamples intensiu i semiintensiu, urbans, suburbans i d’extensió
urbana, amb ús d’habitatge, prioritàriament, necessitats de millora urbana per a corregir la
densificació congestiva i augmentar els nivells de dotacions, serveis i espais verds locals.
L’edificabilitat a les zones de densificació urbana es defineix per l’envolupant màxima de volum
que resulti de l’aplicació de les condicions d’edificació en aquesta zona i dels paràmetres del
tipus d’ordenació segons alineacions de vial.
Les edificacions que s’aixequin a la subzona I, intensiva, i a la subzona II, semiintensiva, no
podran depassar per parcel·la un nombre d’habitatges igual al que resulti per excés d’aplicar el
màxim de 350 i 250 habitatges, respectivament, per hectàrea de sòl, o part proporcional,
edificable a l’alçada reguladora corresponent.
D’acord amb els articles 179 i 180 de les Ordenances Metropolitanes d’edificació:
A efectes del que disposen els articles 318 i 323 de les Normes urbanístiques del Pla general
metropolità, es determina el següent:
1. Els límits de 200, 350 i 250 habitatges per hectàrea fan referència als valors mitjans de les
unitats de zona de nucli antic i de densificació urbana intensiva i semiintensiva.
2. Aquests límits referits a la porció de parcel·la inclosa dins de la profunditat edificable de
l’illa respectiva es transformen en 334, 500 i 358 habitatges per hectàrea, respectivament.
Nombre màxim d’habitatges
1. A les zones de nucli antic i de densificació urbana, el nombre màxim d’habitatges que
podrà construir-se en una determinada parcel·la no serà superior al que resulti de dividir la
superfície total construïda de l’edifici pel mòdul de 100 m2.
2. Als efectes d’aquest article s’entén per superfície construïda de l’edifici la compresa
entre els tancaments exteriors. S’hi inclouen els cossos sortints semitancats, es computen en
un 50 per 100 de la seva superfície els cossos sortints oberts i se n’exclouen els patis de
llums i de ventilació i els soterranis.
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> La superfície total del sòl qualificat com a zona de densificació urbana semiintensiva, codi 13b, és
de 6.921 m² (un 35,57% del total de l’àmbit) i es pot distribuir conceptualment en tres peces, (1) la
potencial edificació entre els habitatges amb front a l’avinguda de la Primavera que queden fora de
l’àmbit de la modificació i l’estació, (2) el front lineal de potencial edificació entre el carrer Santa
Teresa i el ferrocarril, i (3) la part d’illa tancada amb front a l’avinguda de la Primavera que queda
dins l’àmbit de modificació.
Aplicant les disposicions del planejament vigent es quantifica un sostre total màxim potencial en
aquesta zona de 12.178 m²st d’ús residencial i 6.470 m²st d’ús no residencial per a activitat
econòmica. Donades les característiques de l’entorn edificat s’ha pres com a criteri general per a la
distribució d’usos el quantificar com a ús no residencial per a activitat econòmica el sostre
potencial màxim de les plantes baixes. Es quantifiquen igualment, en base a les disposicions
vigents, un total potencial màxim de 156 habitatges.
Senyalar en aquest punt que del sostre màxim potencial, 1.670 m² de sostre (1.113 m² amb destí
habitatge en plantes pis i 557 m² amb destí local en planta baixa), són els admesos a les parcel·les
on hi ha les dues edificacions existents actuals situades a l’extrem est del carrer Santa Teresa. El
sostre admès a les parcel·les és molt inferior al consolidat amb les llicències concedides amb
anterioritat a l'aprovació del PGM.
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2.1. JUSTIFICACIÓ LEGAL DEL PROCEDIMENT I CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ
MARC LEGAL
De conformitat amb l’article 94 de la vigent Llei d’urbanisme de Catalunya (Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, amb les modificacions introduïdes per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, per la
Llei 3/2012, del 22 de febrer, per la Llei 2/2014, de 27 de febrer, per la Llei 3/2015, del 11 de
març, per la Llei 16/2015, del 21 de juliol i per la Llei 5/2017, de 28 de març, d’ara endavant
TRLU), el planejament urbanístic, en tant que disposició administrativa de caràcter general, té
vigència indefinida, però és susceptible de suspensió, modificació i revisió.
En aquest sentit, i d’acord amb l’article 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’urbanisme (d’ara endavant RLU), s’entén per modificació del planejament
general la introducció de qualsevol tipus de canvis en les seves determinacions, inclosos els canvis
en la classificació del sòl i els sistemes generals, sempre que no comportin la seva revisió, tenint en
compte que la revisió del Pla comporta l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general i
orgànica o el model d’ordenació o de classificació del sòl preestablert. De la mateixa manera,
l’article 4 de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità estableix que aquest (el PGM)
només podrà modificar-se quan la variació d’alguna de les seves determinacions no alteri la
coherència entre les previsions i ordenació de manera que faci necessària una revisió global.
En el supòsit que ens ocupa, en base als objectius exposats al punt introductori de la memòria
d’informació i al què a continuació es recull en la present memòria justificativa, resta clar que
l’abast de la modificació que es proposa no comporta una alteració que faci necessària la revisió del
planejament, que recordem, és d’àmbit metropolità, d’acord amb l’article 95 del TRLU i 116 del
seu Reglament. En conseqüència, i de conformitat amb els objectius assenyalats en la present
proposta de modificació, l’objecte i abast de les determinacions contingudes en el present
document comporten la necessitat de tramitar una modificació puntual del planejament general.
Segons estableix l’article 96 del TRLU, la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de
planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les
excepcions que s’estableixen a l’article 117.3 del RLU, i les particularitats establertes en el propi
article 96 del TRLU i en els articles 97 a 100 del mateix text legal, en allò que els sigui d’aplicació.

TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
En quant a la tramitació de la present Modificació puntual s’estarà a allò que disposa el capítol II,
del títol tercer del TRLU, sobre formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístic.
Tanmateix, i al respecte de la tramitació de la modificació dels instruments de planejament
urbanístic, l’article 117.3 del RLU estableix que, en aquest cas, no són obligatòries les actuacions
assenyalades en els punts b) i c) de l’article 101 sobre l’aprovació i publicació del programa de
participació ciutadana i la subjecció a informació pública de l’avanç de l’instrument de
planejament.
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Així doncs, el document es tramitarà i publicarà mitjançant el tràmit d’aprovació inicial i la
corresponent exposició pública, considerant-se aquesta actuació totalment necessària pel foment
de la participació dels ciutadans i ciutadanes en els processos urbanístics de planejament i gestió en
garantia del principi de publicitat al qual aquests processos estan sotmesos, de conformitat amb
l’article 8 del TRLU.

CONTINGUT DOCUMENTAL
L'apartat 1 de l’article 59 del TRLU estableix els documents que conformen un Pla d’ordenació
urbanística municipal, i que són els que segueixen:
a) La memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris que escaiguin.
b) Els plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori i, en el cas del sòl urbà
consolidat, de traçat de les xarxes bàsiques d’abastament d’aigua, de subministrament de gas i
d’energia elèctrica, de comunicacions, de telecomunicacions i de sanejament i les corresponents
als altres serveis establerts pel pla.
c) Les normes urbanístiques.
d) El catàleg de béns a protegir, d’acord amb l’article 71.
e) L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.
f) La documentació mediambiental adequada i, com a mínim, l’informe mediambiental.
g) El programa d’actuació urbanística municipal, si escau.
h) La memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de producció d’habitatge
protegit i, si escau, dels altres tipus d’habitatge assequible que determini la llei. A més, si el
planejament ha inclòs les reserves a què fa referència l’article 34.3, cal justificar-ho en la
memòria social.
Altrament, l’apartat 3 del mateix article estableix el contingut de la memòria del pla:
a) El programa de participació ciutadana que l'ajuntament hagi aplicat al llarg del procés de
formulació i tramitació del pla per garantir l'efectivitat dels drets reconeguts per l'article 8.
b) La justificació de l'observança de l'objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible i de les
directrius per al planejament urbanístic que són objecte, respectivament, dels articles 3 i 9.
c) Les mesures adoptades per facilitar l'assoliment d'una mobilitat sostenible en el municipi, en
compliment de l'obligació de prestació del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers i
viatgeres.
d) L'informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i
adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l'impacte de les actuacions
previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el
manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.
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En els punts 2.4, 2.5, 2.6 i 2.7 d’aquesta Memòria justificativa s’incorporen tots aquests continguts.
Així mateix, en el punt 2.8 s’incorpora la justificació d’altres requeriments establerts per la
legislació urbanística vigent.
L'article 99 del TRLU estableix que la modificació de les figures de planejament urbanístic general
que comporten increment de sostre edificable, de la densitat de l'ús residencial o de la intensitat de
l'ús o la transformació dels usos, han d'incloure en la documentació les especificacions següents:
a. Identitat dels propietaris o titulars de drets dels darrers 5 anys.
b. Previsió de l'execució immeditat de l'actuació.
c. Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l'operació en termes comparatius del rendiment
del planejament vigent i el planejament proposat.
La identificació dels propietaris o titulars de drets s’especifica a l’apartat “Estructura de la
propietat del sòl” del punt 1.2 “Característiques de l’àmbit territorial” de la memòria d’informació
i es tracta específicament a l’apartat “Identificació dels titulars de les finques incloses en l’àmbit
de la modificació” del punt 2.8 “Justificació d’altres requeriments“ d’aquesta memòria
justificativa. Igualment, a aquest efecte, el document de modificació adjunta al seu punt VIII un
annex específic amb la informació registral de les finques incloses a l’àmbit de la Modificació
puntual del PGM.
La previsió de l’execució immediata de l’actuació es tracta a l’apartat “Previsió de l’execució
immediata del planejament” del punt 2.8 “Justificació d’altres requeriments“ d’aquesta memòria
justificativa.
L’avaluació econòmica de la rendibilitat de l'operació en termes comparatius es tracta a l’apartat
“Avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació” del punt 2.8 “Justificació d’altres
requeriments“ d’aquesta memòria justificativa.
L'art. 98 del TRLU estableix que les modificacions de figures de planejament que alteren la
zonificació o l'ús urbanístic dels espais lliures o els equipaments esportius, han de justificar el
manteniment de la superfície i la qualitat d'aquests sistemes. Aquesta justificació s'inclou a
l’apartat “Justificació de la projecció adequada dels interessos públics” del punt 2.8 “Justificació
d’altres requeriments“ d’aquesta memòria justificativa.
D’altra banda, el que es tramita en la present Modificació és una modificació acotada i puntual del
planejament general, amb unes determinacions concretes i limitades d’alguns dels documents que
conformen el planejament que ara es modifica. En concret, es modifiquen les Normes urbanístiques
i els Plànols d’ordenació, en allò que fa referència a les noves qualificacions del sòl inclòs dins de
l’àmbit de la present Modificació puntual.
Aquesta Modificació incorpora una Agenda i avaluació econòmica financera de les actuacions a
desenvolupar en la que es fixen els terminis màxims d’execució i s’avalua el seu cost. En aquest
apartat s’inclou la separata que avalua la rendibilitat de la proposta de modificació.
Pel que fa referència a la documentació ambiental cal dir que l’article 118.4 del RLU estableix que
“les modificacions dels plans urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada a la
finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d'incorporar l'informe ambiental
corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o
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aquelles altres que tinguin alguna repercussió ambiental”. La Modificació puntual del PGM a
l’entorn de l’estació de Renfe i els Cinemes el Punt de Cerdanyola del Vallès no es troba dins de cap
dels supòsits determinats en l’apartat quart de la lletra a del punt 6 de la disposició addicional
vuitena de la Llei 16/2015 i les seves determinacions es refereixen exclusivament a sòls classificats
com a urbans, raó per la qual no ha d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica. Malgrat això,
en compliment de l’article 59 del TRLU i del 118 del RLU, la present modificació incorpora en el seu
apartat V un informe ambiental que justifica que no té efectes significatius sobre el medi ambient.
Aquesta Modificació puntual de Pla General Metropolità no comporta nova classificació de sòl urbà o
urbanitzable ni comporta per al territori cap implantació singular que pugui generar un nombre de
viatges al dia superior a 5.000, per la qual cosa, en compliment de l’article 3 del Decret 344/2006,
de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada no és procedent
incorporar estudi de mobilitat generada.
Pel que fa referència a la memòria social descrita en l’apartat h de l'article 59 del TRLU, aquesta
Modificació puntual s’acompanya d’una Memòria social que conté les afectacions de la present
modificació en matèria d’habitatge.

Així doncs, d’acord amb el que estableix l’article 69 del RLU i amb l’exposat anteriorment, la
present Modificació puntual del Pla General Metropolità es composa dels següents documents:
Documentació escrita:
I.

Memòria informativa. Documents d’informació.

II.

Memòria justificativa. Documents d’ordenació.

III. Quadres de dades.
IV. Normes urbanístiques.
V.

Informe ambiental.

VI. Agenda i avaluació econòmica financera.
VII. Memòria social.
VIII. Annex d’informació registral
IX. Documentació gràfica:
- Plànols d’informació:

Format Din-A3

I.1. Situació

1/8.000

I.2. Encaix territorial: Directori

1/2.500

I.3. Encaix territorial: Ortoimatge

1/2.500

I.4. Encaix territorial: Alçades entorn

1/2.500

I.5. Encaix territorial: Equipaments

1/5.000

I.6. Ortoimatge de l’àmbit

1/1.000
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I.7. Topogràfic

1/1.000

I.8. Estructura de la propietat

1/1.000

I.9. Patrimoni

1/1.000

I.10. Serveis

1/2.500

I.11. Planejament vigent. Classificació del sòl

1/2.500

I.12. Planejament vigent. Qualificació del sòl

1/1.000

- Plànols d’ordenació:

Format Din-A3

O.1. Planejament proposat. Classificació del sòl

1:2.500

O.2. Planejament proposat. Qualificació i gestió del sòl

1:1.000

O.3. Condicions generals de l’edificació. Planta soterrani

1:1.000

O.4. Condicions generals de l’edificació. Planta baixa

1:1.000

O.5. Condicions generals de l’edificació. Plantes pis

1:1.000

O.6. Alineacions i rasants

1:1.000

O.7. Proposta indicativa de connexió de serveis urbans

1:2.500

O.8. Ordenació física indicativa. Encaix territorial

1:3.500

Annex gràfic normatiu
Servituds d’aeròdrom i radioelèctriques

Format Din-A3
1:20.000

X. Document comprensiu

CONCLUSIÓ
El present document raona i justifica abastament la modificació de règim, qualificacions, usos i
altres paràmetres urbanístics que comporta a l’àmbit delimitat a la documentació gràfica que
l’acompanya a l’entorn de l’estació de Renfe i els Cinemes el Punt de Cerdanyola del Vallès.
En conclusió, la present Modificació del PGM té capacitat i competència per l’objectiu que interessa
d’acord amb les determinacions exposades i es considera que està integrada per la documentació
adequada a llur naturalesa i finalitat.

2.2. OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ
En base als antecedents, a les motivacions i a l’anàlisi descrit a la memòria d’informació d’aquest
document, es proposa per a l’àmbit una nova ordenació que assoleixi els següents objectius:
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- Millorar la integració de l'àmbit al teixit urbà de l'entorn, creant una àrea de centralitat
significativa pel municipi de Cerdanyola del Vallès, valorant i proposant una millora de l’entorn
de l’estació de tren i la seva més adequada relació amb el conjunt urbà.
- Crear nous sistemes públics i optimitzar i adequar la qualitat dels sistemes públics previstos i
garantir la seva obtenció per part de l'administració.
- Integrar i relligar el conjunt d’àmbit garantint les següents connexions amb els barris de
l’entorn:
◦ amb el barri de Fontetes.
◦ amb el barri situat a l’altre costat de la línia de ferrocarril.
◦ del passeig del Pont amb el carrer Salvador Espriu pel pas existent.
- Ordenar la configuració de l'aprofitament de forma que es garanteixi una bona qualitat del
conjunt edificat i particularment dels habitatges.

2.3. CONTINGUT DE LA PROPOSTA
Les determinacions de la present Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de
l’estació de Renfe i els Cinemes el Punt de Cerdanyola del Vallès es concreten en les Normes
urbanístiques i en els Plànols d’ordenació, i el seu contingut correspon a la modificació de la
qualificació del sòls inclosos dins del seu àmbit i a la delimitació de tres polígons d’actuació
urbanística per al seu desenvolupament i gestió.

DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT
L’àmbit d’aquesta Modificació puntual del Pla General Metropolità està situat a centre, centre-est
del terme Municipal de Cerdanyola del Vallès, molt proper al límit amb el terme veí de Ripollet, tal
i com figura en els plànols integrants d’aquest document.
Els seu límits estan definits per (veure plànols d’informació de situació i contextualització I.1 a I.3):
- Al nord per l’estació de RENFE i la línia de ferrocarril
- Al sud, pel Passeig del Pont que limita amb el riu Sec
- A ponent, per la part posterior del front de cases de l’avinguda de la Primavera
La superfície total de l’esmenat àmbit és de 19.455 m².

CRITERIS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE LA PROPOSTA
En base a aquests objectius explicitats anteriorment, inicialment es varen desenvolupar tres
alternatives d’ordenació a nivell d’estudis previs a debatre, comentar i desenvolupar conjuntament
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amb els serveis tècnics municipals i que serien la base de les posteriors fases de redacció de la
modificació de Pla general metropolità. Es relacionen a continuació de forma esquemàtica les tres
alternatives plantejades en la fase prèvia d’aquests treballs:
Alternativa 1: Places vora el riu Sec i l’estació
En aquesta primera proposta l’edificació s’articula al voltant de dos espais centrals oberts al
passeig del Pont. El primer d’ells, el més proper a l’estació, crea alhora un subespai de
centralitat a tocar d’aquesta.
Es proposa alhora connectar aquests dos espais amb l’altre riba del riu Sec millorant així la
relació directa del barri de les Fontetes, i dels espais lliures que s’emplacen a l’altre costat
d’aquest, amb el que ara es planteja i amb l’estació.
Alternativa 2: El parc fluvial de l’estació
En aquesta segona proposta l’edificació s’articula al voltant d’un gran espai central obert al
passeig del Pont que, mitjançant una successió d’altres dos subespais de menors dimensions es
connecta directament amb l’estació.
Es proposa igualment connectar el barri de les Fontetes i els espais lliures que s’emplacen a
l’altre costat d’aquest directament amb l’estació mitjançant la disposició d’un eix que relligui
els diferents espais.
Alternativa 3: Plaça, carrer i parc
Aquesta darrera alternativa planteja la creació d’un parc central obert al passeig del Pont, la
creació d’un carrer d’unió acompanyat per la disposició de l’edificació i una nova plaça davant
de l’estació.
El recorregut entre els tres espasi es relliga mitjançant un eix que es proposa sigui prolongat
creuant el riu Sec fins el barri de les Fontetes.

1. Places vora el riu Sec i l’Estació

2. El parc fluvial de l’estació

3. Plaça, carrer i parc

Les tres propostes mantenien i integraven l’edificació consolidada per l’alçada donant front a
l’avinguda de la Primavera i al carrer de Santa Teresa, incloent així la façana catalogada de les
quatre edificacions en filera de finals del segle XIX, i els dos blocs interiors situats al final del carrer
de Santa Teresa.
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A nivell de vialitat, les tres alternatives preveien la prolongació de l’actual carrer del Pont fins el
carrer de Salvador Espriu, passant per sota del ferrocarril, i assignen una escala jeràrquica menor a
l’actual carrer de Santa Teresa, que podria plantejar-se per a vianants en determinats punts.
Finalment l’alternativa que es desenvolupa en la present modificació puntual fa referència a la
segona, la del parc fluvial de l’estació, que integra igualment una plaça en els terrenys propers a la
mateixa. Aquesta elecció es fonamenta en que es creu que és la millor opció de les tres anteriors ja
que concentra en una peça de sòl la quasi totalitat dels espais lliure que en la mateix es relacionen,
a la vegada que permet establir un nou escenari obert sobre el riu i les vistes sobre la serralada de
Collserola al sud, al mateix temps que aconsegueix una bona xarxa de vialitat peatonal amb el barri
de les Fontetes situat a l’altra riba del riu Sec.

Els textos i documents gràfics anteriors, descriuen i acrediten els valors estratègics de posició
urbana per la definició del model de transformació del terrenys compresos dins de l’àmbit de
l’entorn de l’estació delimitats en la present modificació puntual. Uns territoris privilegiats pel que
fa a la posició, topografia i accessibilitat dins de la ciutat de Cerdanyola del Vallès, a partir dels
quals es fa imprescindible l’establiment d’uns criteris i objectius per a la seva millora i
desenvolupament en la perspectiva d’una gestió al servei dels interessos col·lectius.
Es parteix de la consideració que el territori de l’entorn de l’estació i el cinemes el Punt, és un
espai amb una forta qualitat per realitzar una funció singular en el conjunt de la ciutat, condició
que ve avalada per la naturalesa diversa d’aquest territori: com espai-centre per la seva condició de
posició en la geografia de la ciutat, com espai-identitat per la presencia d’elements rellevant com
l’estació, el riu Sec i la seva condició d’espai que pot connectar amb l’altra part de la via de l tren
ells teixits residencial que en ella hi son present, tot oferint una major i millor connectivitat
general en aquesta part de la urbs de Cerdanyola.
Els criteris en els que es basa la present proposta tenen l’objectiu genèric d’aconseguir un espai
d’alta qualitat urbana, que incorpori els principis del desenvolupament urbanístic sostenible i
estableixi les línies d’ordenació que garanteixin una correcta integració dels valors de centralitat,
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identitat i economia d’aquest espai. Els criteris en els que es fonamenta la present modificació
puntual es poden resumir en els cinc següents:
- Centralitat urbana. La posició geogràfica del terrenys de l’entorn de l’estació i els cinemes el
Punt a l’interior de la ciutat de Cerdanyola garanteixen aquesta primera condició que es
converteix en criteri, en ser els espais centrals els que de millor forma han d’aprofitar
l’oportunitat i privilegi de la seva posició per poder endegar la seva transformació. L’opció sobre
els entorns de l’estació a la seva vegada ha de fer més fort el centre de la ciutat de Cerdanyola,
per la seva condició d’afegir més qualitat a l’espai de l’entorn de forma que un nou centre, fa
encara més centre aquell que ja existeix, en certa manera succeeix com el que passa amb els
eixamples, entorn dels centres històrics, que lluny de desplaçar el valor de centralitat han
reforçat el paper d’aquests espais que concentren la major història de la ciutat.
- Compacitat espacial. La compacitat és un principi complex de l’assentament urbà i comporta
intensitat urbana en el teixit i continuïtat en l’espai públic. En la compacitat s’afavoreix
l’ocupació predominant dels fronts de carrer enfront de la densitat en alçada. Amb la
compacitat i la centralitat dels espais, guanya força el concepte sobre la intensitat i la densitat,
entesa en un doble sentit tant quantitativa com qualitativa. La compacitat comporta també la
necessitat d’establir mecanismes que garanteixin la qualitat i el confort en els nous edificis i
espais que es defineixen, de forma que les noves arquitectures dels entorns de l’estació, han de
fer una aposta clara sobre la qualitat de l’arquitectura i els seus espais.
- Integració patrimonial. La presència d’alguns elements del patrimoni dins de l’àmbit de la
modificació o en el seu entorn li confereixen un element d’identitat singular en la ciutat de
Cerdanyola que el projecte haurà de contemplar. No és tracta de grans conjunts, ni de peces
molt singulars i úniques, però si que conté el valor diferencial de la referència d’un passat
històric relativament recent que cal atendre com un valor del mateix lloc en el que es projecta.
- Diversitat funcional. La diversitat és un indicador de qualitat de qualsevol ecosistema, i la
diversitat en el món natural, es dona quan hi ha moltes espècies i molts elements de cada
espècie. Aquest principi bàsic portat al nou urbanisme suposarà l’establiment de condicions que
afavoreixin una quantitat significativa d’usos i tipologies en el l’espai del carrer comerç, amb
diversitat tipològica des de l’habitatge lliure fins l’habitatge protegit en les seves diferents
modalitats, i en la presència d’activitats no residencials ja siguin conformant carrer o en alçada,
que incorporarà noves activitats econòmiques a aquest espai. La diversitat també comporta
implantació de funcions públiques que abasten des dels equipaments de proximitat als
equipaments de referència, o el que és el mateix, des dels equipaments veïnals fins als
equipaments metropolitans.
- Gestió possible. El principi de la gestió possible comporta coneixement profund de la realitat
que es pretén transformar, de l’estratègia que es vol aplicar i dels instruments urbanístics que
s’implantaran de forma que es donin les condicions suficients de garantia d’aconseguir els
objectius que es persegueixen. La viabilitat econòmica de qualsevol actuació urbanística passa
per l’equilibri de beneficis i càrregues que d’ella se’n deriven, i en aquest equilibri és necessari
introduir un component bàsic, que fa referència al fraccionament possible de l‘actuació general,
de tal manera que no es pot pensar que una transformació complexa portarà tota ella una
mateixa velocitat. Amb la gestió possible, entra amb força la idea de fraccionament de la
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intervenció, i amb la idea de fraccionament l’oportunitat i la homogeneïtat dels afectats de tal
manera que sempre sobre la gestió assoleix cotes de màxima eficàcia, si s’apliquen dos criteris
bàsics: el criteri de quantitat menor i el criteri d’homogeneïtat major, de forma que són més
gestionables aquelles actuacions amb menys nombre d’agents implicats i les que incloguin al seu
interior situacions més homogènies.
Relacionat directament amb els criteris anteriors, la present modificació del planejament
municipal, es fonamenta en cinc principis bàsics:
- El principi de centralitat urbana, té per objecte atorgar significació i referència al conjunt de
Cerdanyola. Els espais centrals, en les ciutats concentren adjectius que parlen d’identitat, de
cultura, de significació... espais de relació i intercanvi. En aquest sentit, entenem, també, que
l’àmbit de l’estació i els cinemes el Punt és, ara, un territori d’oportunitat. Tant per la seva
grandària com per la seva posició estratègica dins el conjunt del teixit urbà de la ciutat, ofereix
la possibilitat de poder donar resposta a la intensitat dels canvis i problemàtiques que afecten a
la ciutat contemporània. La condició de centralitat urbana finalment confereix a l’espai la
condició de pertanyença a un territori més ampli i general del conjunt de la ciutat, on hi ha
cobertura de serveis i dotacions que serien forçosament necessàries en un espai autònom i
segregat de la ciutat, de tal manera que l’aportació que la present modificació realitza en
termes de construcció d’espai públic, es sumen als existents en l’entorn, tot configurant una
nova realitat urbana més complexa, de més qualitat i de major confort.
- El principi de compacitat urbana té per objecte garantir un espai socialment cohesionat,
físicament ben relacionat i urbanísticament integrat al conjunt de la ciutat de Cerdanyola.
L’actuació que s’estén e els entorns de l’estació ferroviària ha de suposar l’oportunitat de
completar el procés de reconversió i transformació de tot aquest espai ferroviari per conferir
noves condicions d’hàbitat residencial i d’activitat econòmica. La compacitat urbana te per
objectiu garantir la continuïtat de l’espai carrer, estenent i acompanyant el passeig i el
recorregut peatonal sobre els tres elements preeminents del lloc: la nova plaça, el nou parc i el
riu Sec
- El principi d’integració patrimonial, és una aposta clara per la identitat d’aquest espai i del
conjunt de la ciutat de Cerdanyola. Malgrat que l’existència d’element del patrimoni no és
majoritària dins de l’àmbit delimitat, la presència d’algun elements dins o en el seu entorn com
la façana del conjunt de les quatre cases en filera, sobre el carrer Santa Teresa, la mateixa
estació ferroviària i l’habitatge de ca l’Arquer, emplaçat molt prop d’aquest àmbit recorden la
pertinença a un espai amb tradició dins de la ciutat i per tant la necessitat de la seva correcta
integració en el procés de transformació urbanística que es planteja i que suposa incorporar els
elements i construccions del passat amb la nova arquitectura moderna que se’n derivarà de la
transformació.
- El principi de diversitat funcional ha d’atorgar al nou emplaçament les condicions que
garanteixin la relació i l’intercanvi entre els seus residents i d’aquests amb la resta del municipi.
La diversitat funcional que incorpora la mixtura tipològica en l’habitatge i l’escala en
l’equipament, ha de garantir la plena integració dels nous residents i les funcions diversificades
d’atenció social, cultural, educativa, etc... i a la vegada ha d’afavorir la implantació de les
altres activitats que fan ciutat i que incorporen llocs de treball al teixit residencial. El comerç i
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el terciari en les seves diferents cares ha d’estar present en la nova ordenació d’aquesta
modificació puntual. En aquest cas la major diversitat incorpora com objectiu la major qualitat i
la major barreja d’usos i funcions, defugint del monocultiu residencial.
- El principi de la gestió possible té per objecte garantir la consecució del objectius que es
persegueixen, i en aquesta garantia cal cercar els instruments més idonis que permetin una
transformació seqüencial dels sòls compresos en la present modificació puntual, atenent a la
diversitats de funcions, propietats, propietaris i processos que en el mateix son presents. En el
conjunt de la transformació, hi ha també un determinat model respecte l’estratègia de la
construcció del procés de formació de la urbis cívica. La construcció seqüencial, històrica o dels
nous models de transformació processual, i amb un major grau d’autonomia en la individualitat
de l’activitat, està molt més propera al procés del temps de ciutat històrica, a la varietat
d’operadors i de promocions, i a un temps que no té una localització geogràfica determinada,
sinó que actua en funció de les necessitats i de les oportunitats, sense que això suposi renúncia
al control i determinació del objectius del be comú, amb l’establiment de les accions necessàries
d’estímul i iniciativa pública allà on la iniciativa privada té més difícil l’accés, ja sigui per
viabilitat econòmica, per la producció immobiliària o pel fraccionament de la propietat del sòl.

CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ QUE ES PROPOSA
Les necessitats derivades de la transformació de l’àmbit dels entorns de l’estació i els cinemes el
Punt, avalen la Modificació puntual del Pla General Metropolità com una proposta racional i lògica
d’utilització del sòl.
Les solucions proposades en el present document es relacionen a continuació agrupades en tres
grans conjunts de decisions: 1) l’ordenació urbanística, 2) els instruments de gestió i 3) El principi
d’adaptabilitat en l’ordenació i les noves arquitectures de l’ordenació.

1. L’ordenació urbanística
L’ordenació urbanística del present document de planejament estableix un model de proposta que
modifica significativament les determinacions del PGM. La nova regulació dels terrenys inclosos
dintre de l’àmbit d’aquesta modificació s’adequarà en funció dels tres nivells que a continuació es
detallen i que de forma gràfica s’adjunten en els plànols de proposta. Les solucions que s’adjunten,
se centren principalment en tres qüestions bàsiques de la proposta: en primer lloc la configuració
d’un nou espai central significat per la presència de la nova plaça de l’estació i el parc sobre el riu
Sec; en segon lloc la distribució del sistema viari amb una aposta clara per la pacificació i per la
mobilitat saludable i en tercer lloc el desenvolupament de les opcions sobre el model residencial
amb un alt nivell d’adaptabilitat al projecte arquitectònic que s’executi, però garantint en
qualsevol cas un alt nivell de qualitat de l’arquitectura.
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La configuració d’un nou lloc central
La construcció d’una nova plaça vora l’estació i un nou parc vora el riu ha de suposar
l’oportunitat de redefinir les relacions d’aquest espais amb el seu entorn, en primer lloc per la
possibilitat de disposar d’uns espais oberts i al servei de tothom en el que poder estar, localitzar
espais d’oci i lleure, espais de comerç, un espai d’identitat col·lectiva de Cerdanyola. La nova
plaça i el nou parc, han de possibilitar unes noves interaccions que converteixin aquest espai en
un lloc de cruïlla i de relació amb el seu entorn, en especial i en especial a aquelles àrees
properes i avui separades per infraestructures, com són els habitatges de l’altra part del
ferrocarril i el conjunt del bari de les Fontetes a l’altra part del riu Sec.
Un nou sistema viari que aposta per la mobilitat saludable
La definició dels espais lliures relacionats anteriorment comportarà l’ordenació d’una nova
estructura de la mobilitat que aposta clarament per la pacificació de la totalitat del espais
destinats al sistema viari excepte el passeig del riu que haurà de possibilitar la connexió amb
l’altra part de la via del tren
Aquest nova mobilitat saludable, a peu i en bicicleta, es complementarà amb la realització de
dues noves connexions de caràcter peatonal, per una part amb una nova passera sobre el riu Sec
i també amb l’execució d’un pas sota la via del tren a l’alçada del carrer de la Via.
Un model residencial amb un alt nivell d’adaptabilitat i qualitat
En la modificació puntual i pel que fa a les disposicions propositives generals respecte la nova
arquitectura, es relacionen a continuació els criteris que han de servir per la configuració de les
noves arquitectures que en resulten de la present modificació puntual. Aquestes fan referència
al carrer com principal element d’urbanitat; l’establiment d’una diversitat tipològica en les
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noves construccions; l’esmicolament de la promoció amb la incorporació dels espais lliures a
l’habitatge i la definició d’un principi de flexibilitat en l’ordenació.
L’execució d’aquesta significativa edificabilitat que en resultaran de la present modificació
puntual, requereix igualment una normativa flexible, que garanteixi els elements invariants de
l’ordenació en la seva fase de planejament i doni un cert grau de llibertat a la nova
arquitectura, conscients que sempre el bon exercici projectual ha de comportar una millora
substancial de l’ordenació final establerta. Així doncs, la normativa que acompanya aquesta
modificació puntual, presenta algunes definicions noves i nous paràmetres per la regulació
d’aquesta arquitectura, que incorpori la idea de forma de ciutat que es pretén cercar i també la
idea de contingut social que aquesta mateixa arquitectura ha d’exercir. Els criteris bàsics que
donen la pauta per regular la nova edificació es poden resumir en quatre grans apartats o
principis, que es consideren fonamentals per la construcció d’aquesta proposta:
La façana continua i diversa com a principal element d’urbanitat
La modificació puntual fa una aposta clara i decidida per la “projectació del carrer” i es
espacial per la configuració de plans continus de façanes, en les seves diferents formes com
element central de la nova vida col·lectiva del conjunt de l’ordenació. Fronts de carrers on
domina la continuïtat del pla de la façana i sobre el que principalment aboquin les estances
principals dels habitatges, una continuïtat que no haurà de ser homogènia, sinó que haurà
d’incorporar elements de diversitat en el conjunt en coherència amb el teixit urbà de
l’entorn que l’envolta. Ha de ser volgudament un alçat amb vibració en la mida de la
façana, amb una part comuna en la planta baixa i en la part central del tronc de l’edifici,
però que incorpori variables en les plantes d’acabament dels edificis, amb una presència
significativa de l’espai obert de terrassa associat a l’habitatge, que pugui gaudir de la
posició privilegiada en la que estaran ubicats aquests habitatges.
I els carrers es conformaran d’alineacions que en aquest cas seran obligatòries per definir ja
en l’acte del planejament la forma de la plaça i el parc al que donen front.
La diversitat tipològica de les noves edificacions.
Pel que fa als tipus d’edificis a localitzar en l’àmbit de la modificació puntual, en la present
modificació puntual en l’ordenació es preveu bàsicament una diferenciació tipològica de
forma que coexisteixin dos tipus edificatoris de naturalesa diversa, que possibiliten la
implantació de models diferents d’habitatge en coexistència amb habitatges més
tradicionals. La classificació tipològica s’estableix en funció del paper que ha d’exercir la
nova arquitectura en el conjunt ordenat i amb la voluntat d’oferir unes orientacions generals
que serveixin de guia per la construcció dels diferents projectes arquitectònics. Es cerca
construir un espai divers i de qualitat en l’arquitectura, en consonància amb la importància
del lloc significatiu de la ciutat i a tal efecte es recomana que l’Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès, en coherència a la importància del lloc i seguint el contingut de la recent Llei
d’Arquitectura i el foment de la qualitat de l’arquitectura en general i en especial en els
llocs singulars de la ciutat que es constitueixi una comissió de qualitat que vetllaria
prèviament a la concessió de la llicència de l’arquitectura perquè el nivell dels objectes
arquitectònics estiguin en coherència amb el lloc i les determinacions que la modificació
puntual estableix.
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- Els edificis d’extensió urbana en illa tancada. Són edificis d’alçades consonància amb els
espais que defineixen. La seva funció es acompanyar al carrer i oferir una escala més
domèstica de la proposta. Es situen en punts molt concrets de l’àmbit de la modificació i
tancant fronts d’ edificacions ja executats, en les que l’ordenació regula la seva potencial
nova edificació sobre cada illa. La seva alçada majoritària es de planta baixa i 4 plantes pis i
planta baixa i 6. Els edificis d’extensió urbana en illa tancada es corresponen amb les claus
18N1, 18N2, 18N3 i 18M.
- El volum singular. Corresponen a l’edifici de major alçada que la modificació puntual
estableix i situat en un extrem de l’àmbit. La seva major alçada i la seva identificació en els
plànols d’ordenació serveixen per assenyalar una especial significació de l’espai, mantenint
amb els edificis situats a l’altra part del riu Sec un diàleg formal d’arquitectures de major
alçada que signifiquen per la seva part la importància del lloc centra l en el que estan
ubicats. S’identifiquen en els plànols de polígons d’ordenació amb la qualificació 18N4.

2. Els instruments de gestió i execució necessària per la transformació de l’àmbit
Les propostes relacionades en els apartats anteriors es materialitzaran amb el desplegament de la
present modificació puntual mitjançant la delimitació de tres polígons d’actuació i atenent a la
finalitat de cadascun d’ells i la classificació del que s’estableix a l’article 18 del Reial Decret
Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació
urbana, es poden agrupar en (1) Una actuació de nova ordenació de les zones i els sistemes que
comporta un lleuger increment del sostre residencial i la transformació de l'ús de part del sostre
existent, el Polígon d’Actuació Urbanística PA 02 Cinemes el Punt, i (2) dues actuacions de dotació,
que es correspon amb els Polígons d’Actuació Urbanística PA 01 Estació i PA 03 Carrer Santa Teresa.
Els tres polígons d'actuació es delimiten sobre sòls que tenen condició d'urbà consolidat.
El primer que es proposa, el PA 02, és una nova ordenació de les zones i els sistemes amb l'objectiu
de millorar la configuració de l'espai lliure previst entre l'estació i el carrer de Santa Teresa així com
la de l'equipament públic existent i l'obtenció de major dotació de sistemes i una millor connexió de
l'àmbit amb el seu entorn, la qual cosa comporta un lleuger increment del sostre i la transformació
de l'ús de part del sostre vigent.
El PA 01, és una operació de dotació que té per objecte ampliar l'espai lliure de comunicació entre
l'avinguda de la Primavera i la nova plaça de l'estació. Aquest es tracta separadament de l'anterior
atès el grau de consolidació de les edificacions existents a l'avinguda de la Primavera i la divisió del
sòl en tes propietats diferents. L'actuació, per tal de garantir la viabilitat de la proposta i l'obtenció
de major superfície d'espais lliures, implica un lleuger increment del sostre residencial.
Per últim, el PA 03, té per objectiu adequar l'ordenació de les dues finques consolidades amb la
nova ordenació proposada a l'entorn. En aquest sentit, es té en comte que l’edificabilitat existent
va ser consolidada amb llicència atorgada d'acord amb el pla comarcal de l'any 53, prèviament a
l’aprovació del PGM i que, va ser aquest document general que el va deixar en un volum
disconforme en coherència amb l'amplada de 8 metres del carrer de Santa Teresa.
La nova ordenació que es proposa ara amb els espais oberts de la plaça i sobre tot del parc, fan més
adequada l'alçada actual que la prevista al PGM la qual cosa porta a reconèixer urbanísticament
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gran part dels drets atorgats en el seu dia mitjançant llicència. Així, a més, es permet, si s’escau, la
renovació d’aquests edificis i es garanteix que aquesta es faci de forma coherent amb les noves
arquitectures que es proposen en la present modificació puntual del PGM facilitant-ne la integració
amb el conjunt.
L’àmbit, els objectius, les condicions d’ordenació i sistema de gestió de cada Polígon d’Actuació són
els que es relacionen a continuació:
• PA 01 Estació

Àmbit:
El polígon d’actuació PA 01 és un PA de dotació dels previstos a la disposició addicional segona
TRLU, que es delimita en el plànol de qualificació i gestió del sòl d'aquesta modificació puntual
del PGM i té una superfície de 790 m². El sòl computable, a efectes d’aplicació dels coeficients
d’edificabilitat, és de 625 m² ja que dins del polígon d’actuació hi ha 165 m² que són sòl de
domini públic que no donen dret a aprofitament urbanístic.
Objectius:
La naturalesa d’aquest Polígon d’Actuació Urbanística es d’urbanització i el seu objectiu és
reordenar aquesta peça de sòl resituant els 1.444 m² sostre previst pel PGM, amb la finalitat
d’aconseguir una dignificació de l’espai de sortida de l’estació i una transició correcta de
l’intercanviador ferroviari a la nova plaça que es delimita en la present modificació puntual. La
proposta implica un increment d'espais lliures de 191 m² d'espais lliures i un increment de 456 m²
de sostre residencial i de 19 m² de sostre per a altres usos (resultant un increment total de 475
m² de sostre) per fer front a les noves despeses.
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Aquesta reordenació es determina a partir d’un conjunt d’accions que han de facilitar el seu
encaix amb la nova ordenació d’aquest espai central de Cerdanyola:
1) Obrir i garantir la continuïtat peatonal entre l’estació ferroviària i la nova plaça que es
determina en la present modificació puntual.
2) Ordenar les peces de sòl residencials en coherència amb les condicions del context de
forma que tapin les mitgeres de les edificacions de major alçada que les actuals.
3) Possibilitar la millora la vorera de l’avinguda de la Primavera unificant la rasant de la
mateixa que actualment està dividida en dos parts.
4) Ressituar les activitats econòmiques existents d’acord amb la nova ordenació proposada.
5) Optimitzar el sòl i les potencialitats d’aquesta peça de sòl central de la ciutat de
Cerdanyola.
Condicions d’ordenació, edificació i ús:
L’ordenació s’ajustarà al que s’estableix en els plànols d’ordenació de la present modificació
puntual del PGM: es substituiran les edificacions existents i les noves edificacions s’executaran
dins dels gàlibs màxims que estableix les normes urbanístiques d’aquesta modificació puntual.
Els sòls que es qualifiquen de zona s'ajustaran a les condicions que es regulen per les zones
següents
- Zona subjecta a volumetria específica. Nova edificació codi 18N
Dins de l’anterior zona i atenent a l’ordenació establerta per cada unitat de zona de la
modificació puntual i segons els diferents tipus de sostres o usos assignats per aquest
planejament s’identifica la següent subzona:
- Subzona 18N1. Destinada a habitatge lliure

Superfície total polígon

790 m²

SÒL PÚBLIC TOTAL

409 m²

51,77%

333 m²

42,15%

76 m²

9,62%

381 m²

48,23%

381 m²

48,23%

Sistema d'espais lliures, codi 6b
Sistema viari, codi 5
SÒL PRIVAT TOTAL
Zona subjecta a volumetria específica. Nova
edificació codi 18N
Dades edificabilitat i habitatges
Edificabilitat màxima
Edificabilitat no residencial
Edificabilitat residencial
Nombre habitatges total

1.919 m² st
381 m² st
1.538 m² st
18 Ut
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nombre habitatge lliure

18 Ut

El percentatge de cessió a l’administració actuant serà el corresponent a 15% de l’increment de
l’aprofitament urbanístic que resulta de la present modificació puntual respecte l’anterior
aprofitament urbanístic. Atès que el polígon no és de propietari únic, la cessió de l'aprofitament
es concretarà en el projecte de reparcel·lació.
Donada la impossibilitat material d'obtenir la cessió del 15% de l'increment de l'aprofitament dins
l'àmbit, aquesta es podrà substituir pel seu equivalent econòmic.
L'increment d'espais lliures de 191 m² és superior als estàndards mínims de 92 m² d'espais lliures
requerit per l’increment de 475 m² de sostre (456 m² de residencial i 19 m² d’activitat
econòmica).
Condicions de gestió i execució:
El Polígon d'Actuació Urbanística s’executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.
Els terminis seran els que es determini al pla d'etapes.
El projecte d'urbanització haurà de tenir en compte les determinacions del projecte bàsic que es
redacti per tot l'àmbit de la modificació.

• PA 02 Cinemes El Punt
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Àmbit:
El polígon d’actuació PA 02 es delimita en el plànol de qualificació i gestió del sòl d'aquesta
modificació puntual del PGM i té una superfície de 16.705 m². El sòl computable a efectes
d’aplicació dels coeficients d’edificabilitat és de 11.980 m² ja que dins del polígon d’actuació hi
ha 4.725 m² que són sòl de domini públic que no donen dret a aprofitament urbanístic.
Objectius:
La naturalesa d’aquest Polígon d’Actuació Urbanística es d’urbanització i el seu objectiu és
reordenar aquesta peça de sòl, amb la finalitat d’aconseguir una nova plaça de l’estació i un nou
parc sobre el riu Sec. Aquesta reordenació es determina a partir d’un conjunt d’accions que han
de facilitar el seu encaix amb la nova ordenació d’aquest espai central de Cerdanyola:
1) Ordenar una nova plaça central de l’estació que sigui un nou espai de referència de la
ciutat amb activitats econòmiques i comercial en el seu entorn.
2) Configurar un nou espai verd vora el riu que sigui el nou parc ampli i obert sobre l’espai
fluvial integrant en el mateix parc l’espai de la vialitat i l’espai verd que es determina en el
present polígon d’actuació urbanística.
3) Millorar la connectivitat amb el barri de les Fontetes mitjançant una nova passera sobre
el riu Sec similar a les ja existent aigües amunt.
4) Millorar la connectivitat amb el barri de l’altra part de la línia ferroviària mitjançant
l’obertura d’un nou pas sota el tren en continuïtat al carrer de la Via.
5) Optimitzar el sòl i les potencialitats d’aquesta peça de sòl central de la ciutat de
Cerdanyola introduint un major diversitat de l’oferta residencial que integri habitatge
protegit i habitatge lliure.
6) Aconseguir una peça de sòl en planta baixa d’una de les edificacions veïnes a la
continuïtat del carrer de la via destinada a equipament públic.
7) Costejar com a càrregues externes la construcció d'una passera que uneixi l'àmbit amb el
barri de Fontetes i d'un pas per a vianants sota la via del tren que uneixi l'àmbit amb el
carrer de la Via.
Condicions d’ordenació, edificació i ús:
L’ordenació s’ajustarà al que s’estableix en els plànols d’ordenació de la present modificació
puntual del PGM: es substituiran les edificacions existents i les noves edificacions s’executaran dins
dels gàlibs màxims que estableix les normes urbanístiques d’aquesta modificació puntual.
Els sòls que es qualifiquen de zona s'ajustaran a les condicions que es regulen per les zones següents
- Zona subjecta a volumetria específica. Nova edificació codi 18N
Dins de l’anterior zona i atenent a l’ordenació establerta per cada unitat de zona de la
modificació puntual i segons els diferents tipus de sostres o usos assignats per aquest
planejament s’identifiquen les següents subzones:
- Subzona 18N2. Destinada a habitatge lliure i protegit
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- Subzona 18N3. Destinada a habitatge lliure
- Subzona 18N4/7b. Destinada a habitatge lliure/equipament públic

Superfície total polígon

16.705 m²

SÒL PÚBLIC TOTAL

10.911 m²

65,32%

Sistema d'espais lliures, codi 6b

4.717 m²

28,24%

Sistema viari, codi 5

2.952 m²

17,67%

Sistema vies cíviques, codi 5b

1.318 m²

7,89%

Doble qualificació sòl (vies cíviques) - subsòl
(aprof.), codi 5b/18N

1.190 m²

7,12%

734 m²

4,39%

5.794 m²

34,68%

Zona subjecta a volumetria específica. Nova
edificació codi 18N

4.232 m²

25,33%

Doble qualificació plantes pis (aprof.) - planta baixa
(equip.), codi 18N/7b

1.562 m²

9,35%

Sistema ferroviari codi 3
SÒL PRIVAT TOTAL

Dades edificabilitat i habitatges
Edificabilitat màxima

20.448 m² st

Edificabilitat no residencial

3.575 m² st

Edificabilitat no residencial – equipament públic

1.023 m² st

Edificabilitat residencial
Edificabilitat HPO règim general
Edificabilitat HPO règim concertat
Edificabilitat habitatge lliure
Nombre habitatges total
nombre HPO règim general
nombre HPO règim concertat
nombre habitatge lliure

15.850 m² st
1.265 m² st
632 m² st
13.953 m² st
193 Ut
16 Ut
8 Ut
169 Ut

El percentatge de cessió a l’administració actuant serà el corresponent a 15% de l’increment de
l’aprofitament urbanístic que resulta de la present modificació puntual respecte l’anterior
aprofitament urbanístic.
Condicions de gestió i execució:
El Polígon d'Actuació Urbanística s’executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.
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• PA 03 Carrer Santa Teresa

Àmbit:
El polígon d’actuació PA 03 es delimita en el plànol de qualificació i gestió del sòl d'aquesta
modificació puntual del PGM i té una superfície de 658 m².
Naturalesa i objectius del PAU:
La naturalesa d’aquest Polígon d’Actuació Urbanística es una actuació de dotació i el seu
objectiu és fer coherent la seva ordenació amb la de l'entorn tot reconeixement gran part de
l’edificabilitat consolidada amb les llicències concedides per l’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès en base al pla del 53, abans de l’aprovació del Pla General Metropolità i que desprès amb
l’ordenació establerta pel PGM va quedar en una situació de volum disconforme d’acord amb
l’amplada fixada pel carrer al què donen front les edificacions.
C. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
En el cas que es substitueixin les edificacions actuals la nova edificació s’ajustarà al que s’estableix
en els plànols d’ordenació de la present modificació puntual del PGM.
Els sòls que es qualifiquen de zona s'ajustaran a les condicions que es regulen per les zones següents
- Zona subjecta a volumetria específica. Edificació que es manté codi 18M

Superfície total polígon

658 m²

SÒL PÚBLIC TOTAL

0 m²

0,00%

SÒL PRIVAT TOTAL

658 m²

100,00%
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Zona subjecta a volumetria específica. Edificació
que es manté codi 18M

658 m²

100,00%

Dades edificabilitat i habitatges
Edificabilitat màxima
Edificabilitat no residencial
Edificabilitat residencial
Nombre habitatges total
nombre habitatge lliure

3.258 m² st
658 m² st
2.600 m² st
31 Ut
31 Ut

Condicions de gestió i execució:
Atès que es tracta d'una operació de dotació de propietari únic, d'acord amb el punt 4 de la
disposició addicional segona del TRLU:
En el cas que el planejament determini que, pel fet que hi concorrin les circumstàncies a
què fan referència els articles 43.3 i 100.4.c, respectivament, el compliment del deure de
cessió del percentatge corresponent de l’increment de l’aprofitament urbanístic que
comporti l’actuació de dotació i el compliment del deure de cessió de les reserves de sòl per
a zones verdes i equipaments que estableix l’article 100.4 es poden substituir per llur
equivalent dinerari, ha d’incloure el càlcul del valor total de les càrregues imputables a
l’actuació i els propietaris poden complir el deure de pagament substitutori de les cessions,
sense necessitat d’aplicar cap sistema ni modalitat d’actuació, en el moment d’atorgament
de la llicència d’obra nova o de rehabilitació que habiliti una edificabilitat o densitat
superior o l’establiment del nou ús atribuït per l’ordenació i com a condició prèvia a la
concessió de la llicència.
El percentatge de cessió d’aprofitament a l’administració actuant serà el corresponent al 15% de
l’increment de l’aprofitament urbanístic que resulta de la present modificació puntual respecte
l’anterior aprofitament urbanístic que és, en termes d’edificabilitat, de 1.487 m² de sostre
residencial i de 101 m² de sostre d’activitat econòmica.
La cessió d’espais lliures en compliment dels estàndards per l'increment de sostre que es proposa
és de 302 m²sòl.
Tant el deure de cessió d’aprofitament com l’increment d’estàndards d’espais lliures, d’acord
amb la disposició addicional segona del TRLU, es podran substituir pel seu valor econòmic en el
tràmit de la llicència d'edificació. El seus valors, d’acord amb el que disposa aquesta disposició
addicional són els que segueixen a continuació:
Valor de la monetarització del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic: 169.293,42€
Valor de la monetarització dels espais lliures: 225.391,62€
Aquests valors s’han estat calculats en base als valors de repercussió del sòl emprats al punt VI
d’agenda i avaluació econòmica financera d’aquesta modificació.
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3. La regulació de les qualificacions del sòl i el principi d’adaptabilitat en l’ordenació
La present Modificació puntual del Pla General Metropolità a Cerdanyola, qualifica el sòl en
sistemes i zones utilitzant o concretant les previstes pel Pla General Metropolità i que es relacionen
més extensament en apartats posteriors d’aquest mateixa memòria. No obstant això cal esmentar
dues singularitats en que presenten les qualificacions. En primer lloc la doble qualificació en alguns
sistemes i en segon lloc la regulació adaptativa pel que fa a les condicions d’ordenació de les zones.
Pel que fa a la doble qualificació, l’article 35 del TRLU 1/2010 estableix el següent:
Compatibilitat entre sistemes urbanístics públics i qualificacions d'aprofitament privat
2. El planejament urbanístic pot preveure que el subsòl dels sistemes urbanístics de titularitat
pública es destini a usos diferents dels atribuïts al sòl, sempre que siguin compatibles amb la
funcionalitat del sistema. Aquesta compatibilitat d’usos diferents només pot comportar una
qualificació urbanística d’aprofitament privat en subsòl si el planejament urbanístic ordena
nous sistemes urbanístics, no previstos en el planejament urbanístic anterior, que no són
exigibles en compliment dels estàndards mínims establerts per la legislació urbanística o pel
planejament urbanístic general. En el cas del sistema viari, la qualificació urbanística
d’aprofitament privat del subsòl només es pot admetre si l’esmentat sistema no és part de la
xarxa que estructura el teixit urbà o la trama urbana.
D’acord amb l’anterior, en la present modificació puntual s’estableix que determinades parts del
sistema viari, que no son estructurants de la xarxa urbana es pugui establir la qualificació
d’aprofitament privat en el subsòl amb la dissociació del domini del sòl i del vol i per aquesta
compatibilitat permesa poder constituir en projecte de reparcel·lació el règim de propietat
horitzontal més adequat d’entre els establerts per la legislació civil catalana, amb les limitacions i
servituds que siguin procedents per a la protecció del domini públic.
La determinació que proposa en la present ordenació d’aquesta modificació puntual va avalada
fonamentalment per dues raons:
1) La primera es correspon amb els nous sistemes urbanístics, no previstos en el planejament
urbanístic anterior, que no són exigibles en compliment dels estàndards mínims establerts per la
legislació urbanística o pel planejament urbanístic general com són l’execució de la urbanització
de la passera sobre el riu Sec i la connexió sota la línia del ferrocarril que ha de permetre
connectar aquest nou espai amb les edificacions que hi ha altra part en continuïtat amb el carrer
de la Via. Totes dues actuacions estan incloses dins de l’àmbit de la present modificació puntual
però fora de l’àmbit delimitat en el polígon PA 02, el qual les haurà de costejar com a càrregues
externes.
2) En el segon cas, el potencial aprofitament privat del subsòl de l’espai viari ha de facilitar la
funcionalitat de l’aparcament que ha de servir a les arquitectures, ja que permetrà resoldre
l’aparcament en dues gran peces de sòls amb accessos des del passeig del Pont, alliberant així la
major part del terrenys per poder-los destinar principalment a la mobilitat peatonal i en
bicicleta.
A més, la proximitat de l'àmbit al riu Sec suposa que el nivell freàtic estigui a un nivell elevat, la
qual cosa dificulta la construcció de soterranis. Si bé és cert que és tècnicament viable,
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l'experiència de la construcció de l'aparcament públic del Passeig del Pont posa de manifest que
l'elevat grau d'humitat dels segons i tercers soterranis en dificulta la seva utilització.
Altrament el mateix citat article 35 al seu apartat 3 estableix el següent:
3. El planejament urbanístic pot qualificar com a sistema de titularitat pública part de les
edificacions existents, de les edificacions de nova construcció o del vol o del subsòl dels
immobles, per raó de la necessitat d’implantació d’equipaments comunitaris, com també per a
facilitar l’accés dels vianants als sistemes viari i d’espais lliures. L’obtenció d’aquests sistemes
es pot dur a terme per expropiació si l’immoble afectat no és part d’un polígon d’actuació
urbanística que prevegi la cessió gratuïta del sistema.
Aquesta determinació rau en la voluntat de consolidar un equipament públic en la planta baixa de
l’edificació identificada amb el codi 18N4 que pugui oferir les funcions públiques necessàries a
l’àmbit i vingui a cobrir en part el destí dels sòls d’equipament a espais lliures del lloc: per una
altra part aquesta determinació ve avalada per l’acord amb la propietat dels sòl inclosos en el PAU02 Cinemes el Punt i vindrà en el futur a complementar l’oferta actualment ja existent en tot
l’entorn de l’àmbit delimitat.
Aquesta reserva, si bé té una superfície construïda inferior a la peça existent a l'illa dels cinemes,
té una millor posició dins el municipi i una configuració molt més adaptable (en una sola planta en
lloc de 5) que en facilita la utilització.
Pel que fa al grua d’adaptabilitat de l’ordenació la present modificació puntual ordena el sòl en
base al sistema d’ordenació volumètrica de configuració flexible conscients que entre el projecte de
l’ordenació urbanística i el projecte de l’arquitectura sempre es necessari establir un suficient grau
d’adaptabilitat per tal que el projecte pugui perfeccionar i precisar l’ordenació establerta pel
planejament. Per tal d’aprofundir en aquesta flexibilitat d’ordenació de l’edificació, però fixant
aquelles condicions que es consideren imprescindibles per aconseguir la imatge urbana desitjada,
aquesta modificació puntual determina la posició de les edificacions definint alguns paràmetres
específics, que complementen el ja establerts al PGM:
Pel que fa a l’ordenació de l’edificació es defineixen els següents conceptes:
a) Unitat de zona (UZ): Correspon a la superfície compresa dins de cadascuna de les illes
delimitades en la present Modificació puntual del PGM, sobre la que es poden situar els
aprofitaments o drets resultants del Projecte de Reparcel·lació.
b) Edificabilitat de referència (ER): Correspon al sostre permès per a cada unitat de zona,
diferenciant el sostre destinat a usos residencials -especificant si es tracta de sostre destinat a
habitatges protegits o lliures- i el sostre destinat a usos no residencials. S’admetrà que el
Projecte de Reparcel·lació pugui establir ajustos del repartiment de les edificabilitats assignades
pel PAU amb les limitacions que s’estableixen a la normativa d’aquesta modificació.
c) Nombre d’habitatges de referència (NHR): Correspon a les unitats d’habitatges que
s'estableixen per cada unitat de zona, diferenciant el dels habitatges lliures, dels protegits, ja
siguin en règim concertat, règim general o règim especial. S’admetrà que el Projecte de
Reparcel·lació pugui establir ajustos del repartiment de les unitats d’habitatges assignades pel
PAU amb les limitacions que s’estableixen a la normativa d’aquesta modificació.
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d) Perímetre regulador de planta (PRP): Correspon a la línia envoltant en planta, que es
defineix gràficament o en percentatge per cada unitat de zona o illa, on es pot situar
l’edificació. El perímetre regulador es diferencia si correspon a la planta soterrani, baixa, a les
plantes pis o la planta d’acabament i s’estableix als plànols d’ordenació d’aquesta modificació.
S’estableixen normativament els diferents perímetres reguladors de plantes i els seus
condicionaments.
e) Qualitat i diversitat de l’arquitectura. Els diferents projectes que s’executin cercaran la
millor qualitat arquitectònica i la seva correcta integració i coherència amb el lloc central que
ocupen els terrenys d’aquesta modificació puntual. En aquests sentit els nous projectes
d’arquitectura, presentaran diversitat de solucions formals en coherència al menor
esmicolament del paisatge urbà de les promocions del seu entorn, tot procurant mantenir una
diversitat projectual característica dels teixits antics i evitant així la uniformitat de tot el
conjunt arquitectònic delimitat en aquest document urbanístic, així com també s’evitaran les
continuïtats excessives de les línies horitzontals de l’arquitectura cercant diversitat en: 1)
l’elecció dels materials en façana i 2) la composició dels seus acabats que integrin balcons
terrasses i forats en un paisatge urbà divers com és el de l’àrea de centralitat de l’estació de
Cerdanyola.
f) Localització relativa de l’edificació: Correspon a la posició de l’edificació dins de la unitat de
zona, es regula a través de l'alineació del carrer o sistema d’espais lliures, del pati d’illa o de la
parcel·la.
g) Espai lliure de parcel·la: Correspon a l’espai de parcel·la que aquesta modificació del PGM
estableix que no pot ser ocupat per la planta baixa o per les plantes pis, segons s’assenyala en
els plànols d’ordenació. També tindrà la consideració d’espai lliure de parcel·la, aquell espai no
ocupat, en planta baixa o en plantes pis, per la concreció de l’ordenació volumètrica que es
projecti. Les finalitats a les que es pot destinar l’espai lliure de parcel·la s’estableix a les
normes d’aquesta modificació.
h) Les tanques de l’espai lliure de parcel·la, que es corresponen amb les elements per delimitar
de forma física l’espai privat. La seva regulació es determina a les normes d’aquesta
modificació.
i) Perfil regulador (PFR): Correspon a la línia envoltant de les plantes pis definida en l’alçat o en
les seccions, a les que s’haurà d’ajustar el projecte arquitectònic. El perfil regulador es defineix
per a cada un dels fronts edificatoris, a partir de l’aplicació de l’alçada reguladora màxima d’un
front determinat en el seu punt d’aplicació. El perfil regulador diferencia entre el perfil per la
planta baixa i les plantes pis i el perfil de la planta d’acabament. El perfil regulador s’entén
sempre com a màxim, però no obligatori.
j) Nombre màxim de plantes i alçada reguladora màxima (ARM): El nombre màxim de plantes
es defineix gràficament en els plànols d’ordenació per a cada un dels fronts edificables i fa
referencia a la planta baixa i plantes pis, excloent la potencial planta d’acabament. La seva
regulació s’estableix a les NNUU d’aquesta modificació.
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k) Planta d’acabament (PA): En les diferents unitats de volum allà on es determina en els
plànols d’ordenació, es permet una planta d’acabament de l’edificació que ocupi un màxim del
65% de la planta pis inferior. La seva regulació s’estableix a les NNUU d’aquesta modificació.
l) Punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima: Correspon al punt de la rasant de l’alineació
de l’edificació sobre el que s’aplica l’alçada reguladora màxima (ARM) prevista en aquest punt, i
serveix per definir el perfil regulador de cada illa o conjunt edificat. S’aplicarà segons
s’estableix a les NNUU del PGM.
m) Cota de la planta baixa. Es correspon amb la cota a la que s’ha de situar la planta baixa i es
regula normativament a les NNUU d’aquesta modificació.
n) Alçades lliures mínimes. Es correspon amb les alçades lliures que han de complir les diferents
plantes de l’edificació.
o) Cossos i elements sortints. Aquest Modificació puntual del PGM es remet a les definicions i
condicions establertes als articles corresponents del PGM amb les particularitats establertes a les
NNUU d’aquesta modificació.
p) Espais intermedis amb l’exterior (EIE). Constitueixen espais intermedis amb l’exterior
aquells que, situats fora de l’evolvent tèrmica de la superfície habitable interior i que no
disposin de calefacció ni refrigeració, puguin oferir una resposta versàtil i eficaç davant dels
condicionaments tèrmics, acústics o de millora de les possibilitats d’estalvi energètic de
l’habitatge en les diferents estacions climàtiques i orientacions. Es consideren com a espais
intermedis amb l’exterior, els porxos i les terrasses cobertes. Els espais intermedis amb
l’exterior conformaran terrasses, balcons i/o galeries, amb una bona orientació i una adequada
protecció solar.
q) Entrades d’aparcament. En els plànols d’ordenació es regula la potencial disposició de les
entrades d’aparcament a les diferents unitats de volum establertes en el present Modificació
puntual del PGM.
r) Cobertes. S’estableixen diferents condicions d’acabament de coberta, depenent de si es
tracta de la coberta de la darrera planta pis o de la coberta de la planta d’acabament. Les
diferents condicions sobre les mateixes cobertes s’estableixen a les NNUU d’aquesta modificació.
Finalment en les NNUU de la present modificació puntual s’estableix la regulació pel que fa als usos
permesos en cada unitat de zona del que el més significatiu es la prohibició dels usos residencials en
les plantes baixes a excepció feta dels necessaris accessos dels habitatges, locals tècnics
d’instal·lacions i si s’escau petits locals destinades sempre a sales, espais i/o llocs de magatzem
sempre al servei de la comunitat de veïns.

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
La Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de l’estació de Renfe i els Cinemes el
Punt de Cerdanyola del Vallès manté les classificacions vigents a l’àmbit, l’espai propi de la passera
sobre el riu Sec es continua classificant com a Sòl No Urbanitzable, mentre que la resta d’àmbit es
manté com a Sòl Urbà.
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En base a les seves determinacions però, el sòl urbà inclòs en la delimitació dels polígons d’actuació
urbanística PA 01 Estació, PA 02 Cinemes el Punt i PA 03 Carrer Santa Teresa passa a definir-se com
a sòl urbà no consolidat mentre que la resta de sòls urbans fora de polígons d’actuació urbanística
es mantenen com a sòls urbans consolidats (veure plànol d’ordenació O.1.). Al següent quadre
s’especifiquen les superfícies proposades de classificació a l’àmbit.

Sòl No Urbanitzable

337

1,73%

Sòl Urbà Consolidat

965

4,96%

Sòl Urbà No Consolidat
Total àmbit mod. PGM

18.153

93,31%

19.455

100,00%

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
La present Modificació puntual del PGM qualifica el sòl en sistemes i zones utilitzant o concretant
les previstes pel Pla General Metropolità (veure plànol d’ordenació O.2. i els quadres de l’apartat III
d’aquest document relatius al planejament proposat).

SISTEMES
Els sistemes previstos per aquesta Modificació puntual i els codis identificatius dels mateixos són els
següents:

• Sistema ferroviari, codi 3
Comprèn els espais reservats per a l’adequat funcionament de la xarxa ferroviària. S’identifiquen en
els plànols d’ordenació amb el codi 3. Els sòls qualificats com a sistema ferroviari tenen una
superfície de 1.462 m² (un 7,51% del total de l’àmbit).
Es tracta de fues franges allargades en contacte amb l’actual infraestructura del ferrocarril. La
primera d’elles, a est de l’àmbit, destinada a acollir instal·lacions actuals i un potencial
allargament de l’andana de l’estació. La segona, la que es troba en contacte amb l’actual estació,
es conceptualitza com un espai que possibiliti l’adequació i millora d’aquesta, ja sigui mitjançant la
possibilitat de construcció d’una nova estació o l’ampliació i modernització de l’existent sempre en
relació al manteniment i potenciació dels valors que aquesta té a nivell patrimonial. Aquesta franja
es disposa donant front a un gran espai lliure que funcionarà com a espai d’arribada, rebuda i
activitat de l’estació.
Els sòls de sistemes qualificats com a tals que han de permetre l'ampliació de l'estació es consideren
una reserva a futur i s'urbanitzaran amb els mateixos criteris que l'espai lliure confrontant i
s'incorporaran a aquest mentre no es destinin al seu ús definitiu.
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• Xarxa viària, codi 5, i vies cíviques, codi 5b
Comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària destinats a la vialitat i
l’aparcament, que han de permetre la connexió entre les diferents parts de l’àmbit delimitat i
garantir un nivell d’accessibilitat i de mobilitat adequat.
Es tracta com a vialitat local l’actual passeig del Pont i la seva prolongació, s’identifica en els
plànols d’ordenació amb la clau 5 amb una superfície de 3.028 m² (un 15,56% del total de l’àmbit).
La resta del sòl qualificat com a sistema viari dins l’àmbit d’aquesta Modificació es considera dins
del tipus de vies cíviques, destinades a l’accés als habitatges, a l'aparcament i que, en general, han
de prioritzar la pacificació de trànsit en el seu interior. S’identifiquen en els plànols d’ordenació
amb el codi 5b. Els sòls qualificats com a sistema viari, vies cíviques, tenen una superfície de 3.082
m² (un 15,84% del total de l’àmbit).
Del total de sòls qualificats com a codi 5b, 3.082 m², indicar en aquest punt l’existència de cinc
peces singulars per la seva doble qualificació. En primer lloc l’àmbit propi de la passera proposada
sobre el riu Sec, que es qualifica com a doble codi 5b/SH, amb vialitat cívica en superfície i el pas
del sistema hidràulic a nivell del riu (337 m²sòl), en segon lloc tres porcions de sòl igualment
qualificades amb doble codi urbanístic al voltant del carrer Santa Teresa, en aquest cas 5b/18N, on
el sistema de viari cívic en superfície es compatibilitza amb l’aprofitament privat en subsòl tal com
possibilita l’article 35 del TRLU (1.190 m²sòl) i per finalitzar, un darrer àmbit, el propi del pas
soterrat previst sota la infraestructura ferroviària a l’alçada del carrer de la Via, que es qualifica
com a doble codi 3/5b, com a sistema ferroviari en superfície i com a vialitat cívica en subsòl (237
m²sòl).
La localització de la doble qualificació codi 5b/SH per a la passera prevista sobre el riu Sec és
indicativa, a acabar de concretar i aprovar en la tramitació del projecte d’urbanització
corresponent al PA 02 que inclou aquesta passera com a càrrega externa al seu àmbit.

• Sistema d’espais lliures. Parcs i jardins urbans, codi 6
Compren aquells sòls que, localitzats estratègicament dins l’àmbit, permeten estructurar una xarxa
de zones verdes urbanes interrelacionades a través de l’ordenació de les vies urbanes i les vies
cíviques. El sistema d’espais lliures ordena els espais de lleure i esbarjo dels ciutadans, alhora que
determina la imatge final del teixit urbà. Els sòls destinats per aquesta Modificació puntual del PGM
a sistema d’espais lliures s’inclouen en la categoria de parcs i jardins urbans, de caràcter local, de
nova creació. S’identifiquen en els plànols d’ordenació amb la clau 6b. Els sòls així qualificats tenen
una superfície de 5.050 m² (un 25,96% del total de l’àmbit).

• Sistema d’equipaments comunitaris, codi 7
La present modificació qualifica com a sistema d’equipaments comunitaris de nova creació, codi 7b,
segons possibilita l’article 34.3 RLU, la planta baixa de la unitat de zona prevista a l’extrem est de
l’àmbit. Aquesta es qualifica amb doble codi urbanístic 18N/7b preveient que la seva edificació
correspondrà a aprofitament privat en plantes pis i a equipament de caràcter públic en la seva
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planta baixa (1.562 m²sòl i 1.023 m²st). Aquesta cessió ha estat oferta per la propietat i es pacta
mitjançant conveni.
En relació a aquest sostre, segons es recull a l’article 81.3 RLU, l'edificabilitat del sistema
d'equipaments comunitaris de titularitat pública no té la consideració de sostre edificable als
efectes de determinar els estàndards mínims per a sistemes.

• Sistema hidrogràfic, codi SH
A l’espai previst per a la nova passera sobre el riu Sec, tal com s’ha senyalat anteriorment a
l’apartat relatiu al sistema urbanístic de vialitat, la present modificació qualifica sòl de sistema
hidrogràfic conjuntament amb vialitat cívica, doble qualificació codi 5b/SH, preveient la
compatibilitat dels dos sistemes separats en alçada, sistema hidrogràfic a nivell del pas del riu Sec i
sistema de vies cíviques a nivell del passeig del Pont. La seva localització i forma és indicativa, a
acabar de concretar i aprovar en la tramitació del projecte d’urbanització corresponent al PA 02
que inclou aquesta passera com a càrrega externa al seu àmbit. La superfície total del sòl qualificat
com a sistema hidrogràfic és de 337 m² i la passera no podrà superar aquesta superfície.

ZONES
• Zona subjecta a volumetria específica. Nova edificació, codi 18N
Comprèn el sòl d’aprofitament privat de nova edificació en el qual aquesta correspon al tipus
d’ordenació per volumetria específica amb concreció de volum específic amb ordenació flexible. Es
destinarà a acollir usos residencials i altres usos compatibles amb l’ús residencial. S’identifica en els
plànols d’ordenació amb la clau 18N. Els sòls qualificats com a zona subjecta a volumetria
específica nova edificació tenen una superfície de 6.175 m² (un 31,74% del total de l’àmbit).
Indicar, com s’ha especificat al punt anterior, que en una de les unitats de zona així qualificades, la
situada a l’extrem est de l’àmbit, es preveu la doble qualificació urbanística codi 18N/7b, preveient
que la seva edificació correspondrà a aprofitament privat en plantes pis i a equipament de caràcter
públic en la seva planta baixa.
Per tal de determinar el nombre màxim d’habitatges potencial en aquesta zona d’aprofitament s’ha
pres el criteri de PGM de dividir el sostre total màxim privat a la zona per el mòdul de 100
m²st/habitatge resultant un total de 211 habitatges. D'aquesta manera s'obté un mòdul de sostre
residencial / habitatge de 82,84 m². Tot i això, atès que hi ha diferents tipologies de règim, el
mòdul del sostre protegit que es proposa és lleugerament inferior al mòdul del sostre lliure.

• Zona subjecta a volumetria específica. Edificació que es manté, codi 18M
Comprèn el sòl d’aprofitament privat que inclou els edificis que es mantenen dintre de l'àmbit
delimitat i pels que la present modificació en reconeix la seva preexistència. S’adopta per a aquesta
zona el reconeixement de l’edificació actual segons llicència urbanística disponible i, en cas de
substitució de l’edificació, el sistema d’ordenació de volumetria específica amb ordenació flexible.
Es destinarà a acollir usos residencials i altres usos compatibles amb l’ús residencial. S’identifica en
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els plànols d’ordenació amb la clau 18M. Els sòls qualificats com a zona subjecta a volumetria
específica edificació que es manté tenen una superfície de 658 m² (un 3,38% del total de l’àmbit).
Per tal de determinar el nombre màxim d’habitatges potencial en aquesta zona d’aprofitament s’ha
pres el mateix criteri que a la zona codi 18N anterior, amb un mòdul de 83 m² habitatge, resultant
un total de 31 habitatges. Cal fer notar en aquest punt que el potencial màxim d’habitatges en
aquesta qualificació és inferior al que tenien les seves edificacions reconegudes per llicència, que és
de 36 habitatges.

2.4. PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Com s’ha exposat amb anterioritat, respecte de la tramitació de la modificació dels instruments de
planejament urbanístic, l’article 117.3 del RLU estableix que en aquest cas no són obligatòries les
actuacions assenyalades en els punts b i c de l’article 101 del mateix RLU sobre l’aprovació i
publicació del programa de participació ciutadana i la subjecció a informació pública de l’avanç de
l’instrument de planejament.

2.5. JUSTIFICACIÓ DE L’OBSERVANÇA DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE
Respecte a la justificació de l’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible i
de les directrius per al planejament urbanístic que són objecte del planejament que ara es tramita,
cal esmentar el següent:
a) La Modificació que ara es tramita és coherent amb el concepte de desenvolupament sostenible
contingut en l’article 3 del TRLU i, de forma més particular, en els seus punts 1 i 2:
1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del
territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la
preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals,
a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures.
2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta
també la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori,
afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la
preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un
model de territori globalment eficient.
b) La Modificació que ara es tramita s'ajusta a les directrius per al planejament urbanístic
contingudes en l’article 9 del TRLU i, de forma més particular, en els seus punts 1, 3, i 7, que es
reprodueixen a continuació. Altrament, els apartats 4, 5, 6 i 8 del mateix article no són
d’aplicació en aquest cas ja que fan referència a qüestions que no s’afecten en la present
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Modificació puntual (relació amb plans sectorials de gestió de riscos, àrees de pendent superior
al 20%, urbanització de terrenys forestals o paisatgístics cremats, avaluació d’impacte
ambiental, exercici d’activitats econòmiques, etc...):
1. Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar perquè les
determinacions i l’execució del planejament urbanístic permetin assolir, en benefici de la
seguretat i el benestar de les persones, uns nivells adequats de qualitat de vida, de
sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscs naturals i tecnològics.
3. El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d’interès especial, el sòl
d’alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i ha d’incorporar les
prescripcions adequades perquè les construccions i les instal·lacions s’adaptin a l’ambient on
estiguin situades o bé on s’hagin de construir i no comportin un demèrit per als edificis o les
restes de caràcter històric, artístic, tradicional o arqueològic existents a l’entorn.
7. Les administracions urbanístiques han de vetllar perquè la distribució en el territori dels
àmbits destinats a espais lliures i a equipaments s’ajusti a criteris que en garanteixin la
funcionalitat en benefici de la col·lectivitat.
Pel que fa a la inundabilitat, atès que es tracta d'un àmbit de sòl urbà, se sol·licitarà el preceptiu
informe a l'ACA i es duran a termes les actuacions necessàries per garantir la seguretat de l'àmbit, si
escau.
La present Modificació compleix amb els principis anteriors ja que es redacta respectant el seguit
de criteris ja esmentats en els antecedents i que a continuació s’invoquen:
- Incorporar mesures específiques per tal de garantir la qualitat de vida, la sostenibilitat
ambiental i la preservació enfront dels riscos naturals i tecnològics.
- Utilitzar racionalment el territori i el sòl com a recurs natural no renovable;
- Fomentar la compacitat a la ciutat i evitar la dispersió en el territori;
- Afavorir la cohesió social disposant l’habitatge protegit prop dels punts de centralitat de la
ciutat i barrejats amb el teixit residencial de mercat lliure;
- Minimitzar l’impacte de la mobilitat generada;
- Aprofitar les infraestructures, serveis i dotacions existents, sense perjudici de la seva ampliació
o renovació en cas de resultar-ne necessari; i
- Garantir la qualitat, quantitat i funcionalitat dels sistemes d’espais lliures.

2.6. MESURES ADOPTADES PER FACILITAR L’ASSOLIMENT D’UNA MOBILITAT SOSTENIBLE
L'actual legislació urbanística a Catalunya (la Llei d’urbanisme de Catalunya i el seu corresponent
Reglament), estableix la necessitat de justificar en la memòria dels documents de planejament
urbanístic general les mesures adoptades per facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible.
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La present Modificació puntual és coherent amb els principis i objectius de la Llei 9/2003, de 13 de
juny de la mobilitat, pel que fa a l’aplicació de mesures per a facilitar l’assoliment d’una mobilitat
sostenible. La mateixa Llei estableix que la mobilitat sostenible és aquella que se satisfà en un
temps i amb un cost raonables i que minimitza els efectes negatius sobre l’entorn i la qualitat de
vida de les persones. Els criteris que inspiren l’esmentada Llei, i que poden ser aplicats en la
present Modificació puntual, són:
- La recerca d’un model de desenvolupament sostenible que permeti als ciutadans un alt nivell
de qualitat de vida sense comprometre els recursos de les generacions futures.
- La visió global de la mobilitat com un sistema que prioritza els sistemes de transport més
sostenibles, com ara el transport públic o anar a peu o amb bicicleta, sense renunciar a la
complementarietat del transport privat.
- La intermodalitat com a principi per a cercar la màxima eficiència en l’aprofitament dels
recursos de transport.
- La seguretat integral de les persones i el respecte al medi i als seus valors.
- La minimització del consum de recursos energètics i d’ocupació de sòl.
Els objectius generals que inspiren la Llei de la mobilitat i que la Modificació puntual integra, fan
referència al següent:
a) Integrar les polítiques de desenvolupament urbà i econòmic i les polítiques de mobilitat de
manera que es minimitzin els desplaçaments habituals i es garanteixin plenament l’accessibilitat
als llocs de treball, a les residències i als punts d’interès cultural, social, sanitari, formatiu o
lúdic, amb el mínim impacte ambiental possible i de la manera més segura possible.
b) Planificar la mobilitat prenent com a base la prioritat dels sistemes de transport públic i
col·lectiu i altres sistemes de transport de baix impacte, com els desplaçaments a peu, amb
bicicleta i amb altres mitjans que no consumeixin combustibles fòssils.
c) Promoure i protegir els mitjans de transport més ecològics, entre els quals els de tracció no
mecànica, com anar a peu o amb bicicleta, d’una manera especial en el medi urbà, i
desincentivar els mitjans de transport menys ecològics.
d) Disminuir la congestió de les zones urbanes per mitjà de mesures incentivadores i de foment
de l’ús del transport públic i per mitjà d’actuacions dissuasives de la utilització del vehicle privat
als centres de les ciutats.
Els anteriors criteris i objectius estan plenament integrats en la present Modificació puntual en la
mesura en que la mateixa estableix un conjunt de criteris, objectius i solucions generals coherents
amb les de la Llei de la mobilitat, com són els següents:
- La present Modificació representa una clara millora en la mobilitat tant interna com de l’àmbit
en relació al seu entorn i a la ciutat, al relligar les diferents tipologies de circulacions que pugui
generar o rebre amb els teixits que l’envolten:
- articulació i connexió de la mobilitat interna al voltant de l’espai lliure central.
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- fa una aposta clara per la qualitat de l’espai carrer, prioritzant la circulació pacificada a
través de vies cíviques i espais lliures per tal d’afavorir els desplaçaments a peu i en
bicicleta.
- prolongació del passeig del Pont per sota del ferrocarril fins al carrer de Salvador Espriu.
- nou pas sota el ferrocarril en continuïtat del carrer de la Via.
- passera per a vianants de connexió amb el barri de Les Fontetes.
- Aquestes millores suposen, en relació a la diagnosi i a les propostes del Pla de Mobilitat de
Cerdanyola, una millora en el model de circulació:
- ampliació de la xarxa pròpia del vianant a l’àmbit i relligat amb la existent al seu entorn.
Nous eixos (1) centre-plaça del mercat de Les Fontetes-plaça central de l’àmbit-plaça de
l’estació-estació de ferrocarril o (2) centre-plaça del mercat de Les Fontetes-plaça central de
l’àmbit-eixample a l’altre costat del ferrocarril per sota l’actual pont del ferrocarril o el nou
pas en continuïtat del carrer de la Via.
- possibilitat de prolongació de l’actual carril bicicleta existent al passeig del Pont.
- Es tracta d’una Modificació que fa una aposta per un model de ciutat compacta i diversa, on es
minimitzen les distàncies i els recorreguts al seu interior i s’optimitza el consum de sòl.
- La present Modificació presenta un alt nivell d’autocontenció de la mobilitat obligada, en la
mesura en què proposa promoure els usos comercials a les plantes baixes dels edificis.
- La Modificació es situa en un espai d’alta potencialitat urbana per estar situada a tocar de l’eix
estructurador de l’avinguda de la Primavera i de l’estació del ferrocarril.

Aquesta Modificació puntual de Pla General Metropolità no comporta nova classificació de sòl urbà o
urbanitzable ni comporta un nombre de viatges al dia superior a 5.000, per la qual cosa, en
compliment de l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis
d’avaluació de la mobilitat generada no és procedent incorporar estudi de mobilitat generada:
3.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’han d’incloure, com a document
independent, en els instruments d’ordenació territorial i urbanística següents:
a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis.
b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova
classificació de sòl urbà o urbanitzable.
3.2 No és obligatori realitzar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada en les figures de
planejament urbanístic derivat dels municipis de població inferior a 5.000 habitants, excepte
que formin part d'un sistema urbà plurimunicipal, en el següents supòsits:
a) Actuacions que suposin la implantació de nous usos residencials fins a un màxim de 250
habitatges.
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b) Actuacions que suposin la implantació d'usos comercials o terciaris en sectors d'una
superfície de fins a 1 ha, sempre que no suposin una implantació singular, d'acord amb
l'article 3.3 d'aquest Decret.
c) Actuacions que suposin la implantació d'usos industrials en sectors d'una superfície de fins a
5 ha, sempre que no suposin una implantació singular, d'acord amb l'article 3.3 d'aquest
Decret.
3.3 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada també s'han d'incorporar en els projectes
següents:
a) Projectes de noves instal·lacions que tinguin la consideració d'implantació singular.
b) Projectes de reforma d'instal·lacions existents que com a conseqüència de la reforma
passin a tenir la consideració d'implantació singular.
c) Projectes d'ampliació de les implantacions singulars existents.
3.4 Als efectes de l'apartat anterior, es consideren implantacions singulars:
a) Establiments comercials, individuals o col·lectius, amb superfície de venda superior a 5.000
m².
b) Edificis per a oficines amb un sostre de més de 10.000 m².
c) Instal·lacions esportives, lúdiques, culturals, amb un aforament superior a 2.000 persones.
d) Clíniques, centres hospitalaris i similars amb una capacitat superior a 200 llits.
e) Centres educatius amb una capacitat superior a 1.000 alumnes.
f) Edificis, centres de treball i complexos on hi treballin més de 500 persones.
g) Altres implantacions que puguin generar, de forma recurrent, un nombre de viatges al dia
superior a 5.000.
El càlcul dels nous desplaçaments generats en l’àmbit es realitza d’acord a l’annex 1 del Decret
344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada:
- En l’ús comercial el Decret 344/2006 assigna una ràtio mínima de viatges generats/dia de 50
viatges per cada 100 m² de sostre d’aquest ús.
- En l’ús d’habitatge el Decret assigna una ràtio mínima de viatges generats/dia de 7
viatges/habitatge o 3 viatges/persona. A escollir el valor més gran dels dos anteriors. Per tal de
determinar el nombre equivalent de persones per habitatge s’ha calculat la relació estadística
entre habitants i habitatges actual al municipi de Cerdanyola del Vallès (57.723 habitants /
25.300 habitatges = 2,28 habitants per habitatge).
- Per la seva banda, en l’ús de zona verda, el Decret 344/2006 assigna una ràtio mínima de
viatges generats/dia de 5 viatges/100 m² de sòl.
- Finalment, en l’ús d’equipaments, el Decret 344/2006 assigna una ràtio mínima de viatges
generats/dia de 20 viatges/100 m² de sostre. La present modificació, malgrat no qualificar sòl
específicament com a sistema d’equipaments comunitaris, si que reserva part del sostre d’una
de les illes d’aprofitament privat per a aquest ús amb caràcter públic.
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Les dades d’atracció estimades indiquen que la mobilitat generada i atreta per les activitats
previstes incloses en l’àmbit de modificació puntual del PGM generaran un potencial aproximat de
4.490 desplaçaments diaris (sumant anades i tornades).

ús
ús comercial
ús habitatge

ràtio

st

50 viatges cada 100 m²st

4.614

sòl

habitatges

7 viatges cada habitatge

242

3 viatges cada persona

espais lliures

5 viatges cada 100 m²sòl

equipaments

20 viatges cada 100 m²st

persones

càlcul desp.

desp. considerats

2.307

2.307

1.694
552

5.050
1.023

1.656

1.694

253

253

205

205

Total

4.458

No és necessari cap aportació econòmica al transport públic ja que la xarxa existent és suficient i de
la present Modificació no es desprèn la generació de cap dèficit d’explotació del transport públic en
superfície (annex 4 Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la
mobilitat generada).

2.7. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
El TRLU estableix a l'article 59.3.d) l’obligatorietat d’incorporar a la documentació dels plans
d’ordenació urbanística municipal, un informe de sostenibilitat econòmica que ponderi l’impacte de
les actuacions previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la
implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis
necessaris.
Tenint en compte el nivell acotat de les actuacions que es proposen en aquesta modificació de PGM,
cal fer esment dels principals indicadors bàsics que en aquest document s’estableixen i el seu
potencial impacte respecte les finances públiques de l'Administració responsable del seu posterior
manteniment, que en aquest cas serà l’Ajuntament pel conjunt del sòls públics destinats a sistemes
d’espais lliures i vialitat:
- En primer lloc, es tracta d’un nombre de nous habitatges limitat respecte el conjunt del
municipi
- En segon lloc i pel que fa les despeses de manteniment de l’espai públic, ja que no cal
considerar l’obra d’urbanització, per rebre l'Ajuntament els sòls ja urbanitzats després de
l'actuació urbanística que es proposa, la present actuació urbanística no comportarà cap
increment de la despesa pública en el manteniment dels carrers i els espai lliures, ja que la
mateixa vindrà compensada per l’ingrés en termes de IBI i altres ingressos que generarà el nou
assentament residencial
No obstant l’anterior i en aplicació del que s’estableix en els textos legals vigents, s’avaluen els
apartats següents:
1. Justificació de l’impacte de l’actuació en el conjunt del municipi
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L’actuació en el conjunt del municipi representa un nombre de nous habitatges i nous residents
molt acotat respecte el total d’habitatges existents

Q1. Quadre de l’impacte del nous habitatges en el conjunt del municipi
Total habitatges Cerdanyola del Vallès
Habitatges previstos a la MPGM
Habitatges existents
Nous habitatges mod. PGM

25.300 hbtg
242
38
204 hbtg

0.80 %

El conjunt de l’actuació proposada representa un percentatge de nous habitatges inferior al 1%
del conjunt d’habitatges del municipi, podent ser considerada per la seva dimensió, una actuació
de menor dimensió dins de la ciutat de Cerdanyola del Vallès.

2. Justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius.
Aquesta és una actuació en la que els usos privats a desenvolupar són principalment de tipus
residencial, establint-se un sostre complementari important, pel que fa a l’activitat, de forma
que l’edificabilitat resultant es reparteix en un 81,24% destinada a habitatge i un 18,76%
destinada a activitat, vinculada al comerç de proximitat del barri, en uns percentatges molt
superiors respecte a la mitjana dels barris residencials de Catalunya, que garanteix un important
nivell d'autocontenció en la relació entre residents i llocs de treball.

Q2. Quadre de repartiment d’usos privats residencials i no residencials en el conjunt de
modificació
Concepte
Edificabilitat privada destinada a usos residencials
Edificabilitat privada destinada a usos no residencials
Total edificabilitat privada

Total

%

19.988 m² st

81,24 %

4.614 m² st

18,76 %

24.602 m² st

100,00 %

La consolidació dels habitatges previstos pel planejament vigent i els nous que es proposen són
suficients per a garantir el manteniment dels nous sistemes i obres públiques que es proposen a
l'actuació, i són susceptibles de generar un escreix d'ingressos a l’Ajuntament que afavoreixen la
sostenibilitat econòmica del municipi, segons el principi de racionalització de l’ús del sòl i el
reciclatge urbà.

3. Ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances de les Administracions
responsables de d’implantació i manteniment de les infraestructures i dels serveis necessaris.
En total, i tal com s’ha explicitat anteriorment, amb l’actuació hi haurà més espais lliure, en una
quantitat entorn als 5.050 m² de sòl, i espais de vialitat, entorn als 6.110 m² de sòl.
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Respecte aquestes dades caldria aplicar un cost de manteniment de les mateixes que
orientativament es pot estimar en 7,50 euros/m² i any per la vialitat, que inclouria manteniment
de vies públiques, gestió del clavegueram, neteja viària, manteniment de l’enllumenat públic
(inclòs el consum elèctric) i recollida d’escombraries i 3,50 euros/m² i any pels espais lliures, el
que en la seva totalitat vindrà a comportar, pel conjunt de l’actuació, una necessitats d’inversió
en termes de manteniment segons els que s’assenyala en el quadre següent.

Q3. Quadre de costos del manteniment dels espais lliures i els sistema viari
Concepte

Cost manteniment

Cost total manteniment

unitari m²/any

anual

1. Manteniment espais lliures

3,50 €/m²

17.675,00 €/any

2. Manteniment espais de vialitat

7,50 €/m²

45.825,00 €/any

Dels diferents valors anteriors, el cost del manteniment anual del sistema d’espais lliure i la nova
vialitat es situa en la quantitat de 63.500,00 €/any.
Els ingressos per assumir el cost del manteniment dels nous espais lliures i vialitat que es
generen en la nova actuació procediran, entre altres fonts, de la recaptació en concepte de
Impost de Bens Immobles (IBI) que l'Ajuntament recaptarà de les noves construccions (no es
comptabilitzen en aquest cas l'import de les llicències, ni dels possibles impostos d’activitats a
instal·lar, ni altres taxes o càrrecs que puguin generar noves aportacions a l’Administració
municipal).
En termes generals al municipi de Cerdanyola del Vallès, es pot considerar que el sector
generarà una mitjana de valors mitjans procedents de l'IBI situada en un ingrés promig de 5,39
euros/m² de sostre, valor obtingut a partir d'aplicar el tipus de gravamen vigent del 0,569% i
prenent com a base imposable un import equivalent al 50% del valor de venda considerants en la
present modificació de PGM i assimilable al valor cadastral sobre el que aplicar l’IBI.
Si s’apliquen els valors unitaris d’ingressos sobre la totalitat del sostre de la modificació de PGM
amb destí habitatge i activitat econòmica, amb el valor promig de 5,39 €/m² i any, s’obtenen
uns ingressos entorn a de 132.676,21 €/anuals que cobreixen de manera suficient l'import de la
despesa de 63.500,00 €/any.

Q4. Quadre de justificació de la sostenibilitat econòmica de l’actuació
Concepte
1. Ingressos anuals en concepte de IBI dels nous sostres a implantar

Import anual
132.676,21 €/any

2. Despeses de manteniment anuals dels espais lliures i vialitat

63.500,00 €/any

3. Balanç ingressos menys despeses de manteniment anuals

69.176,21 €/any
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2.8. JUSTIFICACIÓ D’ALTRES REQUERIMENTS
L’article 96 del TRLU determina que la modificació de les figures de planejament urbanístic se
subjecten a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que
s’estableixen a l’article 117.3 del RLU, i les particularitats establertes en el propi article 96 del
TRLU i en els articles 97 a 100 del mateix text legal, en allò que els hi sigui d’aplicació.
En base a les modificacions que comporta el present document, caldrà donar compliment als
requeriments següents.

NECESSITAT, OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ
Segons disposa l’article 97.1 del TRLUC i l’article 118.1.a) del RLU, la modificació d’una figura de
planejament ha de raonar i justificar la necessitat de la seva iniciativa, i l’oportunitat i
conveniència de les noves determinacions amb relació als interessos públics i privats concurrents.
La present proposta de Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de l’estació de
Renfe i els Cinemes el Punt s’emmarca en l’estratègia de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de
millorar els espais públics, la potencial materialització dels aprofitament a l’àmbit i la seva
connexió amb els teixits del seu entorn.
En aquest sentit, les actuacions urbanístiques d’aquesta modificació s’encaminen a:
- Millorar la integració de l'àmbit al teixit urbà de l'entorn, creant una àrea de centralitat
significativa pel municipi de Cerdanyola del Vallès, valorant i proposant una millora de l’entorn
de l’estació de tren i la seva més adequada relació amb el conjunt urbà.
- Crear nous sistemes públics i optimitzar i adequar la qualitat dels sistemes públics previstos i
garantir la seva obtenció per part de l'administració.
- Integrar i relligar el conjunt d’àmbit garantint les següents connexions amb els barris de
l’entorn:
◦ amb el barri de Fontetes.
◦ amb el barri situat a l’altre costat de la línia de ferrocarril.
◦ del passeig del Pont amb el carrer Salvador Espriu pel pas existent.
- Ordenar la configuració de l'aprofitament de forma que es garanteixi una bona qualitat del
conjunt edificat i particularment dels habitatges.
Per tot l’exposat anteriorment, es considera que es justifica l’interès públic d’aquesta Modificació i
es legitima la seva conveniència.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROJECCIÓ ADEQUADA DELS INTERESSOS PÚBLICS
L’article 97.2 del TRLU estableix els casos que, per no raonar i justificar adequadament la
necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i
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privats concurrents, han de valorar-se negativament les propostes de modificació, en els supòsits
següents:
a) Si comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la
intensitat dels usos o la transformació global dels usos previstos anteriorment en el supòsit que
el planejament anterior no s’hagi executat i es tracti de terrenys, bé de titularitat pública on
s’hagi adjudicat la concessió de la gestió urbanística, bé de titularitat privada que en els cinc
anys anteriors van formar part d’un patrimoni públic de sòl i d’habitatge, sense que hi concorrin
circumstàncies sobrevingudes que objectivament en legitimin la modificació.
b) Quan l'ordenació proposada no és coherent amb el model d'ordenació establert pel
planejament urbanístic general vigent o entra en contradicció amb els principis de
desenvolupament urbanístic sostenible.
c) Quan l'ordenació proposada comporta una actuació excepcional d'acord amb el planejament
territorial, sense que s'hagin apreciat raons d'interès territorial o estratègic, d'acord amb les
normes d'ordenació territorial.
d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics
En el cas de modificacions relatives a sistemes urbanístics, i per tal que es pugui apreciar que hi ha
una projecció adequada dels interessos públics, cal complir, com a mínim, els requisits contemplats
en l’article 97.2 bis del TRLU:
a) S’ha de donar un compliment adequat a les exigències que estableix l’article 98.1 amb relació
al manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais lliures, les zones verdes o els
equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics
generals o locals.
b) No es pot reduir, en un àmbit d’actuació urbanística, la superfície dels sòls qualificats de
sistema d’espais lliures públics o de sistema d’equipaments públics en compliment dels
estàndards mínims legals, llevat que la qualificació de sistema d’equipament se substitueixi per
la d’habitatge dotacional públic, amb els límits i les justificacions que estableix aquesta llei.
c) Si la modificació consisteix en un canvi de localització d’un equipament de titularitat pública,
no es poden empitjorar les condicions de qualitat o de funcionalitat per a la implantació dels
usos propis d’aquesta qualificació, i si els sòls ja eren de titularitat pública s’ha de garantir
aquesta titularitat per als nous terrenys que es proposa de qualificar d’equipaments abans que la
modificació sigui executiva.
d) Si la modificació consisteix en la reducció, en l’àmbit del pla, de la superfície dels sòls
qualificats d’equipaments de titularitat pública, la reducció ha de quedar convenientment
justificada en virtut de qualsevol de les circumstàncies següents:
Primer. Per la suficiència dels equipaments previstos o existents per fer front a les
necessitats.
Segon. Per la innecessarietat dels terrenys per a la prestació del servei que en motivava la
qualificació, pel fet que el servei en qüestió ha passat a prestar-se en altres terrenys de
titularitat pública.
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Tercer. Per l’interès públic prevalent de destinar els sòls a un altre sistema urbanístic públic.
e) Si es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de sòls que ja són de
titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments d’altres sòls de titularitat
privada, la modificació ha de garantir la titularitat pública dels sòls abans que la modificació
sigui executiva.

Al respecte dels criteris establerts a l’article 97.2 indicar que:
- Als sòls objecte de modificació no s’hi ha adjudicat la concessió de la gestió urbanística ni són
de titularitat privada que en els darrers cinc anys hagin format part d’un patrimoni públic de sòl
i habitatge.
- La modificació proposada és coherent amb el model d’ordenació establert a nivell global pel
PGM, mentre que a nivell d’àmbit l’ajusta i millora d’acord amb els criteris exposats en la
present memòria.
- La modificació proposada no entra en contradicció amb els criteris del desenvolupament
urbanístic sostenible tal com s’expressa abastament en el desenvolupament de la present
memòria i més concretament en el seu punt 2.5.
- La modificació proposada no suposa una actuació excepcional en relació amb el planejament
territorial.
Al respecte dels diferents supòsits assenyalats en la legislació vigent respecte la justificació de la
projecció adequada dels interessos públics en la present modificació puntual, es justifiquen a
continuació els diferents supòsits:
- La present modificació no disminueix la superfície ni la funcionalitat dels espais lliures, les
zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic vigent com a
sistemes urbanístics generals o locals. Ben el contrari, en proposa un increment substancial de la
qualitat i la quantitat.
- La present modificació no afecta sòls inclosos en un àmbit d’actuació urbanística. Pel que fa a
estàndards d’espais lliures públics, la modificació proposada assoleix un estàndard de 25,27 m²
de sòl d’espais lliures per cada 100 m² de sostre admès per a ús residencial.
- Analitzant les reserves que hi ha a l'àmbit cal diferenciar la gran peça triangular de 5.158 m²sòl
de la peça que se situa a tocar dels cinemes, d'uns 300 m²sòl de superfície:
En primer lloc, la peça triangular de 5.158 m², és en part de titularia pública (1.476
m²sòl), però la major part (3.682 m²) es manté encara de titularitat privada.
A més, malgrat que segons planejament té una superfície important, en realitat, la
configuració triangular i la seva posició en redueixen notòriament possible funcionalitat:
-Uns 788 m²sòl són propietat de RENFE i estan en part dins la zona de domini púbic de
ferrocarrils.
-Uns 2.119 m²sòl estan afectats per la línia de no edificació dels ferrocarrils.
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-A banda, part de la peça interromp el pas inferior del tren que connecta el pas del
passeig del Pont amb el carrer Salvador Espriu, amb la qual cosa, com a mínim aquesta
superfície s'hauria d'obtenir per ser destinada a sistema viari i garantir així la connexió
existent. L'espai necessari per garantir aquest vial és d'uns 1.000 m²sòl.
En conclusió, del total de 5.158 m² tan sòls 2.039 són edificables, i tenen una configuració
triangular.
En segon lloc, la peça confrontant a l'actual edifici dels cinemes, és de titularitat pública.
No obstant, la seva configuració i reduïda superfície de 300 m² no en permet un bon
aprofitament atès que o bé es desenvolupa un programa en planta baixa o bé les
dimensions de la peça fan que, tot i admetre una alçada de PB+4 i per tant un sostre de
1.500 m², gran part de la seva superfície s'ocupi amb el nucli d'escala. És doncs una peça
d'equipament de poca utilitat.
La modificació, doncs, pel que fa als equipaments, proposa transformar en espais lliures
públics i sistema viari els 1.778 m² de sòl de sistema d'equipaments públics existents, si bé
proposa també la qualificació com a equipament comunitari de caràcter públic de la
planta baixa de la unitat de zona 18N4 (1.562 m²sòl i 1.023 m²st), que compensa
parcialment la supressió de l'equipament públic existent i permet la implantació d'un ús
d'equipament a l'àmbit que permeti revitalitzar-lo.
Pel que fa als sòls d'equipament de titularitat privada, si bé el sostre es transforma en
sostre residencial, el sòl es transforma íntegrament en sistemes públics de cessió a
l'Ajuntament i contribueixen a una millora molt substancial de l'espai urbà de l'àmbit.

En relació a la legislació vigent senyalar:
L'art. 97.2bis b) TRLU estableix que no es poden reduir a l'àmbit de sistemes d'espais
lliures públics o sistemes d'equipaments públics en compliment dels estàndards mínims
legals.
L'àmbit és actualment un àmbit de sòl urbà consolidat, i per tant, com a tal, no té definit
cap estàndard mínim.
A més a més, 3.681 m² de sòl de sistemes són de titularitat privada, i d'acord amb l'art.
216.2 del Pla General Metropolità, aquests sòls es poden mantenir de titularitat privada.
Pel que fa als d'equipaments públics de l'àmbit, tot i sumar 1.778 m²sòl, conformen dues
peces separades: dues petites separades que formen part del triangle d'equipament de
majors dimensions, i la peça trapezoïdal confrontada als cinemes.
En aquest sentit, cal recordar que al punt d) de l'art. 97 TRLU s'estableix que:
d) Si la modificació consisteix en la reducció, en l’àmbit del pla, de la superfície dels
sòls qualificats d’equipaments de titularitat pública, la reducció ha de quedar
convenientment justificada en virtut de qualsevol de les circumstàncies següents:
Primer. Per la suficiència dels equipaments previstos o existents per fer front a les
necessitats.
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Segon. Per la innecessarietat dels terrenys per a la prestació del servei que en
motivava la qualificació, pel fet que el servei en qüestió ha passat a prestar-se en
altres terrenys de titularitat pública.
Tercer. Per l’interès públic prevalent de destinar els sòls a un altre sistema
urbanístic públic.
D'acord amb aquest article, s'analitza en primer lloc, la suficiència d'equipaments a
l'entorn (veure plànol I.5 d’encaix territorial, equipaments):
A la mateixa riba de la modificació i en direcció nord, hi ha la masia de Can Altimira,
on, tot i que no està qualificada d'equipament, s'ha aprovat un projecte d'equipament
multifuncional amb centre mitjançant un procés de participació ciutadana.
(cívichttp://www.cerdanyola.cat/sites/default/files/fitxers/presentacio_final_cds.pdf)
Més a munt, al carrer Francesc Layret l'antic edifici Altis es va transformar l'any 2013
en la nova biblioteca municipal. Més al nord, hi ha l'escola municipal la Sínia al carrer
que porta el mateix nom, i ja amb front del carrer Can Pallarès, hi ha una gran peça
d'equipament docent (11.300 m² aprox.) i esportiu (28.400 m² arpox.) que està pendent
de desenvolupar.
A la riba oposada i en front de l'àmbit de la modificació, hi ha el col·legi públic les
Fontentes, un centre cívic i el mercat municipal de les Fontentes, amb el qual es
proposa millorar la connexió per a vianants mitjançant una nova passera sobre el riu
Sec. Més al nord hi ha també l'escola pública de Sant Martí i l'escola Cerdanyola
l'Anunciata i el col·legi Montserrat de règim concertat.
Seguint el riu al nord, hi ha la gran peça d'equipament esportiu de can Xarau en front
del qual hi ha l'escola Escala Dei i seguint el carrer Santa Anna, l'escola Xarau.
Pel que fa als equipaments sanitaris públics, Cerdanyola disposa del CAP II, compartit
amb Ripollet, molt proper a l'àmbit de la modificació, al qual es facilitarà l'accés
donant continuïtat al Passeig del Pont. A més hi ha el Cap Farigola situat a la planta
baixa d'un dels edificis del sector Uralita, a la carretera de Barcelona 147 i el CAP
Fontetes a la riba oposada de la modificació. Més a l'oest, hi ha el CAP Canaletes i el
CAP Serraperera que donen servei als barris que porten aquests noms.
Propers a l'àmbit i a la plaça de l'església hi ha l'Ajuntament. A més, tot i que a data
d'avui tampoc no tenen la qualificació d'equipament, hi ha el Museu d'Art de Can
Domènec, i es preveu la reforma de la Torre Vermella, on s'han de situar les
dependències municipals relatives a l’atenció ciutadania.
Pel que fa a les reserves, cal posar de manifest també que manca obtenir la peça
d'equipament de l'antiga Uralita, d'uns 6.500 m² qualificada de zona de transformació a
equipament públic, clau 17/7, que per tant ha d'esdevenir pública i que està
relativament propera a l'àmbit. A més, a la zona del Parc Tecnològic hi ha encara
disponibles dues peces d'equipaments confrontades al cementiri, a banda de peces de
dimensions més reduïdes distribuïdes pel sòl urbà.
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Així doncs, l'àmbit es troba en un punt de la ciutat fortament equipat, i en el conjunt
del casc urbà del municipi, hi ha diverses peces d'equipament per desenvolupar.
Per contra, queda planejant justificat l’interès públic prevalent de destinar els sòls a un
altre sistema urbanístic públic:
En concret, es considera imprescindible garantir la continuïtat del passeig del Pont amb
l'àmbit de Salvador Espriu, atès que el pas per sota la via és existent. Atès que el pas
més proper és el de l'avinguda de la Primavera, que és una avinguda de molt trànsit,
possiblement aquest pas serà pacificat al trànsit, eminentment per a vianants i
bicicletes, i que permeti la sortida dels vehicles de l'àmbit.
A més, tots els projectes que s'ha previst a l'entorn del riu han previst un passeig que
els uneix i diferents bosses d'equipaments. Per contra, com a espais lliures hi ha la
plaça del mercat i l'espai lliure de can Xarau. Per contra, a la riba esquerra de l'àmbit,
on hi ha un barri d'eixample molt dens, no hi trobem cap espai lliure.
En aquest sentit, es considera molt important crear un espai lliure-plaça d'accés al
tren, per dignificar l'estació, i un espai lliure vegetat propera al riu Sec, de les majors
dimensions possibles, que esdevingui el parc del barri de l'estació.
En conclusió, es considera justificat el major interès públic de destinar els 1.778 m²
d'equipament públic existents a sistema d'espais lliures i zona verda.
No obstant això, per tal de garantir la possibilitat d’implantar algun petit servei d'equipament
a l'àmbit, es proposa una reserva de qualificació d’equipament públic en planta baixa de
1.023 m²st de superfície, que es considera suficient per a implantar un equipament que sigui
complementari al previst a can Altimira i que permeti dinamitzar la zona.
Val a dir també, que dels 1.778 m² d’equipament públic existents, una part, 789 m², es
destinen a sistema ferroviari i que, en global, es proposa un increment de sistemes públics de
3.769 m²sòl respecte el planejament vigent.
Dels 3.769 m²sòl d'increment, tal com es justifica al punt següent, 145 m²sòl són d'escreix
respecte els estàndards mínims de sistema d'espais lliures.

RESERVES PER A SISTEMES URBANÍSTICS I JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'ART. 98 TRLU
En tant que aquesta Modificació puntual comporta un increment de sostre edificable en relació al
previst pel planejament vigent, en aplicació de l’apartat 1 de l’article 100 del TRLUC, ha
d’incorporar una reserva mínima de sòl per a zones verdes i espais lliures públics, a raó de 20 m²sòl
per cada 100 m² de sostre residencial i de 5 m² per cada 100 m² de sostre destinat a altres usos.
Igualment, en tant que comporta transformació d’usos previstos pel planejament vigent amb destí a
habitatge, en aplicació de l’apartat 3 de l’article 100 del TRLUC, s’ha d’incorporar una reserva
mínima de sòl per a zones verdes i espais lliures públics, a raó de 22,5 m²sòl per cada 100 m² de
sostre residencial.
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En relació al sostre potencial del planejament vigent, s’ha emprat la transcripció informàtica del
PGM a l’àmbit (veure plànol I.12.) i aplicant els criteris exposats al punt 1.4 de la memòria
d’informació d’aquest document resulta un total potencial màxim de 12.178 m²st residencial, 6.470
m²st no residencial d’activitat econòmica i 3.455 m²st no residencial d’ús equipament privat.
D’aquests sostres, 1.113 m²st residencial i 557 m²st d’activitat econòmica corresponen a l’àmbit del
polígon d’actuació urbanística de dotació PA 03 Carrer Santa Teresa, mentre que la resta, 11.065
m²st residencial, 5.913 m²st no residencial d’activitat econòmica i 3.455 m²st no residencial d’ús
equipament corresponen als àmbits dels polígons d’actuació urbanística d’urbanització PA 01
Estació i PA 02 Cinemes el Punt.
La present modificació proposa un total potencial màxim de 19.988 m²st residencial, dels quals
2.600 m²st corresponen al polígon d’actuació urbanística PA 03 Carrer Santa Teresa, i 17.388 m²st
corresponen als polígon d’actuació urbanística PA 01 Estació i PA 02 Cinemes el Punt.
Alhora, la present modificació proposa un total potencial màxim de 4.614 m²st d’ús no residencial,
dels quals 658 m²st corresponen al polígon d’actuació urbanística PA 03 Carrer Santa Teresa, i 3.956
m²st corresponen als polígon d’actuació urbanística PA 01 Estació i PA 02 Cinemes el Punt.
A l’hora de quantificar les reserves per a sistemes urbanístics necessaris a l’àmbit de modificació
diferenciarem entre les que procedeixen de canvis d’ús amb destí residencial o increments de sostre
en funció de si es troben PA 03 o als PA 01 i PA 02.
Pel que fa al PA 03 Carrer Santa Teresa, donat el seu caràcter de polígon d’actuació de dotació, les
característiques concretes tant pel que fa a propietat com de la ordenació que s’hi proposa, i en
base al mateix objectiu de la seva delimitació, fer coherent la seva ordenació amb la de l'entorn tot
reconeixement gran part de l’edificabilitat consolidada amb les llicències concedides per
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en base al pla del 53 abans de l’aprovació del Pla General
Metropolità, es considera oportú quantificar en aquest apartat les reserves en concepte de sistemes
a les què haurà de fer front, i preveure que aquestes siguin monetaritzades en base al seu
equivalent econòmic en el moment que es substitueixin les edificacions actuals per les que es
preveuen en el nou ordenament tal com possibiliten l’article 100.4.c) i la disposició addicional
segona punt 4 del TRLU.
En aquest sentit, el PA 03 Carrer Santa Teresa suposa en relació al planejament vigent un increment
de sostre residencial de 1.487 m²st i un increment de sostre no residencial de 101 m²st que
equivalen, en base al que disposa l’article 100.1 TRLU, a un increment d’espais lliures i zones
verdes de 297 m²sòl per l’increment de sostre residencial i de 5 m²sòl per l’increment de sostre no
residencial.
Pel que fa als PA 01 Estació i PA 02 Cinemes el Punt, aquests suposen en relació al planejament
vigent un increment de sostre residencial de 6.323 m²st, que es corresponen, en base al caràcter
dels sostres potencials vigents, a 5.412 m²st de canvi d’ús a residencial, i a 911 m²st d’increment
de sostre. En base al que disposa l’article 100.1 TRLU, als 911 m²st d’increment de sostre li
corresponen unes reserves d’espais lliures i zones verdes de 182 m²sòl i, en base a l’article 100.3
TRLU, als 5.412 m²st de canvi d’ús a residencial li corresponen unes reserves d’espais lliures i zones
verdes de 1.218 m²sòl, resultant un total de 1.400 m²sòl.
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Sumant aquests valors anterior al sòl ja disponible qualificat actualment de zones verdes i
d’equipaments públics a l’àmbit, 1.727 + 1.778 m²sòl, resulta un total de 4.905 m²sòl mínims
necessaris per a la cobertura en conjunt del sostre vigent, i dels increments i canvis d’ús proposats
als PA 01 i PA 02. El desenvolupament i execució d’aquesta Modificació puntual del PGM comportarà
un total de 5.050 m² de sòl qualificat com a sistema d’espais lliures, tots ells íntegrament als
Polígons 1 i 2. Es genera, un escreix de 145 m²sòl, en relació a la reserva mínima exigida per la
legislació vigent. Així doncs, queda prou justificat el compliment d’aquest requeriment legal.
A més, cal tenir en compte que part els sòls qualificats de sistema ferroviari que es preveuen en
continuïtat de la plaça de l'estació i que han de permetre l'ampliació de la mateixa s'urbanitzaran
com a espais lliures i es destinaran a aquest ús. Així mateix, s'incorporaran a l'ús públic els sòls que
el planejament qualifica de via cívica amb aparcament privat al subsòl, clau 5b/18N, de manera que
els espais d'ús d'espai lliure públic s'amplien en 1.190m²sòl.
L’anàlisi efectuat es resumeix al següent quadre:

Mínim zones verdes (increment)

art 100TRLU

Increment de sostre PA 03

1.588

Increment de sostre residencial PA 03

1.487

Increment de sostre no residencial PA 03

Modif. Puntual

Diferència

5.050

145

101
297

zv per increment de sostre residencial

5

zv per increment de sostre no residencial

Increment de sostre resindencial en PA 01 + PA 02

911
182 m² sòl

20 m² / 100 st d'increment

Sostre residencial en canvi d'ús en PA 01 + PA 02

5.412

22,5 m² / 100 st canvi d'ús a residencial

1.218 m² sòl

5 m² / 100 st no residencial

-266 m² sòl

Total increment de reserves de sòl per zones verdes

1.400 m² sòl

Parcs i jardins urbans existents

1.727 m² sòl

Sistema d'equipaments (sòl públic) existents

1.778 m² sòl

Reserves art. 100.1 i 100.3 TRLU més z.v. i equip. púbic existents

4.905 m² sòl

z.v. proposta codi 6b

Apuntar finalment en aquest punt que, segons es recull a l’article 81.3 RLU, l'edificabilitat del
sistema d'equipaments comunitaris de titularitat pública no té la consideració de sostre edificable
als efectes de determinar els estàndards mínims per a sistemes.

Pel que fa a la qualitat d’aquests espais lliures, la present modificació millora molt
considerablement la seva configuració i funcionalitat tant en relació al conjunt de l’àmbit com al
seu entorn.
Com ja s’ha exposat més àmpliament en la memòria d’informació, els espais lliures que preveu el
planejament vigent, pràcticament residuals, de difícil accés i encara avui de titularitat privada,
corresponen a una franja lineal d'uns 126 m de llarg per 13 d'ample, que queda entre el sòl
d’aprofitament en front lineal amb façana al carrer de Santa Teresa i el sistema ferroviari, a la qual
s'accediria per un pas de 3 m en front a l'estació i un de 10 m a l'altre extrem.
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La proposta de modificació per contra, conceptualitza el sistema d’espais lliures com a part
fonamental de la millora de l’ordenació de l’àmbit i de la relació d’aquest amb el seu entorn. Es
proposa acumular els espais lliures en diverses peces de dimensions i característiques
d’accessibilitat i funcionalitat més adequades (espai lliure central, plaça de l’estació, etc) que
permetin sumant-se a la qualificació de vialitat una òptima relació amb el seu entorn (prolongació
del passeig del Pont, nou pas soterrat del ferrocarril, nova passera sobre el riu Sec, eix estació – les
Fontetes).

IDENTIFICACIÓ DELS TITULARS DE LES FINQUES INCLOSES EN L’ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ
L’article 99.1.a del TRLU especifica que, aquelles modificacions puntuals que comportin un
increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús industrial
o la transformació dels usos han d’incloure en la documentació l’especificació següent:
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.
A aquest efecte, el document de modificació adjunta al seu punt VIII un annex específic amb la
informació registral de les finques incloses a l’àmbit de la Modificació puntual del PGM
conjuntament amb un certificat emès pel registre de la propietat de data 26 de juny de 2018 d’on
es dedueix que aquestes no han sofert variació des de la seva emissió. Se’n fa una descripció i un
quadre resum al punt 1.2 de la memòria de la informació d’aquest document, a l’apartat
d’estructura de la propietat. Igualment pot veure’s gràficament la seva situació en el plànol I.8.
Segons la informació registral recollida, la titularitat de la totalitat de les finques de l’àmbit ho és a
títol d’antiguitat superior als cinc anys.

PREVISIÓ DE L’EXECUCIÓ IMMEDIATA DEL PLANEJAMENT
D’acord amb l’apartat 1.b) de l’article 99 del TRLU caldrà incloure la previsió 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).
La previsió de l’execució i el seu termini es troben definits en l’apartat VI. Agenda i avaluació
econòmica i financera que forma part de la documentació d’aquesta Modificació.
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AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LA RENDIBILITAT DE L’OPERACIÓ
D’acord amb l’apartat 1.c) de l’article 99 del TRLU caldrà incloure 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.
L’avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació forma part, com a separata, de l’apartat VI.
Agenda i avaluació econòmica i financera que forma part de la documentació d’aquesta Modificació.

INFORME DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME
En tant que les determinacions del PGM a modificar tenen una vigència superior a cinc anys,
aquesta Modificació puntual no requereix l’informe previ favorable de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità que s’estableix a l’article 99.2.a) del TRLU.

AVALUACIÓ SOBRE LES RESTRICCIONS A L’EXERCICI DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
D’acord amb la Disposició final tercera de la 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, les modificacions dels plans urbanístics i de les ordenances
municipals sobre edificació i ús del sòl no adaptats al que disposa l’article 22.1 que s’aprovin
inicialment a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, sempre que pel contingut de la modificació
sigui factible, han d’incorporar a la memòria una avaluació a l’efecte de determinar si contenen
alguna restricció a l’accés o a l’exercici de les activitats econòmiques que no compleixi les
condicions exigides per la Directiva de serveis i la normativa de transposició i, si escau, eliminar-la.
La Modificació puntual del PGM a l’entorn de l’estació de Renfe i els Cinemes el Punt de Cerdanyola
del Vallès possibilita la instal·lació i l’exercici de les activitats econòmiques en el seu àmbit,
mitjançant la seva consideració com a ús principal o compatible.
En concret, es determina la prohibició de l’ús d’habitatge a les plantes baixes de les dues zones
d’aprofitament privat definides. Aquesta determinació es deu a l’interès urbanístic d’incentivar l’ús
comercial en les edificacions a l’àmbit. Així mateix, es permet la implementació d’altres usos tant
en plantes baixes com pis sempre que siguin compatibles amb l’habitatge.
Així doncs, es considera que la present modificació no comporta cap restricció remarcable a les
activitats econòmiques, ja que les considera com a usos principals o compatibles en totes les zones
de l’àmbit.

DEURE DE CESSIÓ D’APROFITAMENT
La proposta s'emmarca en una modificació sobre sòl urbà consolidat, malgrat que hi hagi finques
afectades parcialment de sistema d'espais lliures fora polígon (que d'acord amb l'art. 21 del Decret
64/2014 s'hauria de segregar de la part abans de l'obtenció de la llicència) i una peça d'equipament
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sobre la qual caldria redactar una pla especial per assignació de titularitat i ús (art. 216 del Pla
General Metropolità).
En aquest sentit, cal distingir els següents aspectes de la modificació:
En primer lloc, el que es proposa és una modificació de la configuració dels sistemes previstos al Pla
General Metropolità. Es proposa millorar l'espai lliure previst entre les edificacions i el tren que
actualment és un espai lliure residual i de difícil accés i del conjunt de connexions tant internes
com externes de l’àmbit.
Es proposa acumular els espais lliures en diverses peces de dimensions i característiques
d’accessibilitat i funcionalitat més adequades (espai lliure central, plaça de l’estació, etc) que
permetin sumant-se a la qualificació de vialitat una òptima relació amb el seu entorn (prolongació
del passeig del Pont, nou pas soterrat del ferrocarril, nova passera sobre el riu Sec, eix estació – les
Fontetes).
Pel que fa a l'aprofitament, el Pla General Metropolità preveu un sostre en alineació a vial on l'ús
principal és el residencial, amb una edificabilitat de 12.178 m² i un sostre comercial en planta baixa
de 6.470 m². A més, hi ha una gran peça d'equipament on, amb l'ordenació actual, es podria
construir un equipament privat d'uns 3.455 m² de sostre. En total, doncs, a l'àmbit hi ha uns 22.103
m² de sostre.
La modificació de planejament proposa, en conjunt, una edificabilitat de 19.988 m²st on l'ús
principal és el residencial i un sostre comercial en planta baixa de 4.614 m² resultant un total de
24.602 m² de sostre. Els 19.988 m²st residencial per tant provenen, en la quantitat de 12.178 m² de
sostre ja residencial a l’àmbit, en la quantitat de 5.311 m² de sostres que canvien d’ús en la
modificació (1.856 m²st avui comercials més 3.455 m²st avui destinats a equipament privat), i en la
quantitat de 2.499 m²st de la proposta d’augment de sostre a l’àmbit:
conjunt Mod. PGM
st. residencial
st. activ. econ.
st. equip. privat
Total

planejament vigent
12.178
6.470
3.455
22.103

planejament proposat
19.988
4.614
0
24.602

diferència
7.810
-1.856
-3.455
2.499

Per àmbits de gestió, observar com mitjançant l'operació de dotació al PA 03 es proposa una
edificabilitat de 2.600 m²st on l'ús principal és el residencial i un sostre comercial en planta baixa
de 658 m² resultant un total de 3.258 m² de sostre. En aquest àmbit es reconeix un increment de
1.487 m²st amb destí habitatge i 101 m²st amb destí d’activitat econòmica dels consolidats amb
llicència que el PGM no havia reconegut:
PA 03
st. residencial
st. activ. econ.
Total

planejament vigent
1.113
557
1.670

planejament proposat
2.600
658
3.258

diferència
1.487
101
1.588

Mitjançant les operacions dels polígons d’actuació urbanística PA 01 i PA 02 es proposa una
edificabilitat de 17.388 m²st on l'ús principal és el residencial i un sostre comercial en planta baixa
de 3.956 m² resultant un total de 21.344 m² de sostre. Els 17.388 m²st residencial per tant
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provenen, en la quantitat de 11.065 m² de sostre ja residencial en aquests polígons, en la quantitat
de 5.412 m² de sostres que canvien d’ús en la modificació (1.957 m²st avui comercials més 3.455
m²st avui destinats a equipament privat), i en la quantitat de 911 m²st de la proposta d’augment de
sostre en aquests àmbit de gestió per garantir la seva viabilitat econòmica:
PA 01 + PA 02
st. residencial
st. activ. econ.
st. equip. privat
Total

planejament vigent
11.065
5.913
3.455
20.433

planejament proposat
17.388
3.956
0
21.344

diferència
6.323
-1.957
-3.455
911

En aquest sentit, d'acord amb l'art. 99. les modificacions que comporten un increment de sostre
edificable, han de cedir el 15% de l'increment de l'aprofitament.

TRACTAMENT DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS A L’EXTREM EST DEL CARRER DE SANTA TERESA
Al centre de l'àmbit, amb front al carrer de Santa Teresa hi ha dos edificis consolidats amb llicència
anterior a Pla General Metropolità.
- Llicència d’obra major OM 367/1966, carrer Santa Teresa número 11, aprovada per la Comissió
permanent de l’Ajuntament el 8 de setembre de 1966, amb una planta baixa amb dos locals
comercials i 4 plantes pis amb 16 habitatges. El sostre total és de 1.276,18 m² de sostre
residencial i 348,06 m² de sostre d'altres usos.
- Llicència d’obra major OM 376/1972, carrer Santa Teresa número 13, aprovada per acord de la
Comissió permanent de l’Ajuntament el 6 de juliol de 1972, d'ampliació de l'edifici existent fins a
assolir un nombre màxim de plantes, amb una planta baixa amb dos locals comercials i 5 plantes
pis amb 20 habitatges. El sostre total és de 1.448,3 m² de sostre residencial i 293,33 m² de
sostre d'altres usos.
Amb l'aprovació del Pla General Metropolità, es va preveure una amplada pel carrer de Santa Teresa
de 8 metres, de manera que en aplicació de les normes de la Zona de densificació urbana
semiintensiva, clau 13b, als edificis els correspon un nombre màxim de plantes de planta baixa+2.
Així doncs, aquests edificis es varen quedar "afectats" en els sentit que es va reduir els seu
aprofitament a la meitat.

A data d'avui, ambdós edificis són de propietat única i estan majoritàriament ocupats per llogaters
amb contractes de diferents tipologies. En aquest sentit, precisament per aquestes preexistències,
la inclusió dins els àmbits de gestió PA 01 Estació i PA 02 Cinemes el Punt resulta inviable pel seu
grau de consolidació, però es considera necessari incloure'ls dins l'àmbit de la modificació per
adaptar la seva regulació a la nova situació de l'entorn. La modificació proposa incloure’ls com a un
polígon d’actuació de dotació específic, el PA 03 Carrer Santa Teresa.
En concret, la proposta va en el sentit de proposar que la regulació de les finques en cas de
substitució de l'edificació existent s'ajusti a la nova ordenació que es proposa per a l'àmbit. És per
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això que es proposa un gàlib igual al de l'entorn, amb edificis de planta baixa+4+planta
d’acabament i una fondària màxima de 16 metres.

El que es fa en realitat és reconèixer un sostre existent i implantant legalment amb el planejament
anterior (Pla del 53).
A data d'avui, amb la nova ordenació proposada, la qual respon a un clar interès públic, es valora
com a incoherent la limitació de planta baixa+2 establerta pel Pla General Metropolità, i es
modifica el planejament novament per adequar-ne la volumetria a la de l'entorn.
No obstant, caldrà preveure la cessió del 15% de l'increment de l'aprofitament i la corresponent
cessió de sistemes d'espais lliures que es deriven de l'increment de sostre.

RESERVES PER A HABITATGES PROTEGITS
En base a la disposició transitòria tercera del TRLU, en cas de modificació de planejament general
no adaptat a aquesta llei poden establir-se reserves de sòl per a habitatges de protecció pública,
amb els mínims que estableix l'article 57.3 TRLU, que s'han d'aplicar preceptivament i
immediatament en cas de municipis de més de deu mil habitants, circumstància aquesta que es
dona pel municipi de Cerdanyola del Vallès.
L’article 57.3 TRLU estableix:
Els plans d’ordenació urbanística municipal i llurs modificacions i revisions han de reservar per a
la construcció d’habitatges de protecció pública sòl suficient per al compliment dels objectius
definits en la memòria social i, com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es
qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació, tant en sòl urbà no consolidat com en sòl
urbanitzable, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial
de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims, o els règims que determini com a
equivalents la normativa en matèria d’habitatge, destinats a la venda, al lloguer o a altres
formes de cessió d’ús un mínim.
Alhora, segons l’article 57.4 TRLU no es considera sostre residencial de nova implantació:
a) El sostre corresponent a les construccions amb ús residencial existents dins els sectors o
polígons.
b) El sostre dels sectors de planejament urbanístic derivat i amb projecte de reparcel·lació
aprovats definitivament de conformitat amb el planejament anterior, en els quals regeixen les
determinacions del pla urbanístic aprovat.
Al no considerar-se sostre residencial de nova implantació el ja previst amb reparcel·lació aprovada,
és a dir, el que es pot implantar només amb despesa d'urbanització, per extensió, cal entendre que
el que està previst en sòl urbà consolidat i conforme al planejament anterior, tampoc és de nova
implantació.
En base a aquesta consideració, i a l’anàlisi de les necessitats en matèria d’habitatge social
recollides al punt VII de memòria social, es considera oportú i suficient imposar la reserva mínima
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preceptiva del sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifica per a l’ús residencial de nova
implantació (l’increment del sostre residencial en relació al planejament vigent) als àmbits dels
polígons d’actuació PA 01 Estació i PA 02 Cinemes el Punt, amb un 20% del qual, com a mínim,
destinat a habitatges amb protecció oficial de règim general.
En aquest sentit, tal com pot observar-se als quadres de dades recollits a l’apartat III del present
document, comparant l’estat vigent i el proposat per àmbits (quadres Q2 i Q3) es quantifica
l’increment del sostre de caràcter residencial al PA 01 en 456 m²st i al PA 02 en 5.867 m²st
resultant un sumatori total de 6.323 m²st. La present modificació reserva un 20% d’aquest valor,
1.265 m²st, per a la construcció habitatges amb protecció oficial de règim general i un 10%, 632
m²st, per a la construcció habitatges amb protecció oficial de règim concertat. Resulten, aplicant el
criteri general de densitat ja descrit anteriorment en aquesta memòria consistent en subdividir el
sostre total de cada àmbit per un mòdul general de 100 m²st/habitatge, i arrodonint per tal que els
habitatges de protecció pública tinguin una mitjana adequada, un total de 16 habitatges amb
protecció oficial de règim general i 8 habitatges amb protecció oficial de règim concertat.
Un cop quantificada aquesta reserva mínima es jutja oportú, per les característiques pròpies de les
edificacions resultants dels polígons definits, aplicar les reserves d’habitatge íntegrament al polígon
PA 02 Cinemes el Punt, deixant la totalitat del sostre residencial del PA 01 Estació de caràcter
lliure. El polígon PA 01, de molt reduïda dimensió en relació al PA 02, presentaria serioses
dificultats en cas de voler localitzar-hi de manera proporcional al seu sostre de nova implantació
reserves d’habitatge protegit, resultant quantitats de 91 i 46 m²st per a habitatge protegit general i
concertat respectivament dins del conjunt edificat de 18 habitatges totals.
El polígon d’actuació urbanística PA 03 carrer Santa Teresa, per la seva característica d’actualment
edificat amb un sostre segons llicència lleugerament superior al què es reconeix mitjançant la
present modificació de planejament, en funció de la no consideració d’aquest sostre com de nova
implantació seguint la definició de l’article 57.4 TRLU recollida anteriorment en aquest mateix
apartat, es considera que no genera necessitat de noves reserves d’habitatge protegit.

TRACTAMENT DEL PATRIMONI
L'ordenació proposada té en compte la catalogació de les façanes dels edificis dels números 6-12 del
carrer de Santa Teresa.
L’edificació proposada en contacte amb aquestes façanes s’imposa normativament respectuosa amb
la motivació de la seva catalogació. Aquesta es proposa a nivell de façana amb la seva alçada
original de planta baixa més una planta pis i, enretirada d’aquesta, permetent una major alçada. El
cos posterior enretirat haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no
entri amb competició amb la lectura de les façanes catalogades. Igualment s’haurà de donar
compliment en tot moment a les determinacions de la fitxa del catàleg de Béns pel que fa a nivells
de forjats de les plantes baixes i primera, així com al fet de respectar-ne la cornisa.
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Q1. Quadres generals resum de les dades principals de la modificació puntual

Q1a. Quadre general resum de les dades principals de la modificació puntual (Planej. vigent)
Q1b. Quadre general resum de les dades principals de la modificació puntual (Planej. proposat)
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Q2. Quadres generals de la modificació de PGM per àmbits de gestió (planejament
vigent)

Q2a. Quadre general de la Mod. de PGM àmbit de gestió PA 01 (planejament vigent)
Q2b. Quadre general de la Mod. de PGM àmbit de gestió PA 02 (planejament vigent)
Q2c. Quadre general de la Mod. de PGM àmbit de gestió PA 03 (planejament vigent)
Q2d. Quadre general de la Mod. de PGM àmbits de gestió PA 01 + PA 02 (planejament vigent)
Q2e. Quadre general de la Mod. de PGM àmbits fora de Polígons d’Actuació (planejament vigent)
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Q3. Quadres generals de la modificació de PGM per àmbits de gestió (planejament
proposat)

Q3a. Quadre general de la Mod. de PGM àmbit de gestió PA 01 (planejament proposat)
Q3b. Quadre general de la Mod. de PGM àmbit de gestió PA 02 (planejament proposat)
Q3c. Quadre general de la Mod. de PGM àmbit de gestió PA 03 (planejament proposat)
Q3d. Quadre general de la Mod. de PGM àmbits de gestió PA 01 + PA 02 (planejament proposat)
Q3e. Quadre general de la Mod. de PGM àmbits fora de Polígons d’Actuació (planejament proposat)
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CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.

Objecte del Modificació puntual del PGM

1. La present Modificació puntual del Pla General Metropolità en el municipi de Cerdanyola del
Vallès, té per objecte general la reordenació general dels terrenys compresos en el triangle format
per la línia del ferrocarril de RENFE, el passeig del Pont, vora el riu i la part posterior dels
habitatges del front de l’avinguda de la Primavera per tal de millorar les condicions urbanístiques
que permetin assolir una reordenació general d’un àmbit de la ciutat d’alta centralitat en el lloc
que actualment hi ha l’estació del tren i les instal·lacions dels Cinemes el Punt.
2. Els principals accions que es proposen a fi i efecte d’assolir l’objectiu assenyalat en l’apartat 1
d’aquest article i que constitueixen objectius concrets de la present modificació puntual són:
- Millorar la integració de l'àmbit al teixit urbà de l'entorn, creant una àrea de centralitat
significativa pel municipi de Cerdanyola del Vallès, valorant i proposant una millora de l’entorn
de l’estació de tren i la seva més adequada relació amb el conjunt urbà.
- Crear nous sistemes públics i optimitzar i adequar la qualitat dels sistemes públics previstos i
garantir la seva obtenció per part de l'administració.
- Integrar i relligar el conjunt d’àmbit garantint les següents connexions amb els barris de
l’entorn:
◦ amb el barri de Fontetes.
◦ amb el barri situat a l’altre costat de la línia de ferrocarril.
◦ del passeig del Pont amb el carrer Salvador Espriu pel pas existent.
- Ordenar la configuració de l'aprofitament de forma que es garanteixi una bona qualitat del
conjunt edificat i particularment dels habitatges.
Article 2.

Àmbit territorial

1. L’àmbit objecte de la Modificació és el que ve delimitat en els plànols d’informació i ordenació i
inclou els terrenys del municipi de Cerdanyola del Vallès i està ubicat en un espai central de
Cerdanyola al lloc on hi ha l’estació de RENFE.
2. La modificació compren l’espai triangular delimitat per:
- Al nord per l’estació de RENFE i la línia de ferrocarril
- Al sud, pel Passeig del Pont que limita amb el riu Sec
- A ponent, per la part posterior del front de cases de l’avinguda de la Primavera
3. La superfície total de l’àmbit de la modificació puntual és de 19.455 m² segons s’assenyala als
plànols d’ordenació.
Article 3.

Marc legal
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1. Aquesta Modificació s’ha redactat a l’empara del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), del Decret Legislatiu 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, Decret 64/2014 de 13 de maig pel
qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística, i altres preceptes concordants
d’aquelles disposicions reglamentàries vigents en el moment de l’aprovació definitiva d’aquest
Modificació puntual del PGM, així com de conformitat amb el Real Decreto 7/2015, pel qual
s’aprova el “Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana”.
2. En tot allò no previst expressament en aquestes Normes, seran d’aplicació supletòria les Normes
Urbanístiques (d’ara endavant, NNUU) del Pla General Metropolità i les Ordenances Metropolitanes
d’Edificació.
3. Les referències a les NNUU del Pla General Metropolità ho són a les aprovades definitivament el
14 de juliol de 1976, en la versió del Text refós de la Modificació puntual de determinats articles de
les NNUU del Pla General Metropolità aprovat definitivament per resolució del Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, de data 8 d’agost de 1998, i les seves
modificacions successives.
4. La legislació a que es fa menció concreta en aquestes Normes urbanístiques ha d’entendre’s
aplicable en tant que sigui vigent, i s’entendrà substituïda, en el seu cas, per la legislació
equivalent, que es promulgui i que derogui l’anterior.
Article 4.

Contingut

El contingut d’aquesta Modificació puntual està integrat pels documents següents:
I.

Memòria informativa. Documents d’informació.

II.

Memòria justificativa. Documents d’ordenació.

III. Quadres de dades.
IV. Normes urbanístiques.
V.

Informe ambiental.

VI. Agenda i avaluació econòmica financera.
VII. Memòria social.
VIII. Annex d’informació registral
IX. Documentació gràfica:
- Plànols d’informació:

Format Din-A3

I.1. Situació

1/8.000

I.2. Encaix territorial: Directori

1/2.500

I.3. Encaix territorial: Ortoimatge

1/2.500

I.4. Encaix territorial: Alçades entorn

1/2.500

I.5. Encaix territorial: Equipaments

1/5.000
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I.6. Ortoimatge de l’àmbit

1/1.000

I.7. Topogràfic

1/1.000

I.8. Estructura de la propietat

1/1.000

I.9. Patrimoni

1/1.000

I.10. Serveis

1/2.500

I.11. Planejament vigent. Classificació del sòl

1/2.500

I.12. Planejament vigent. Qualificació del sòl

1/1.000

- Plànols d’ordenació:

Format Din-A3

O.1. Planejament proposat. Classificació del sòl

1:2.500

O.2. Planejament proposat. Qualificació i gestió del sòl

1:1.000

O.3. Condicions generals de l’edificació. Planta soterrani

1:1.000

O.4. Condicions generals de l’edificació. Planta baixa

1:1.000

O.5. Condicions generals de l’edificació. Plantes pis

1:1.000

O.6. Alineacions i rasants

1:1.000

O.7. Proposta indicativa de connexió de serveis urbans

1:2.500

O.8. Ordenació física indicativa. Encaix territorial

1:3.500

Annex gràfic normatiu

Format Din-A3

Servituds d’aeròdrom i radioelèctriques

1:20.000

X. Document comprensiu
Article 5.

Vigència

La vigència d’aquesta Modificació puntual s’inicia el mateix dia de la publicació de l’acord de la
seva aprovació definitiva i de les seves Normes urbanístiques al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i mantindrà la seva vigència mentre no es produeixi la seva modificació puntual o revisió.
Article 6.

Obligatorietat i interpretació de les determinacions

1. Les determinacions i disposicions d'aquestes Normes són vinculants a tots els efectes tant pels
particulars com per l’Administració. Conseqüentment, qualsevol actuació en l’àmbit de
planejament, tant si és pública o privada, com si és provisional o definitiva, haurà d’ajustar-se a les
esmentades disposicions.
2. Els documents d'aquesta Modificació puntual del Pla General Metropolità s’interpretaran sempre
atenent al seu contingut, i d'acord amb els objectius i finalitats expressades en la Memòria de
l'ordenació urbanística d’aquesta Modificació puntual.
3. Les indicacions de la Modificació puntual, que puguin referir-se a espais situats fora del seu
àmbit s'hauran d'entendre solament com a indicatives i no tenen valor normatiu.
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4. La Memòria de la informació urbanística i els plànols d'informació urbanística tenen caràcter
informatiu, explicatiu i justificatiu.
5. En el cas d'imprecisió o contradicció en les determinacions dels documents vinculants, prevaldran
aquelles que s’ajustin a algun dels criteris següents:
- Les que resultin més favorables a la menor edificabilitat i a la major dotació d'espais públics i
equipaments comunitaris.
- Si la contradicció rau en els documents gràfics, prevaldrà la grafia que es concreti en els
plànols a escala més detallada.
Article 7.

Classificació del sòl

1. Els sòls inclosos en la present Modificació puntual, atenent a la naturalesa jurídica de les
determinacions que en aquest mateix planejament s'estableixen, es classifiquen de sòl urbà i no
urbanitzable.
2. El Sòl No Urbanitzable (SNU) correspon a l’àmbit delimitat per a la implantació d’una nova
passera sobre el riu Sec.
3. El Sòl urbà s’estableix en les categories següents:
a. Sòl urbà consolidat (SUc). Correspon a aquells sòls urbans no inclosos en cap polígon
d’actuació urbanística dels que es delimiten en aquesta Modificació puntual.
b. Sòl urbà no consolidat (SUnc). Correspon als sòls compresos en els polígons d’actuació
urbanística que es delimiten en la present modificació puntual: PAU 01 Estació, PAU 02 Cinemes
el Punt i PA 03 Carrer Santa Teresa.
Article 8.

Determinacions gràfiques i qualificació del sòl

1. Les determinacions de la present modificació puntual venen grafiades en els plànols d’ordenació
on es fixen les alineacions dels espais públics i privats, la delimitació de zones i sistemes, amb llur
codi identificativa i qualificació corresponent, així com aquelles determinacions relatives al seu
desenvolupament i gestió i totes aquelles altres que li són pròpies per tractar-se d’una modificació
puntual del vigent Pla General Metropolità. Altrament el plànol de qualificacions incorpora un
subíndex par cada peça de sòl que serveix per la seva identificació individualitzada.
2. La qualificació del sòl s’identifica en els plànols d’ordenació amb el corresponent codi que la
identifica.
Article 9.

Modificacions de la present modificació del PGM

1. La modificació de qualsevol dels elements d’aquesta modificació puntual del PGM es podrà dur a
terme sempre que es justifiqui expressament la seva necessitat, no contradigui els seus objectius i
finalitats principals, i respecti les determinacions fonamentals del Pla General Metropolità i s’ajusti
a les determinacions de la legislació vigent.
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2. Aquesta modificació puntual estableix aquelles determinacions que es consideren norma bàsica
d’aquest instrument de planejament i que per la seva modificació requeriran la tramitació de la
corresponent modificació puntual. Les determinacions que tenen la condició de norma bàsica són
les que segueixen a continuació:
- Edificabilitat de referència
- Nombre d’habitatges de referència
- Perímetre regulador de la planta pel que fa a les alineacions
- Nombre màxim de plantes
3. Les determinacions físiques contingudes al present MPGM que fan referència a l’ordenació de
l’edificació (Nombre màxim de plantes, punt d'aplicació de l'ARM, ARM, fondària, etc) podran ser
modificades justificadament mitjançant la tramitació de planejament derivat (plans de millora
urbana) previstos a l'art. 70 del TRLU. En cas que es formuli amb posterioritat a l’aprovació del
Projecte de reparcel·lació, si el PMU altera la distribució d’aprofitaments entre els propietaris
afectats, la seva aprovació requerirà l’aprovació posterior o simultània de la corresponent
modificació del Projecte de reparcel·lació.
4. No obstant això, si, sense alterar el sostre edificable per a cada un dels usos previstos, la
densitat d’habitatges i els usos admesos per a cada una de les zones definides a la modificació, i
sense modificar el nombre màxim de plantes determinat per la unitat, es considera necessari
ajustar l'ordenació, aquests ajustos es poden realitzar mitjançant la tramitació del tràmit de
concreció de volums previst a l'art. 45 del Decret 64/2014, d'acord amb els criteris definits a la
qualificació 18N. L’àmbit mínim d'estudi del la nova concreció de volums serà el de la unitat de
zona definida en la present modificació puntual, i s'haurà d'aportar la documentació prevista a
l'esmentat article.
Article 10. Servituds aeronàutiques
1. L’àmbit de la present modificació queda parcialment dintre de la zona de servituds
aeronàutiques de l’aeroport de Sabadell, i subjecte a la corresponent normativa aplicable,
especialment el RD 1843/2009, de 27 de novembre (BOE nº 25, de 29 de gener).
2. En el plànol incorporat a la documentació “Annex gràfic normatiu” que acompanya aquest
document urbanístic, així com als plànols de planejament vigent I.12 i proposat O.2, es representen
les línies de nivell de les superfícies limitadores de les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de
Sabadell que afecten l'esmentat àmbit, les quals determinen altures (respecte el nivell del mar)
que no ha de sobrepassar cap construcció (inclosos tots els seus elements com antenes, parallamps,
xemeneies, equips d'aire condicionat, caixes d'ascensors, cartells, remats decoratius, etc),
modificacions del terreny o objecte fix (posts, antenes, cartells, etc) així com el gàlib dels vehicles.
3. L’execució de qualsevol construcció o estructura (postes, antenes, aerogeneradors-incloses les
pales, etc) i la instal·lació dels mitjans necessaris per a la seva construcció (incloses les grues de
construcció i similars) requeriran resolució favorable prèvia de l’Agència Estatal de Seguretat Aérea
(AESA), conforme als art. 29 i 30 del Decret 584/72 en la seva actual redacció.
4. Conforme a l’art. 10 del Decret 584/72, modificat pel RD 297/2013, la superfície compresa dins
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la projecció ortogonal sobre el terreny de l’àrea de servitud de l’aeròdrom i de les instal·lacions
radioelèctriques aeronàutiques, de l’Aeroport de Sabadell, queda subjecta a una servitud de
limitació d’activitats, en quina virtut l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) podrà prohibir,
limitar o condicionar activitats que s’ubiquin dins la mateixa i puguin suposar un perill per a les
operacions aèries o pel correcte funcionament de les instal·lacions radioelèctriques. Aquesta
possibilitat s’estendrà als usos de sòl que faculten per a la implantació o exercici d’aquestes
activitats, i inclourà, entre d’altres:
a. Les activitats que suposin o comportin la construcció d’obstacles de tal índole que puguin
induir turbulències
b. L’ús de llums, inclosos projectors o emissors làser que puguin crear perills o induir a confusió
o error
c. Les activitats que impliquen l’ús de superfícies grans i molt reflectants que puguin donar lloc
a enlluernaments
d. Les actuacions que puguin estimular l’activitat de la fauna en l’entorn de la zona de
moviments de l’aeròdrom
e. Les activitats que donin lloc a la implantació o funcionament de fonts de radiació no visible a
la presència d’objectes fixes o mòbils que puguin interferir en el funcionament dels sistemes de
comunicació, navegació i vigilància aeronàutiques o afectar-los negativament
f. Les activitats que facilitin o comportin la implantació o funcionament d’instal·lacions que
produeixin fum, boires o qualsevol altre fenomen que suposi un risc per les aeronaus
g. L’ús de mitjans de propulsió o sustentació aeris per a la realització d’activitats esportives o
de qualsevol índole

CAPÍTOL SEGON. DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM
Article 11. Iniciativa i règim general
1. Aquest Pla és d’iniciativa pública. En la gestió i la seva execució s’estarà al que es determina en
cada Polígon d’actuació urbanística, corresponent la seva gestió i execució a la iniciativa privada.
2. La present Modificació puntual, preveu el seu desenvolupament i gestió mitjançant la delimitació
de tres polígons d’actuació urbanística per a dur a terme l’equidistribució de beneficis i càrregues
urbanístiques derivades de l’ordenació.
3. Aquesta modificació del PGM concreta, dins de l’àmbit dels Polígons d’Actuació delimitats, els
sòls amb destí a sistemes de cessió obligatòria i gratuïta, que haurà de formalitzar-se en el seu
procés d’execució. En el cas del PA 03 Santa Teresa, atesa la impossibilitat material de prevere les
cessions dins l'àmbit, la reserva es podrà substituir pel seu valor econòmic d'acord amb el punt 3 de
la disposició addicional segona del TRLU.
Article 12. Polígons d’actuació urbanística
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1. Per l'execució del present Modificació puntual del Pla General Metropolità, es delimiten tres
polígons d'actuació urbanística de transformació urbanística, dels que dos d’ells són actuacions
d’urbanització i el tercer es tracta d’una actuació de dotació, d'acord amb el que es regula a
l’article 18 del RDL 7/2015 del text refós de la llei dels sòl i rehabilitació urbana.
2. Aquests polígons d’actuació urbanística són els que es relacionen a continuació:
- Polígon d’actuació urbanística de dotació PA 01. Estació.
- Polígon d’actuació urbanística PA 02. Cinemes el Punt.
- Polígon d’Actuació Urbanística de dotació PA-03. Carrer Santa Teresa
3. Cadascun dels polígons d’actuació urbanística vénen regulats en els articles corresponents
d’aquesta Modificació puntual, on es defineixen les següents característiques:
a. Àmbit: es descriu la superfície i els límits que abasta el polígon d’actuació urbanística
b. Naturalesa de l’actuació i objectius: s’estableix el tipus d’actuació de transformació i la
finalitat que es pretén en l’actuació.
c. Condicions d’ordenació i distribució de l'aprofitament, s’estableix i es determinen les reserves
de sòl públic així com el seu destí, i es defineix la zonificació del sòl d’aprofitament privat,
l’edificabilitat màxima del polígon d’actuació i els usos compatibles. Els percentatges de sòls
públics que es detallen a la fitxa normativa, corresponen a la transcripció del dibuix que apareix
en els plànols d’ordenació, i inclou tant els sòls ja públics actuals com els potencials sòls de
titularitat privada que estiguin pendents de cessió, que han de passar a ser de titularitat
pública.
Altrament s’estableixen les determinacions respecte l’aprofitament amb indicació de
l’edificabilitat màxima, l’edificabilitat residencial, la reserva de sostre destinada a habitatge
protegit en les diferents modalitats i l’edificabilitat màxima destinada a habitatge lliure. Tant
mateix s’estableixen el nombre total d’habitatges, així com el repartiment en les diferents
modalitats d’habitatge previstes en el present planejament: habitatge lliure, habitatge protegit
en règim concertat, habitatge protegit en règim general.
d. Gestió i sistema d’actuació. S’estableix el sistema d’actuació previst
e. Pla d’etapes i terminis. En el pla d’etapes i terminis es fixa el termini temporal previst per
l’execució i la construcció dels habitatges protegits inclosos en el polígon d’actuació delimitat
Article 13. Polígon d’Actuació PA 01 Estació
A. Àmbit:
El polígon d’actuació PA 01 es delimita en el plànol de qualificació i gestió del sòl d'aquesta
modificació puntual del PGM i té una superfície de 790 m². El sòl computable, a efectes
d’aplicació dels coeficients d’edificabilitat, és de 625 m² ja que dins del polígon d’actuació hi ha
165 m² que són sòl de domini públic que no donen dret a aprofitament urbanístic.
B. Naturalesa i objectius del PAU:
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La naturalesa d’aquest Polígon d’Actuació Urbanística es d’urbanització i el seu objectiu és
reordenar aquesta peça de sòl, amb la finalitat d’aconseguir una millora de l’espai de sortida de
l’estació i una transició correcta de l’intercanviador ferroviari a la nova plaça que es delimita en
la present modificació puntual. Aquesta reordenació es determina a partir d’un conjunt
d’accions que han de facilitar el seu encaix amb la nova ordenació d’aquest espai central de
Cerdanyola:
1) Obrir i garantir la continuïtat peatonal entre l’estació ferroviària i la nova plaça que es
determina en la present modificació puntual.
2) Ordenar les peces de sòl residencials en coherència amb les condicions del context de
forma que tapin les mitgeres de les edificacions de major alçada que les actuals.
3) Possibilitar la millora de la vorera de l’avinguda de la Primavera unificant la rasant de la
mateixa que actualment està dividida en dos parts.
4) Ressituar les activitats econòmiques existents d’acord amb la nova ordenació proposada.
5) Optimitzar el sòl i les potencialitats d’aquesta peça de sòl central de la ciutat de
Cerdanyola.
C. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
L’ordenació s’ajustarà al que s’estableix en els plànols d’ordenació de la present modificació
puntual del PGM: es substituiran les edificacions existents i les noves edificacions s’executaran
dins dels gàlibs màxims que estableix les normes urbanístiques d’aquesta modificació puntual.
Els sòls que es qualifiquen de zona s'ajustaran a les condicions que es regulen per les zones
següents
- Zona subjecta a volumetria específica. Nova edificació codi 18N
Dins de l’anterior zona i atenent a l’ordenació establerta per cada unitat de zona de la
modificació puntual i segons els diferents tipus de sostres o usos assignats per aquest
planejament s’identifiquen les següents subzones:
- Subzona 18N1. Destinada a habitatge lliure

Superfície total polígon

790 m²

SÒL PÚBLIC TOTAL

409 m²

51,77%

333 m²

42,15%

76 m²

9,62%

381 m²

48,23%

381 m²

48,23%

Sistema d'espais lliures, codi 6b
Sistema viari, codi 5
SÒL PRIVAT TOTAL
Zona subjecta a volumetria específica. Nova
edificació codi 18N

Dades edificabilitat i habitatges
Edificabilitat màxima

1.919 m² st
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Edificabilitat no residencial
Edificabilitat residencial
Nombre habitatges total
nombre habitatge lliure

381 m² st
1.538 m² st
18 Ut
18 Ut

El percentatge de cessió a l’administració actuant serà el corresponent a 15% de l’increment de
l’aprofitament urbanístic que resulta de la present modificació puntual respecte l’anterior
aprofitament urbanístic.
D. Gestió i sistema d’actuació:
El Polígon d'Actuació Urbanística es farà càrrec de les despeses d’urbanització incloses en el seu
àmbit i s’executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. Serà
d'aplicació, si escau, l'art. 167 del decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme que estableix les condicions de reparcel·lació quan es refereix
a un àmbit de propietari únic.
E. Pla d'etapes i terminis:
D'acord amb l'art. 99.1b es determina l'execució immediata del polígon, d'acord amb els terminis
fixats a l'agenda del pla.
F. Règim transitori d’edificació i usos:
Serà d'aplicació l'art. 108.2 del TRLU i s'admetran les obres de conservació de les construccions i
instal·lacions per manteniment dels usos i activitats existents si bé les obres autoritzades no
comportaran increment de valor de l'immoble.
Article 14. Polígon d’Actuació PA 02 Cinemes el Punt
A. Àmbit:
El polígon d’actuació PA 02 es delimita en el plànol de qualificació i gestió del sòl d'aquesta
modificació puntual del PGM i té una superfície de 16.705 m². El sòl computable a efectes
d’aplicació dels coeficients d’edificabilitat és de 11.980 m² ja que dins del polígon d’actuació hi
ha 4.725 m² que són sòl de domini públic que no donen dret a aprofitament urbanístic.
B. Naturalesa i objectius del PAU:
La naturalesa d’aquest Polígon d’Actuació Urbanística es d’urbanització i el seu objectiu és
reordenar aquesta peça de sòl, amb la finalitat d’aconseguir una nova plaça de l’estació i un nou
parc sobre el riu Sec. Aquesta reordenació es determina a partir d’un conjunt d’accions que han
de facilitar el seu encaix amb la nova ordenació d’aquest espai central de Cerdanyola:
1) Ordenar una nova plaça central de l’estació que sigui un nou espai de referència de la
ciutat amb activitats econòmiques i comercial en el seu entorn.
2) Configurar un nou espai verd vora el riu que sigui el nou parc ampli i obert sobre l’espai
fluvial integrant en el mateix parc l’espai de la vialitat i l’espai verd que es determina en el
present polígon d’actuació urbanística.
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3) Millorar la connectivitat amb el barri de les Fontetes mitjançant una nova passera sobre
el riu Sec similar a les ja existent aigües amunt.
4) Millorar la connectivitat amb el barri de l’altra part de la línia ferroviària mitjançant
l’obertura d’un nou pas sota el tren en continuïtat al carrer de la Via.
5) Optimitzar el sòl i les potencialitats d’aquesta peça de sòl central de la ciutat de
Cerdanyola introduint un major diversitat de l’oferta residencial que integri habitatge
protegit i habitatge lliure.
6) Aconseguir una peça de sòl en planta baixa d’una de les edificacions veïnes a la
continuïtat del carrer de la via destinada a equipament públic.
7) Costejar com a càrregues externes la construcció d'una passera que uneixi l'àmbit amb el
barri de Fontetes i d'un pas per a vianants sota la via del tren que uneixi l'àmbit amb el
carrer de la Via.
C. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
L’ordenació s’ajustarà al que s’estableix en els plànols d’ordenació de la present modificació
puntual del PGM: es substituiran les edificacions existents i les noves edificacions s’executaran dins
dels gàlibs màxims que estableix les normes urbanístiques d’aquesta modificació puntual.
Els sòls que es qualifiquen de zona s'ajustaran a les condicions que es regulen per les zones següents
- Zona subjecta a volumetria específica. Nova edificació codi 18N
Dins de l’anterior zona i atenent a l’ordenació establerta per cada unitat de zona de la
modificació puntual i segons els diferents tipus de sostres o usos assignats per aquest
planejament s’identifiquen les següents subzones:
- Subzona 18N2. Destinada a habitatge lliure i protegit
- Subzona 18N3. Destinada a habitatge lliure
- Subzona 18N4/7b. Destinada a habitatge lliure/equipament públic

Superfície total polígon

16.705 m²

SÒL PÚBLIC TOTAL

10.911 m²

65,32%

Sistema d'espais lliures, codi 6b

4.717 m²

28,24%

Sistema xarxa viària, codi 5

2.952 m²

17,67%

Sistema vies cíviques, codi 5b

1.318 m²

7,89%

Doble qualificació sòl (vies cíviques) - subsòl
(aprof.), codi 5b/18N

1.190 m²

7,12%

734 m²

4,39%

5.794 m²

34,68%

Zona subjecta a volumetria específica. Nova
edificació codi 18N

4.232 m²

25,33%

Doble qualificació plantes pis (aprof.) - planta baixa
(equip.), codi 18N/7b

1.562 m²

Sistema ferroviari codi 3
SÒL PRIVAT TOTAL
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9,35%

Dades edificabilitat i habitatges
Edificabilitat màxima

20.448 m² st

Edificabilitat no residencial

3.575 m² st

Edificabilitat no residencial – equipament públic

1.023 m² st

Edificabilitat residencial
Edificabilitat HPO règim general
Edificabilitat HPO règim concertat
Edificabilitat habitatge lliure
Nombre habitatges total
nombre HPO règim general
nombre HPO règim concertat
nombre habitatge lliure

15.850 m² st
1.265 m² st
632 m² st
13.953 m² st
193 Ut
16 Ut
8 Ut
169 Ut

El percentatge de cessió a l’administració actuant serà el corresponent a 15% de l’increment de
l’aprofitament urbanístic que resulta de la present modificació puntual respecte l’anterior
aprofitament urbanístic.
D. Gestió i sistema d’actuació:
El Polígon d'Actuació Urbanística es farà càrrec d els despeses d’urbanització incloses en el seu
àmbit i s’executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.
Altrament el PA es farà càrrec de les despeses d’urbanització de dues actuacions externes al
mateix polígon: 1) L’execució d’una nova passera sobre el riu Sec que connecti amb el barri de
les Fontetes i 2) L’execució d’un pas sota el tren que connecti amb el carrer de la Via situat a
l’altra part de la línia del ferrocarril.
Serà d'aplicació, si escau, l'art. 167 del decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme que estableix les condicions de reparcel·lació quan es refereix
a un àmbit de propietari únic.
E. Pla d'etapes i terminis:
D'acord amb l'art. 99.1b es determina l'execució immediata del polígon, d'acord amb els terminis
fixats a l'agenda del pla.
F. Règim transitori d’edificació i usos:
Mentre no és redacti el projecte de reparcel·lació, s’admetran les obres de rehabilitació,
reforma i millora dels edificis i les activitats existents.
Article 15. Polígon d’Actuació PA 03 Carrer Santa Teresa
A. Àmbit:
El polígon d’actuació PA 03 es delimita en el plànol de qualificació i gestió del sòl d'aquesta
modificació puntual del PGM i té una superfície de 658 m².

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM A L’ENTORN DE L’ESTACIÓ DE RENFE I ELS CINEMES EL PUNT. CERDANYOLA DEL VALLÈS . Document per l'aprovació inicial

115

IV. NORMES URBANÍSTIQUES

B. Naturalesa i objectius del PAU:
La naturalesa d’aquest Polígon d’Actuació Urbanística es una actuació de dotació i el seu
objectiu és fer coherent la seva ordenació amb la de l'entorn tot reconeixement gran part de
l’edificabilitat consolidada amb les llicències concedides per l’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès en base al pla del 53, abans de l’aprovació del Pla General Metropolità i que desprès amb
l’ordenació establerta pel PGM va quedar en una situació de volum disconforme d’acord amb
l’amplada fixada pel carrer al què donen front les edificacions.
C. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
En el cas de substitució de les edificacions actuals, la nova edificació s’ajustarà al que s’estableix a
les NNUU de la present modificació puntual del PGM.
Els sòls que es qualifiquen de zona s'ajustaran a les condicions que es regulen per les zones següents
- Zona subjecta a volumetria específica. Edificació que es manté codi 18M

Superfície total polígon

658 m²

SÒL PÚBLIC TOTAL

0 m²

0,00%

SÒL PRIVAT TOTAL

658 m²

100,00%

658 m²

100,00%

Zona subjecta a volumetria específica. Edificació
que es manté codi 18M
Dades edificabilitat i habitatges
Edificabilitat màxima
Edificabilitat no residencial
Edificabilitat residencial

Nombre habitatges total
nombre habitatge lliure

3.258 m² st
658 m² st
2.600 m² st
31 Ut
31 Ut

D. Gestió i sistema d’actuació:
El percentatge de cessió d’aprofitament a l’administració actuant serà el corresponent al 15% de
l’increment de l’aprofitament urbanístic que resulta de la present modificació puntual respecte
l’anterior aprofitament urbanístic que és, en termes d’edificabilitat, de 1.487 m² de sostre
residencial i de 101 m² de sostre d’activitat econòmica.
La cessió d’espais lliures en compliment dels estàndards per l'increment de sostre que es proposa
és de 302 m²sòl.
Tant el deure de cessió d’aprofitament com l’increment d’estàndards d’espais lliures, d’acord
amb la disposició addicional segona del TRLU, es podran substituir pel seu valor econòmic en el
tràmit de la llicència d'edificació. El seus valors, d’acord amb el que disposa aquesta disposició
addicional són els que segueixen a continuació:
Valor de la monetarització del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic: 169.293,42€
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Valor de la monetarització dels espais lliures: 225.391,62€
E. Pla d'etapes i terminis:
Tractant-se d'un àmbit on no es preveuen noves actuacions, si no que tan sòls es reconeix el
teixit existent i se'n permet la renovació, aquesta es durà a terme al final de la vida útil dels
edificis o quan ho consideri el propietari.
F. Règim transitori d’edificació i usos:
Mentre s'adeqüi l'edificació a la nova ordenació, serà d'aplicació el règim de volum disconforme.
Article 16. Projectes de Reparcel·lació
1. Es redactaran els corresponents Projectes de Reparcel·lació pels àmbits dels Polígons d’Actuació
delimitats en aquestes Normes, i d’acord amb les determinacions establertes en aquest mateix
precepte.
2. Amb la delimitació dels Polígons d’Actuació, l’aprovació dels corresponent Projectes de
Reparcel·lació i l’execució dels Projectes d’Urbanització, significarà, per a totes les parcel·les, el
reconeixement de la seva aptitud per a poder ser edificades previ atorgament de la pertinent
llicència d’obres d’edificació.
Article 17. Cessió de l’aprofitament urbanístic.
Es preveu la cessió gratuïta i lliure de càrregues d’urbanització del 15% de l'increment de
l'aprofitament en aplicació de l’article 43.1 c i 99.3 i 46 del TRLU per a cada un dels polígons
delimitats.
El càlcul del valor de l’aprofitament urbanístic i la seva cessió a l’administració actuant, es
concretarà i realitzarà en el corresponent projecte de reparcel·lació redactat per a cada un dels
polígons delimitats.
Article 18. Projectes d'urbanització
1. Els Projectes d’Urbanització executius dels polígons d’actuació PA 01 i PA 02 que es redactin
abastaran la totalitat dels polígons d’actuació delimitats i s’ajustaran, pel que fa a criteris i
elements d’urbanització, a aquells estandarditzats per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i als
aprovats al projecte bàsic d'urbanització.
2. Abans de la redacció dels dos polígons d’actuació i amb la finalitat de fer coherents un i altre
projecte d’urbanització es redactarà un projecte d'urbanització bàsic de les obres d’urbanització,
conjunt de tot l’àmbit, amb un grau de nivell d’estudi previ o avanç d’ordenació de l’espai públic
que definirà l’ordenació general els acabats dels materials, ajustarà les rasants i els perfils i
establirà el mobiliari urbà més adequat per aquests nous espais de la ciutat.
Aquest projecte inclourà també la urbanització dels sòls qualificats de sistema ferroviari que se
situen a la mateixa cota que la plaça en front a l'estació, amb l'objectiu d'ampliar-la mentre no es
destinin al seu ús definitiu.
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També s'inclouran al projecte d'urbanització, amb el mateix criteri, els sòls qualificats de vies
cíviques amb aparcament privat al subsòl.
Article 19. Llicències
1. Estan subjectes a prèvia llicència municipal tots els actes referits a l’article 187 del TRLU i a
l’article 5 del Reglament de protecció de la legalitat urbanística.
2. En la memòria dels projectes pels quals es sol·liciti llicència, es justificarà l'acompliment de les
Normes de la present modificació puntual del PGM i de totes les disposicions específiques que els
siguin d’aplicació per raó de la matèria.
3. En coherència a la iniciativa, naturalesa pública dels sòls resultants i la importància de la posició
dels terrenys de la modificació puntual del PGM en el conjunt de la ciutat, l'atorgament de les
llicències d'obra d'arquitectura de les edificacions s’ajustaran al que s’estableix a la Llei 12/2017,
de 6 de juliol, de l'arquitectura respecte la qualitat arquitectònica i urbanística. A aquest efecte
l’Ajuntament podrà constituir el Consell de Qualitat Arquitectònica que l'Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès a fi i efecte de garantir en qualsevol moment la qualitat del procés arquitectònic. En
aquest sentit i en qualsevol cas, els projectes que es presentin justificaran la seva integració en
l’entorn en el que s’ubiquen, tot cercant una diversitat tipològica en les arquitectures i els seus
acabats en façana (diversitat de materials, diversitat de composició de façanes, diversitat en
l’enrasament dels coronaments etc....), de forma que defineixin un paisatge urbà divers i variat en
coherència amb la granulometria de les arquitectures del seu entorn.

CAPÍTOL TERCER. REGULACIÓ DELS SISTEMES

SECIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS
Article 20. Definició
1. Els sistemes són aquell conjunt d’elements d’interès general que són fonamentals per assegurar
el desenvolupament i funcionament urbà donada la seva important contribució a l’hora d’assolir els
objectius del planejament referents a infraestructures de comunicacions, equipaments comunitaris,
serveis tècnics i d’espais lliures en general.
2. Aquesta Modificació puntual del PGM estableix les determinacions generals dels sistemes sens
perjudici del que estableixi, de forma més específica, la legislació sectorial vigent en cadascuna de
les respectives matèries que afectin a cada sistema.
3. Per allò no previst en aquesta Modificació puntual del PGM pel que fa a la regulació dels
sistemes, s’estarà al què estableix el Pla General Metropolità.
Article 21. Identificació dels sistemes
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1. Els sistemes previstos per aquesta modificació del PGM i els codis identificatius dels mateixos són
els següents:
SISTEMA VIARI
- Sistema viari

codi 5 i 5b

SISTEMA D’ESPAIS LLIURES
- Parcs i jardins urbans de nova creació

codi 6b

SISTEMA D’EQUIPAMENTS
- Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació

codi 7b

SISTEMA FERROVIARI
- Sistema ferroviari

codi 3

SISTEMA HIDROGRÀFIC
- Sistema hidrogràfic

codi SH

2. Aquests sistemes es delimiten i s’identifiquen en els plànols d’ordenació d’aquest document amb
el seu codi corresponent.
Article 22. Titularitat i afectació del sòl destinat a sistemes
1. El sòl qualificat de sistema queda vinculat a aquesta destinació.
2. Els sòls de l’àmbit destinats a sistemes seran de titularitat pública.
3. La titularitat pública no exclou la possibilitat de la gestió privada del domini i ús públic en règim
de concessió administrativa o altre règim equivalent, sempre que aquesta forma de gestió sigui
compatible amb la naturalesa del bé i amb els objectius urbanístics de la Modificació puntual del
PGM.
4. Altrament i d’acord amb el que s’estableix a l’article 35 del TRLU 1/2010, en determinats
sistemes es contempla la possibilitats de la dissociació del sòl, vol i/o subsòl.

SECCIÓ SEGONA. REGULACIÓ DEL SISTEMA VIARI
Article 23. Definició, identificació i tipus de vies
1. El sòl que aquesta modificació puntual qualifica com a sistema viari comprèn les instal·lacions i
els espais destinats a la vialitat i l’aparcament que han de permetre la connexió entre les diferents
parts de l'àmbit delimitat i garantir un nivell d’accessibilitat i de mobilitat adequat.
2. Dins de l’àmbit d’aquesta Modificació puntual del PGM es distingeixen dos tipus de vies: les que
tenen la condició de vies urbanes, i les que estan destinades a l’accés als habitatges, a
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l'aparcament i que en general tenen la condició de vies cíviques, amb pacificació de trànsit en el
seu interior.
a) Les vies urbanes són les destinades a garantir l’accessibilitat motoritzada a les edificacions
incloses en la classe de sòl urbà. S’identifiquen en els plànols d’ordenació amb el codi 5.
b) Els vies cíviques destinades a l’accés als habitatges, a l'aparcament i que, en general, han de
prioritzar la pacificació de trànsit en el seu interior. S’identifiquen en els plànols d’ordenació
amb el codi 5b.
Article 24. Titularitat
1. El sòl qualificat com a sistema viari, serà de titularitat pública.
2. No obstant l’anterior, aquesta modificació estableix la possibilitat de la dissociació del domini
del sòl i subsòl en aquells casos que s’identifiquen en els plànols d’ordenació.
Article 25. Règim general
1. En l’obtenció, projectació, finançament, construcció, ús, explotació i conservació de la xarxa
viària s’observarà allò que disposen aquestes Normes, les del Pla General Metropolità i la legislació
sectorial vigent.
2. Els Projectes d'urbanització que s’elaborin per a l’execució o condicionament i millora de la
xarxa viaria podran precisar i adequar les alineacions i rasants d’aquesta xarxa viària a la topografia
i altres característiques geogràfiques del terreny o altres condicionants físics, sense disminuir-ne,
però, la superfície establerta en aquest modificació puntual.
Article 26. Règim particular i condicions d’urbanització del sistema viari
1. Aquesta Modificació puntual del PGM estableix un règim particular de les diferents vies definides
en els plànols d’ordenació, en funció de la posició i el paper que les mateixes han d’exercir en el
conjunt de l’àmbit delimitat. En concret aquest règim particular afecta a les condicions bàsiques
d’urbanització i a les condicions d’accés a les parcel·les des de cada via.
2. Amb l’objectiu de garantir una imatge unitària d'aquest àmbit els Projectes d’Urbanització que
es desenvolupin, s’adequaran, en general, als acabats i tipus de mobiliari urbà ja executats en la
ciutat de Cerdanyola del Vallès i més concretament amb els ja executats en l’entorn de l’àmbit de
la modificació.
3. La urbanització de la vialitat garantirà el pas, lliure de qualsevol obstacle, per a vehicles
d’emergència i/o autoescales de bombers que compleixi el que disposa el Codi Tècnic de
l’Edificació, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis.
4. Els sòls qualificats de sistema viari amb aprofitament privat al subsòl destinat a aparcament que
es determinen en la present modificació puntual del PGM s’urbanitzaran amb les mateixes qualitats
i criteris que la resta de l’espai viari i el seu projecte s’inclourà en el projecte bàsic de l’espai
públic citat anteriorment.
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Article 27. Condicions d’ús
1. Les condicions d’ús de la xarxa viària previstes en aquest pla són les següents:
a) Ús dominant: trànsit rodat, per a bicicletes, transport públic, vianants i aparcament en
superfície.
b) Usos compatibles: serveis tècnics vinculats al viari i xarxes de serveis.
2. Les condicions tècniques d’aquest tipus d’instal·lacions es regularan d’acord amb allò que
estableixi la legislació sectorial vigent.
3. Altrament i d’acord amb el que s’estableix a l’article 35 del TRLU 1/2010, en la present
modificació del PGM, es qualifica com a sistema de titularitat pública part de les edificacions de
nova construcció dels immobles, per raó de la necessitat d’implantació d’equipaments comunitaris.
El vol d'aquests sòls és de titularitat pública, i el subsòl, inclosa la làmina impermeable, seran de
titularitat privada, la qual cosa implica que la conservació, reparació i substitució de la làmina i de
tots els elements situats per sota d'aquesta aniran a càrrec del titular del subsòl.
El forjat haurà de garantir el pas de vehicles pesats d'emergències i un càrrega d'1 m de terres per a
la possible plantació de vegetació en superfície.

SECCIÓ TERCERA. REGULACIÓ DEL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES
Article 28. Definició i identificació
1. Formen el sistema d’espais lliures tots els parcs, jardins, places i tot l’espai verd públic situats
dins de l’àmbit d’aquesta Modificació puntual del PGM, la funció principal dels quals és el descans i
l’esbarjo de la població.
2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb el codi 6b.
Article 29. Titularitat
El sòl qualificat com a parc i jardí urbà serà de titularitat pública.
Article 30. Règim general
En l’obtenció, finançament, ús i conservació dels parcs urbans, s’observaran els preceptes generals
establerts en el Pla General Metropolità, en aquestes Normes i en la legislació urbanística vigent.
Article 31. Condicions d’ordenació, ús i protecció
1. La regulació respectarà el que defineix la Secció 2a del Capítol III del Títol III de les NNUU del Pla
General Metropolità.
2. Atenent a la importància i centralitat dels espais públics d’aquesta modificació del PGM i en
especial a als espais lliures, l’ordenació dels espais lliures s’inclouran en el projecte bàsic de l’espai
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públic citat anteriorment i seran un element de qualitat i referència de l’espai públic de
Cerdanyola del Vallès.
3. Aquests espais s’ordenaran tinent en compte la seva posició:
L'espai-plaça amb front a l'estació podrà tenir un grau de pavimentació més elevat que
garanteixi la plantació d'arbres i alhora, faciliti la seva utilització com a plaça d'accés a l'estació.
La resta d'espais, i en especial el parc confrontant al riu Sec, s'hauran d'urbanitzar
preferentment amb superfícies toves de paviments naturals i amb plantacions d’espècies
arbustives, entapissants i arbres. L’ús de paviments durs no permeables en aquests espais verds
s’utilitzarà de forma justificada en funció de la naturalesa pròpia del mateix ús de l’espai:
plaça, bassa d’aigua etc.....i serà de l'entorn d'un 15%.
4. Només s’admetran les construccions complementàries de servei de l’espai: fonts, pèrgoles,
casetes d’eines, quadres de comandament, etc. En tot cas, no superaran el 1% d’ocupació i
s’hauran d’integrar estètica i paisatgísticament en l’entorn. L’alçada màxima d’aquestes
edificacions serà de 3 metres.

SECCIÓ QUARTA. REGULACIÓ DEL SISTEMA D’EQUIPAMENTS
Article 32. Definició i identificació
1. El sistema d'equipaments comunitaris es destina a instal·lar dotacions d’interès públic i social
necessàries en funció de les característiques demogràfiques i sòcio-econòmiques de la població.
2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb el codi 7b.
3. D’acord amb el que s’estableix l’article 35.3 TRLU, la present modificació qualifica com a
sistema d’equipaments comunitaris part de l’edificació qualificada amb el codi 18N4. La part
d’edificació així qualificada s’identifica en els plànols d’ordenació i es correspon amb la planta
baixa i l’espai lliure associat de la unitat de zona 18N4 d’aquesta modificació puntual.
Article 33. Titularitat
El sostre qualificat com sistema d’equipaments, així com el sòl que hi estigui relacionat, serà de
titularitat pública.
Article 34. Règim general
Pel que fa als usos, es proposa l'ús cultural recreatiu. No obstant, mitjançant un pla especial es
podrà admetre qualsevol altra ús dels previstos a la Secció 2a del Capítol IV del Títol III de les NNUU
del Pla General Metropolità.
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SECCIÓ CINQUENA. REGULACIÓ DEL SISTEMA FERROVIARI
Article 35. Definició i identificació
1. El sistema ferroviari inclou els sòls que es destinen garantir el funcionament d’aquesta modalitat
de transport públic.
2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb el codi 3.
Article 36. Titularitat
1. Els sòls que la present Modificació puntual del PGM qualifica com a sistema ferroviari, seran de
titularitat pública.
2. La titularitat pública del sistema ferroviari no exclou la possibilitat de la seva gestió privada
mitjançant concessió administrativa o altra fórmula equivalent prevista en dret, quan aquesta
forma de gestió sigui compatible amb la naturalesa de l’equipament i dels objectius d’aquesta
modificació puntual.
Article 37.

Règim general

En l’obtenció, el finançament, la construcció, l’ús, l’explotació i la conservació del sistema
ferroviari s’observarà allò que disposen aquestes Normes, els preceptes generals establerts en el
Pla General Metropolità i la legislació sectorial vigent.
Article 38. Condicions d’ús, d’ordenació i edificació
1. La present Modificació puntual del PGM estableix com a sistema ferroviari una reserva de sòl que
complementarà l’actual superfície ja destinada a aquesta finalitat i que ha de garantir la
possibilitat de la millora del funcionament del mateix.
2. La regulació i les condicions paramètriques per a la implantació i ordenació dels sistema
ferroviari hauran d’ajustar-se al que estableixen aquestes Normes, i supletòriament al que
preveuen els articles 191 i següents de les NNUU del PGM.
3. Les construccions, les edificacions, les instal·lacions, com també els usos que s'estableixin dins el
sistema ferroviari i a l’entorn o espai sotmès a un règim de limitacions per raó d’aquest sistema,
estaran subjectes al règim de protecció establert a la legislació sectorial vigent en la que es
delimita la zona de domini públic, la zona de protecció ferroviària i la línia límit d’edificació que
s'estableix en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario (d’ara endavant, LSF) i el
Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector
Ferroviario (d’ara endavant RSF) en tot allò que no contradiu la llei 38/2015 citada.
La implantació de qualsevol edificació pròpia del sistema ferroviari (aplicació de l'estació,
cafeteria, etc) es durà a terme mitjançant la tramitació d'un pla especial urbanístic que haurà de
tenir en compte la catalogació de la pèrgola de l'estació, que està inclosa al catàleg de béns del
municipi, fitxa 23 del document.
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4. Les limitacions imposades en relació amb els terrenys immediats al ferrocarril es regulen en els
articles 11 a 18 de la LSF. Tret que el Ministeri de Fomento, de forma expressa, determini unes
distàncies inferiors, les limitacions seran:
- La zona de domini públic comprèn els terrenys ocupats per les línies ferroviàries que formin
part de la Xarxa Ferroviària d’Interès General i una franja de terreny de vuit metres a cada
costat de la plataforma, mesurada en horitzontal i perpendicularment al seu eix, des de l’aresta
exterior de l’esplanació. Tanmateix, en sòl qualificat urbà o urbanitzable, i sempre que el
mateix compti amb el planejament mes precís que requereixi la legislació urbanística aplicable,
per iniciar la seva execució, aquesta distància es redueix a 5 metres.
- La zona de protecció de les línies ferroviàries consisteix en una franja de terreny a cada costat
de les línies, delimitada interiorment per la zona de domini públic definida a l’article anterior i,
exteriorment, per dues línies paral·leles situades a 70 metres de les arestes exteriors de
l’esplanació. Tanmateix, en sòl qualificat urbana o urbanitzable, i sempre que el mateix compti
amb el planejament mes precís que requereixi la legislació urbanística aplicable, per a iniciar la
seva execució aquesta distància es redueix a 8 metres.
- La línia límit d’edificació se situa a 50 metres de l’aresta exterior més pròxima de la
plataforma, mesurats horitzontalment a partir de l’aresta. En les línies ferroviàries que formin
part de la Xarxa Ferroviària d’Interès General i que discorrin per zones urbanes, la línia límit de
l’edificació se situa a 20 metres de l’aresta més pròxima a la plataforma.
L'esplanació és la franja de terreny en la qual s’ha modificat la topografia natural del sòl i sobre
la qual es construeix la línia fèrria, s’hi disposen els elements funcionals i s’hi ubiquen les
instal·lacions.
L’aresta exterior de l’esplanació és la intersecció del talús del desmunt, del terraplè o, si
s’escau, dels murs de sosteniment adjacents amb el terreny natural. En els casos en què les
característiques del terreny no permetin definir l’aresta exterior de l’esplanació, conforma
l’aresta exterior esmentada una línia imaginària, paral·lela a l’eix de la via, situada a una
distància de 3 metres, mesurats perpendicularment a l’eix esmentat, des de la vora externa del
carril exterior. En els casos especials de ponts, viaductes, estructures o obres similars, com a
regla general es poden fixar com a arestes exteriors de l’esplanació les línies de projecció
vertical de la vora de les obres sobre el terreny, i és, en tot cas, de domini públic el terreny
comprès entre les línies esmentades. En els casos en què l’altura de l’estructura sigui suficient,
es pot delimitar com a zona de domini públic exclusivament la zona necessària per assegurar la
conservació i el manteniment de l’obra, i en tot cas el contorn dels suports i estreps i una franja
perimetral suficient al voltant d’aquests elements.
La plataforma és la coronació de l'explanació sobre la qual es recolzen les infraestructures
ferroviàries. Per tant, l'aresta exterior de la plataforma podrà, en cada cas concret, coincidir o
no amb l'aresta exterior d'explanació.
5. Les edificacions projectades a la zona de protecció del ferrocarril hauran d’aportar,
obligatòriament, un estudi de la situació acústica, sorolls i vibracions previ a la concessió de les
llicències d'edificació.
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6. Els sòls de l'àmbit de la modificació qualificats de sistema ferroviari inclosos dins del polígon
d'actuació 2, seran de cessió i esdevindran públics. El seu tractament mentre no es destinin a l'ús
que els és propi, serà el d'espai lliure públic, quan es trobin en continuïtat d'un espai lliure públic, i
de jardí privat, el tram que se situa entre l'andana i el sòl privat.
En aquest darrer cas, s'establirà un conveni amb la propietat del sòl privat per al manteniment
d'aquest espai.
Els sòls qualificats de sistema ferroviari que no es troben inclosos dins l'àmbit de cap polígon, són
titularitat d'ADIF, que els haurà de mantenir amb un nivell d'urbanització adequat a l'entorn mentre
no els destini a l'ús previst pel planejament.

SECCIÓ SISTENA. REGULACIÓ DEL SISTEMA HIDROGRÀFIC
Article 39. Definició i identificació
1. El sistema hidrogràfic inclou el conjunt d’espais lliures que conformen les làmines i els cursos
naturals de l’aigua i el seu entorn immediat i que estructuren el territori.
2. La seva definició s’adreça a la protecció de la qualitat de l'aigua i dels sistemes biològics
associats, com també de la morfologia de la llera i les seves riberes.
3. S’identifica en els plànols d’ordenació amb el codi SH.
Article 40. Titularitat
El sòl qualificat com a sistema hidrogràfic serà de titularitat pública.
Article 41.

Règim general

En els sòl qualificats com a sistema hidrogràfic serà d’aplicació la legislació sectorial aplicable en
matèria de protecció dels cursos d’aigua i del domini públic hidràulic.
Article 42. Condicions d’ús, d’ordenació i edificació
1. En els sòl qualificats com a sistema hidrogràfic, no s’admet cap ús, llevat d’aquells previstos en
la legislació sectorial aplicable.
2. Sobre l’espai del sistema hidrogràfic aquesta modificació puntual estableix l’obligació d’executar
una passera que connecti amb el barri de les Fontetes. La localització de la doble qualificació codi
5b/SH per a la passera prevista sobre el riu Sec es considera indicativa i podrà ser ajustada en el
moment de tramitar el corresponent projecte d’urbanització del PA 02 que inclou aquesta passera
com a càrrega externa al seu àmbit.
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CAPÍTOL QUART. REGULACIÓ DE LES ZONES

SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS
Article 43. Definició i zonificació
1. El sòl amb aprofitament d’aquesta Modificació puntual del PGM es qualifica en zones, la
regulació detallada de les quals, així com les condicions de parcel·lació, edificació i ús, venen
definides als articles següents d’aquestes Normes.
2. Aquesta Modificació puntual del PGM estableix les següents zones, en coherència amb la
nomenclatura del Pla General Metropolità:
- Zona subjecta a volumetria específica. Edificació que es manté codi 18M
- Zona subjecta a volumetria específica. Nova edificació codi 18N
3. Altrament dins de la zona l’anterior zona subjecta a volumetria específica, Nova edificació i
atenent a l’ordenació establerta per cada unitat de zona de la present modificació puntual i segons
els diferents tipus de sostres o usos assignats per aquest planejament s’identifiquen les següents
subzones:
- Subzona 18N1. Destinada a habitatge lliure
- Subzona 18N2. Destinada a habitatge lliure i protegit
- Subzona 18N3. Destinada a habitatge lliure
- Subzona 18N4/7b. Destinada a habitatge lliure/equipament públic
Article 44. Condicions i paràmetres generals de les zones
1. Per a la regulació de les condicions de l’edificació, aquesta Modificació puntual del PGM es remet
al tipus d’ordenació segons volumetria específica amb ordenació flexible, fixant els perímetres i
perfils reguladors de l’edificació i les cotes de referència de la planta baixa, segons preveu l’article
256 i següents del PGM.
2. La definició de la major part dels paràmetres i condicions de parcel·lació, edificació i ús es
remeten a les definicions establertes en el mateix PGM excepte quan es regula específicament en
aquesta modificació puntual.
3. Per tal de complementar les definicions, paràmetres i condicions previstes pel PGM , aquesta
Modificació puntual del PGM introdueix alguns paràmetres no contemplats al mateix, o precisions
en alguns dels paràmetres definits al mateix PGM:
a) Unitat de zona (UZ): Correspon a la superfície compresa dins de cadascuna de les illes
delimitades en la present Modificació puntual del PGM, sobre la que es poden situar els
aprofitaments o drets resultants del Projecte de Reparcel·lació.
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b) Edificabilitat de referència (ER): Correspon al sostre permès per a cada unitat de zona,
diferenciant el sostre destinat a usos residencials -especificant si es tracta de sostre destinat a
habitatges protegits o lliures- i el sostre destinat a usos no residencials.
- S’admetrà que el Projecte de Reparcel·lació pugui establir ajustos del repartiment de les
edificabilitats assignades pel PAU, sempre i quan el mateixos es produeixin en el sentit
d’afavorir l’edificabilitat dels habitatges més assequibles dins de les diferents modalitats
(lliure, concertat, i general) de forma que els sostres d’habitatge protegit en règim
especial, general o concertat podran ser superiors als assenyalats en el PA sempre i quan el
seu major sostre provingui per redistribució d’alguna modalitat menys assequible
(d’habitatge lliure a habitatge protegit en règim concertat, habitatge protegit en règim
general i/o especial; d’habitatge protegit concertat a habitatge protegit en règim general
i/o especial; i d’habitatge protegit en règim general a habitatge protegit especial).
c) Nombre d’habitatges de referència (NHR): Correspon a les unitats d’habitatges que
s'estableixen per cada unitat de zona, diferenciant el dels habitatges lliures, dels protegits, ja
siguin en règim concertat, règim general o règim especial.
- S’admetrà que el Projecte de Reparcel·lació pugui establir ajustos de repartiment de les
unitats d’habitatge assignades pel PAU, sempre i quan el mateixos es produeixin en el sentit
d’afavorir l’edificabilitat dels habitatges més assequibles dins de les diferents modalitats
(lliure, concertat, general i especial) de forma que el nombre d’habitatge protegit en règim
especial, general o concertat podran ser superiors als assenyalats en el PA sempre i quan el
seu major increment d’unitats d’habitatge provingui per redistribució d’alguna modalitat
menys assequible (d’habitatge lliure a habitatge protegit en règim concertat, habitatge
protegit en règim general i/o especial; d’habitatge protegit concertat a habitatge protegit
en règim general i/o especial; i d’habitatge protegit en règim general a habitatge protegit
especial).
d) Perímetre regulador de planta (PRP): Correspon a la línia envoltant en planta, que es
defineix gràficament o en percentatge per cada unitat de zona o illa, on es pot situar
l’edificació. El perímetre regulador es diferencia si correspon a la planta soterrani, baixa, a les
plantes pis o la planta d’acabament i s’estableix als plànols d’ordenació d’aquesta modificació.
El perímetre regulador de la planta soterrani, baixa i de les plantes pis sempre es refereix a la
unitat de zona, mentre que el perímetre regulador de la planta d’acabament es refereix sempre
a l’ocupació que es materialitzi en les plantes pis.
El perímetre regulador assenyalat per les plantes pis en el plànols d’ordenació, d’acord amb el
s’estableix a l’article 58.3 del TRLU sobre la possibilitat d’establir alternatives d’ordenació es
podrà ajustar amb la llicència d’edificació sempre i quan es respecti el següent:
- Es mantindran les alineacions assenyalades en els plànols d’ordenació.
- Es respectaran les edificabilitats que finalment s’assignin per cada unitat de zona en el
projecte de reparcel·lació.
- Es respectaran les alçades màximes assenyalades en el plànol d’ordenació en els fronts
dels diferents carrers.
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- Respecte les fondàries s’estableixen tres tipus de fondàries que es determinen en el els
plànols d’ordenació:
- Fondària màxima edificable i es correspon amb la màxima que s’assenyala en els
plànols d’ordenació i no es pot superar.
- Enretirada mínima de l’edificació, són aquelles assenyalades en els plànols d’ordenació
i que cal respectar com a mínim per mantenir una correcta transició en entre les plantes
inferiors, les plantes superiors i el nou paisatge urbà que s’estableix en l’àmbit de la
modificació.
El perímetre regulador assenyalat per les plantes pis en el plànols d’ordenació a la N4, d’acord
amb el que s’estableix a l’article 45 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament de protecció de la legalitat, sobre la possibilitat d’establir alternatives d’ordenació
es podrà ajustar amb la llicència d’edificació sempre i quan es respecti el següent:
- Es mantindran les alineacions assenyalades en els plànols d’ordenació.
- Es respectaran les edificabilitats fixades per cada unitat de zona en el projecte de
reparcel·lació.
- Es respectaran les alçades màximes assenyalades en el plànol d’ordenació i la seva
variació.
L’ocupació en planta soterrani podrà ser del 100% de la unitat de zona delimitada en la present
modificació puntual del PGM respectant en qualsevol cas el límit d’edificació respecte la línia
ferroviària.
e) Qualitat i diversitat de l’arquitectura. Els diferents projectes que s’executin cercaran la
millor qualitat arquitectònica i la seva correcta integració i coherència amb el lloc central que
ocupen els terrenys d’aquesta modificació puntual. En aquests sentit els nous projectes
d’arquitectura, presentaran diversitat de solucions formals en coherència al menor
esmicolament del paisatge urbà de les promocions del seu entorn, tot procurant mantenir una
diversitat projectual característica dels teixits antics i evitant així la uniformitat de tot el
conjunt arquitectònic delimitat en aquest document urbanístic, així com també s’evitaran les
continuïtats excessives de les línies horitzontals de l’arquitectura cercant diversitat en: 1)
l’elecció dels materials en façana i 2) la composició dels seus acabats que integrin balcons
terrasses i forats en un paisatge urbà divers com és el de l’àrea de centralitat de l’estació de
Cerdanyola.
f) Localització relativa de l’edificació: Correspon a la posició de l’edificació dins de la unitat de
zona i es regula a través de:
1) L'alineació del carrer o sistema d’espais lliures, del pati d’illa o de la parcel·la
L'alineació establerta en els plànols d’ordenació podrà ser:
- Obligatòria: En aquest cas, es determina que l’edificació s’ha de situar sobre aquella línia.
L'alineació d'edificació obligatòria podrà ser-ho per a la planta baixa i/o les plantes pis
independentment, segons s’estableix gràficament en els plànols d’ordenació.
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g) Espai lliure de parcel·la: Correspon a l’espai de parcel·la que aquesta modificació del PGM
estableix que no pot ser ocupat per la planta baixa o per les plantes pis, segons s’assenyala en
els plànols d’ordenació.
També tindrà la consideració d’espai lliure de parcel·la, aquell espai no ocupat, en planta baixa
o en plantes pis, per la concreció de l’ordenació volumètrica que es projecti.
L'espai lliure de parcel·la en planta baixa podrà utilitzar-se amb les finalitats següents:
1. Per a la ubicació dels accessos generals de l’edifici, ja siguin de vianants al vestíbul
general, o de vehicles a l’aparcament comunitari.
2. Com un espai comunitari al servei de la comunitat de propietaris o un espai privatiu al
servei en el cas que s’adjudiqui individualment a alguna propietat privada com per exemple
la de les activitat de la planta baixa o altres que no siguin de caràcter mancomunat al servei
de la comunitat de propietaris.
3. En aquest espai, en cas que la planta no s'edifiqui el pati d'illa o part d'aquest, el pati
interior es podrà destinar a ús comunitari. En aquest cas, es permetrà la ubicació
d'instal·lacions d'oci i/o esport al servei dels seus usuaris que tindran la consideració de
construccions auxiliars. Aquestes construccions auxiliars s’integraran en el conjunt, tindran
una superfície inferior als 10 m² i una alçada total màxima de 3,0 metres. Aquestes
instal·lacions i construccions auxiliars no computen dins del sostre màxim previst pel
present PAU.
4. L’espai lliure de parcel·la podrà ser ocupat per la planta soterrani, respectant en
qualsevol cas el límit d’edificació respecte la línia ferroviària.
L’espai lliure de parcel·la que no tingui tanca i/o estigui obert al viari o espais lliures, tindrà un
tractament i acabats en coherència la mateix espai públic al que complementa.
h) Les tanques de l’espai lliure de parcel·la, en el cas que siguin admeses, s’ajustaran al
següent:
- Podran ser massisses en una alçada no superior a 0,50 mts i a partir d’aquí seran calades o
vegetals i fins una alçada no superior a 2,20 mts
i) Perfil regulador (PFR): Correspon a la línia envoltant de les plantes pis definida en l’alçat o
en les seccions, a les que s’haurà d’ajustar el projecte arquitectònic. El perfil regulador es
defineix per a cada un dels fronts edificatoris, a partir de l’aplicació de l’alçada reguladora
màxima d’un front determinat en el seu punt d’aplicació.
El perfil regulador diferencia entre el perfil per la planta baixa i les plantes pis i el perfil de la
planta d’acabament.
El perfil regulador s’entén sempre com a màxim, però no obligatori.
j) Nombre màxim de plantes i alçada reguladora màxima (ARM): El nombre màxim de plantes
es defineix gràficament en els plànols d’ordenació per a cada un dels fronts edificables i fa
referencia a la planta baixa i plantes pis, excloent la potencial planta d’acabament. L’alçada
reguladora màxima es correspon amb la cara superior del darrer forjat de la última planta pis.
L’alçada reguladora màxima definida sobre el punt d’aplicació fixat per a cada illa o conjunt
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edificat s’amidarà des de la rasant de l’alineació del front edificat, d’acord amb el que
s’estableix a l’article 240 de les NNUU del PGM respecte les regles sobre determinació
d’alçades. L’alçada reguladora màxima s’estableix en funció del nombre de màxim de plantes i
segons la relació següent:
Planta baixa més 1 planta pis
7,55 mts a l'edifici que incorpora la façana
catalogada, els forjats s'hauran d'adaptar a les obertures existents
Planta baixa més 2 planta pis

10,60 mts

Planta baixa més 3 plantes pis

13,65 mts

Planta baixa més 4 plantes pis

16,70 mts

Planta baixa més 5 plantes pis

19,75 mts

Planta baixa més 6 plantes pis

22,80 mts

Planta baixa més 7 plantes pis

25,85 mts

Planta baixa més 8 plantes pis

28,90 mts

Planta baixa més 9 plantes pis

31,95 mts

k) Planta d’acabament (PA): En les diferents unitats de volum allà on es determina en els
plànols d’ordenació, es permet una planta d’acabament de l’edificació que ocupi un màxim del
65% de la planta pis inferior.
La planta d’acabament com a regla general es separarà un mínim de 2 metres del pla de façana
del pis inferior. De la condició anterior s’exceptuarà un possible contacte (coincidència de
façanes) amb el perímetre de la façana del pis inferior en una longitud no superior al 25% en
cada tram de façana de la planta pis i amb una longitud màxima de coincidència amb aquesta
façana no superior a 5 metres lineals.
Els espais resultants de la part no ocupada per a planta d’acabament, podran ser utilitzats com a
terrats comunitaris o com a terrasses privatives dels habitatges situats a la mateixa planta
d’acabament.
Tot el sostre que s’edifiqui en la planta d’acabament sigui per habitatge o pel nucli d’accessos
verticals que inclou ascensor i caixa d’escala computarà als efectes d’edificabilitat excepció
feta dels petits volums per instal·lacions tècniques.
l) Punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima: Correspon al punt de la rasant de
l’alineació de l’edificació sobre el que s’aplica l’alçada reguladora màxima (ARM) prevista en
aquest punt, i serveix per definir el perfil regulador de cada illa o conjunt edificat. S’aplicarà
segons s’estableix a les NNUU del PGM en alineació de vial.
m) Cota de la planta baixa. La cota de la planta baixa es situarà en coherència amb la cota del
carrer al que fa front, de forma que s’estarà al que s’estableix a l’article 225 de les NNUU del
PGM per les edificacions amb alineació de vial, situant el paviment entre 0,60 m per damunt o
0,60 m per sota de la rasant de vial, en els punts de major i menor cota, respectivament.
n) Alçades lliures mínimes. Aquest Modificació puntual del PGM fixa les següents alçades lliures
mínimes per als diferents tipus d’ús i planta:
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- 2,70 metres per a l’ús d’habitatge.
- 3,50 metres per a ús comercial o terciari en planta baixa.
- 4 m per a la planta d'equipament en planta baixa (18N4)
o) Cossos i elements sortints. Aquest Modificació puntual del PGM es remet a les definicions i
condicions establertes als articles corresponents del PGM. No obstant l’anterior pel que fa als
vols s’estableixen dues tipologies:
- Els vols tancats que es corresponen amb volums tancats i integrats en el projecte
arquitectònic i que estan fora del perímetre regulador. El seu vol màxim serà de 2,20 mts i
es situaran a una alçada no inferior a 3,50 mts respecte la rasant del carrer o espai lliure de
parcel·la. La potencial ubicació dels cossos tancats s’assenyala en els plànols d’ordenació.
- Els vols oberts o semi oberts, es corresponen amb el que es regula a l’article 229 de les
NNUU del PGM. El seu vol màxim serà de 1,50 mts. i es situaran a una alçada no inferior a
3,50 mts respecte la rasant del carrer o espai lliure de parcel·la
p) Espais intermedis amb l’exterior (EIE). Constitueixen espais intermedis amb l’exterior
aquells que, situats fora de l’evolvent tèrmica de la superfície habitable interior i que no
disposin de calefacció ni refrigeració, puguin oferir una resposta versàtil i eficaç davant dels
condicionaments tèrmics, acústics o de millora de les possibilitats d’estalvi energètic de
l’habitatge en les diferents estacions climàtiques i orientacions. Es consideren com a espais
intermedis amb l’exterior les galeries, les tribunes, els porxos i les terrasses cobertes.
Els espais intermedis amb l’exterior conformaran terrasses, balcons i/o galeries, amb una bona
orientació i una adequada protecció solar. Si aquests espais s'ubiquen reculats del pla de façana,
no computaran com a sostre edificable fins una superfície de l'espai igual o inferior al 5% de la
superfície útil interior de l'habitatge. Aquella part superior al 5% si comptabilitzarà com a sostre
edificable.
q) Entrades d’aparcament. En els plànols d’ordenació es regula la potencial disposició de les
entrades d’aparcament a les diferents unitats de volum establertes en el present Modificació
puntual del PGM. Les entrades d’aparcament s'hauran de situar dins del perímetre regulador de
la planta baixa.
r) Cobertes. S’estableixen diferents condicions d’acabament de coberta, depenent de si es
tracta de la coberta de la darrera planta pis o de la coberta de la planta d’acabament:
Per damunt l’ARM de la darrera planta pis es permet:
- La coberta terminal de l’edifici que serà plana.
- La planta d’acabament, que es correspon amb la planta àtic assenyalada a l’apartat k)
d’aquest article. Aquesta planta també haurà de ser obligatòriament de coberta plana i no
transitable i sobre la mateixa només s’admetrà el que es regula més endavant.
- Les cambres d’aire i elements de cobertura en casos que hi hagi terrat o coberta plana,
amb una alçada màxima de 60 cms.
- Les baranes de les façanes anterior i posterior i, si s’escau, del patis interiors i de
separació entre terrats amb una alçada màxima de 1,80 mts.
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- Els badalots d’accés als terrats amb una alçada màxima de 4,2 metres per a qualsevol
element que el composi.
- Els elements tècnics de les instal·lacions, sense més limitació d’alçada que la que imposi
la seva funcionalitat.
Per damunt l’ARM en el cas de la planta d’acabament es permet:
- Les cambres d’aire i elements de cobertura amb una alçada màxima de 60 cms. No es
permeten terrats transitables.
- Les baranes de les façanes anterior i posterior i, si s’escau del patis interiors, amb una
alçada màxima de 1 m.
- Els elements tècnics de les instal·lacions, amb una limitació d’alçada de 1 metre.
Els badalots d’accés a la planta d’acabament i/o als terrats comunitaris estaran inclosos dins el
volum de la planta d’acabament (en el cas que aquesta existeixi), amb la mateixa limitació
sobre elements de cobertura i baranes que els establerts per a la planta d’acabament i
computaran als efectes d’edificabilitat màxima permesa.
4. Al respecte de les condicions d'ús, s'admeten:
Planta Baixa
L'ús principal de la planta baixa és el comercial (inclòs el de bar i restauració) i terciari
(oficines).
S'admeten també els usos sanitaris, (dispensaris, etc) cultural, esportiu i recreatiu amb un
màxim de 400 m².
A les plantes baixes de l’edificació no s'admeten usos residencials excepte pel que fa als
accessos excepció feta dels accessos comentaris als habitatges, porteries, locals tècnics
d’instal·lacions, neteja, al servei de la comunitat de veïns. Aquests elements computaran
com a sostre residencial.
Plantes pis
L'ús principal a les plantes pis és l'habitatge plurifamiliar. S'admet també l'ús d'oficina /
despatx professional.
Planta soterrani
Els usos en la planta soterrani resten restringits als d’aparcament o magatzem.
La superfície del sòl privat qualificada de sistema en superfície, garantirà sobre la mateixa
aquest esmentat ús de trànsit i pas de vehicles i vianants i 1 m de terres per a la seva
urbanització en d'espai situat en front al nou pas soterrat.
Els usos comercials en format de mitjà i gran establiment que poguessin donar-se per raó de la
superfície comercial prevista en alguna de les zones d’aquesta Modificació puntual del PGM,
estaran subjectes a la legislació sectorial vigent al moment d’atorgament de la corresponent
llicència de l’activitat.
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SECCIÓ SEGONA. REGULACIONS PARTICULARS
Article 45. Zona subjecta a volumetria específica. Edificació existent. Codi 18M
1. Comprèn el sòl d’aprofitament que inclou els edificis que substancialment es mantenen dintre de
l'àmbit delimitat i pels que la present modificació en reconeix la seva preexistència. Altrament es
determinen les condicions en el cas de la seva substitució.
2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb el codi 18M.
3. El sistema d’ordenació d’aquesta zona es el volumetria específica de configuració flexible.
4. Les condicions bàsiques que regulen aquesta edificació, inclosa dins de la Modificació puntual,
són les que segueixen a continuació:
Codi

Ocupació

Alçada

Sostre
residencial

Sostre no
residencial

Edificabilitat
total

Nombre màx.
Habitatges

18 M

658

pb+4+PA

2.600

658

3.258

31

5. En el cas d substitució de l’edificació existent s’ajustarà a les següents condicions de parcel·lació
i edificació de la zona 18M:
Paràmetre

Condicions particulars

Parcel·la mínima

400 m²

Condicions de cada subzona

UZ 5
Superfície qualificació
Edificabilitat màxima
Edificabilitat hbtg lliure

658 m²
3.258 m²
2.600 m²
658 m²

Edificabilitat no residencial

d) Perímetre regulador de l’edificació
e) Qualitat i diversitat de l’arquitectura

Unitats d’habitatge màxim
31 ut
Unitats habitatge lliure
S’estableix gràficament als plànols d'ordenació per la planta
soterrani, planta baixa i plantes pis.
Es regulen segons les condicions generals establertes a l’article 44
de les NNUU d’aquesta modificació puntual del PGM.

f) Localització relativa de l’edificació

L’alineació obligatòria s'estableix gràficament
d’ordenació per les diferents unitats de zona.

als

g) Espai lliure de parcel·la

S’estableix gràficament als plànols d’ordenació.

h) Tanques

Es regulen segons les condicions generals establertes a l’article 44
de les NNUU d’aquesta modificació puntual del PGM.

i) Perfil regulador

S'estableix gràficament als plànols d’ordenació conjuntament per
les plantes pis i planta baixa i també per la planta d’acabament.

j) Nombre màxim de plantes i
Alçada Reguladora Màxima

S'estableixen gràficament als plànols d’ordenació i segons les
condicions generals establertes a l’article 44 de les NNUU
d’aquesta modificació puntual del PGM.

k) Planta d’acabament

S'estableix gràficament als plànols d’ordenació.

l) Punt d'aplicació de l'ARM

Segons NNUU.

m) Cota de la planta baixa

Es regulen segons les condicions generals establertes a l’article 44
de les NNUU d’aquesta modificació puntual del PGM.
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n) Alçades lliures mínimes

Es regulen segons les condicions generals establertes a l’article 44
de les NNUU d’aquesta modificació puntual del PGM.

o) Cossos i elements sortints

Es regulen segons les condicions generals establertes a l’article 44
de les NNUU d’aquesta modificació puntual del PGM i d’acord
amb el que es determina als plànols d’ordenació.

p) Espais intermedis amb l’exterior

Es regulen segons les condicions generals establertes a l’article 44
de les NNUU d’aquesta modificació puntual del PGM.

q) Entrades d’aparcament

Es regulen segons les condicions generals establertes a l’article 44
de les NNUU d’aquesta modificació puntual del PGM.

r) Cobertes

Es regulen segons les condicions generals establertes a l’article 44
de les NNUU d’aquesta modificació puntual del PGM.

Article 46. Zona subjecta a volumetria específica. Nova edificació codi 18N
1. Comprèn els sòls regulats per la volumetria definida per aquestes normes per a cada unitat de
zona o illa, amb el grau de flexibilitat suficient que possibiliti el desenvolupament del projecte
arquitectònic en diferents opcions o alternatives. L'ús dominant d'aquesta zona és el d’habitatge
plurifamiliar amb activitat comercial, econòmica o de serveis a les plantes baixes.
S’identifica en els plànols d’ordenació amb el codi 18N.
2. Tipus d’ordenació: segons volumetria específica en configuració flexible.
3. Condicions de parcel·lació i edificació de la zona 18N:
Paràmetre

Condicions particulars

Parcel·la mínima

400 m²

Condicions de cada subzona

UZ 1
Superfície qualificació
Edificabilitat màxima
Edificabilitat hbtg lliure

381 m²
1.919 m²
1.538 m²
381 m²

Edificabilitat no residencial
Unitats d’habitatge màximes
Unitats habitatge lliure

18 ut

UZ 2
Superfície qualificació
Edificabilitat màxima
Edificabilitat hbtg protegit règ general
Edificabilitat hbtg protegit règ concertat
Edificabilitat hbtg lliure

2.527 m²
9.283 m²
1.265 m²
632 m²
4.859 m²

Edificabilitat no residencial

2.527 m²

Unitats d’habitatge màximes
Unitats hbtg protegit règ general
Unitats hbtg protegit règ concertat
Unitats hbtg lliure
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UZ 3
Superfície qualificació
Edificabilitat màxima
Edificabilitat hbtg lliure

1.705 m²
4.568 m²
3.520 m²

Edificabilitat no residencial

1.048 m²

Unitats d’habitatge màximes
Unitats habitatge lliure

43 ut

UZ 4
Superfície qualificació
Edificabilitat màxima
Edificabilitat hbtg lliure

1.562 m²
6.597 m²
5.574 m²

Edificabilitat no residencial – equipament
públic

1.023 m²

Unitats d’habitatge màximes
Unitats habitatge lliure

d) Perímetre regulador de l’edificació
e) Qualitat i diversitat de l’arquitectura

67 ut
S’estableix gràficament als plànols d'ordenació per la planta
soterrani, planta baixa i plantes pis.
Es regulen segons les condicions generals establertes a l’article 44
de les NNUU d’aquesta modificació puntual del PGM.

f) Localització relativa de l’edificació

L’alineació obligatòria s'estableix gràficament
d’ordenació per les diferents unitats de zona.

als

plànols

g) Espai lliure de parcel·la

S’estableix gràficament als plànols d’ordenació.

h) Tanques

Es regulen segons les condicions generals establertes a l’article 44
de les NNUU d’aquesta modificació puntual del PGM.

i) Perfil regulador

S'estableix gràficament als plànols d’ordenació conjuntament per
les plantes pis i planta baixa i també per la planta d’acabament.

j) Nombre màxim de plantes i
Alçada Reguladora Màxima

S'estableixen gràficament als plànols d’ordenació i segons les
condicions generals establertes a l’article 44 de les NNUU
d’aquesta modificació puntual del PGM.

k) Planta d’acabament

S'estableix gràficament als plànols d’ordenació.

l) Punt d'aplicació de l'ARM

Segons NNUU.

m) Cota de la planta baixa

Es regulen segons les condicions generals establertes a l’article 44
de les NNUU d’aquesta modificació puntual del PGM.

n) Alçades lliures mínimes

Es regulen segons les condicions generals establertes a l’article 44
de les NNUU d’aquesta modificació puntual del PGM.

o) Cossos i elements sortints

Es regulen segons les condicions generals establertes a l’article 44
de les NNUU d’aquesta modificació puntual del PGM i d’acord
amb el que es determina als plànols d’ordenació.

p) Espais intermedis amb l’exterior

Es regulen segons les condicions generals establertes a l’article 44
de les NNUU d’aquesta modificació puntual del PGM.

q) Entrades d’aparcament

Es regulen segons les condicions generals establertes a l’article 44
de les NNUU d’aquesta modificació puntual del PGM.

r) Cobertes

Es regulen segons les condicions generals establertes a l’article 44
de les NNUU d’aquesta modificació puntual del PGM.

Tractament de integració patrimonial de les noves arquitectures respecte les cases incloses al
catàleg de patrimoni: L’edificació proposada en contacte amb aquestes façanes s’imposa
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normativament respectuosa amb la motivació de la seva catalogació. Aquesta es proposa a nivell de
façana amb la seva alçada original de planta baixa més una planta pis i, enretirada d’aquesta 3
metres, permetent una major alçada. El cos posterior enretirat haurà de preveure’s amb un
tractament de façana uniforme i neutre que no entri amb competició amb la lectura de les façanes
catalogades. Igualment s’haurà de donar compliment en tot moment a les determinacions de la
fitxa del catàleg de Béns pel que fa a nivells de forjats de les plantes baixes i primera, així com al
fet de respectar-ne la cornisa.
A més, es donarà compliment a la fitxa del catàleg pel que fa a la reconstrucció de les façanes
catalogades.
4. Condicions d’ús de la zona Nova edificació codi 18N: d'acord amb l'article 44.4
La forma i profunditat de l'espai no residencial, serà lliure, havent-se de situar dins del perímetre
regulador de la planta i complint amb el percentatge màxim que s’estableix als plànols
d’ordenació. Sobre aquests espais, es permeten situar els accessos i serveis comuns dels habitatges
situats en les plantes superiors.
5. Condicions de l’ús d’aparcament de la zona Nova edificació codi 18N.
Les reserves de places d’aparcament s’ajustaran al següent:
- En els sostre destinat a habitatge:
- Es preveurà un mínim d’una plaça d’aparcament de cotxe per habitatge.
- Es preveurà un mínim de dues places d’aparcament de bicicleta per habitatge.
- En els sostre destinat a usos diferents de l’habitatge, s'estarà a les normes generals del Pla
general metropolità excepte quan per la legislació sectorial la reserva requerida sigui
superior.

CAPÍTOL CINQUÈ. PARÀMETRES AMBIENTALS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL

SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS
Article 47. Objecte i contingut de les disposicions
1. Aquest apartat conté les disposicions de caràcter ambiental comunes pel conjunt del sòls
compresos en la present modificació.
2. Les presents disposicions ambientals afecten tant a les obres d’urbanització com d’edificació, i
per tant tenen incidència tant en les determinacions directes d’aquest planejament, com aquelles
que es derivin de la seva execució.
3. Les disposicions ambientals s’estructuren en un conjunt de 5 grans apartats
1) Energia
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2) Cicle de l’aigua
3) Mobilitat
4) Sòl, materials i gestió de residus i
5) Contaminació acústica i lumínica.
4. Totes les referències a la legislació sectorial, que es fa menció concreta en aquestes disposicions
ambientals, ha d’entendre’s aplicable en tant que sigui vigent, i s’entendrà substituïda, en el seu
cas, per la legislació equivalent, que es promulgui i que derogui l’anterior.

SECCIÓ SEGONA. ENERGIA
Article 48. Sostenibilitat i ecoeficiència en l’edificació: estalvi energètic
1. Els edificis (de nova construcció i els existents que es modifiquin, reformin o rehabilitin
integralment) cal que disposin de la certificació d’eficiència energètica, d’acord amb les
prescripcions establertes al Reial Decret 47/2007 de certificació d’eficiència energètica, amb un
nivell mínim “B”, per a l’obtenció de la llicència urbanística, essent desitjable assolir un nivell “A”
de certificació energètica.
2. Respecte el Decret 21/2006, modificat pel Decret 111/2009, de 14 de juliol, que regula l’adopció
de criteris ambientals i d’ecoeficiència en edificis, aquesta modificació estableix la preferència
dels paràmetres d’ecoeficiència relatius als materials i sistemes constructius relatius a l’eficiència
energètica, prioritzant l’aplicació d’aquelles actuacions més eficients en l’estalvi energètic.
Aquesta disposició, no afecta els criteris de puntuació establerts pel Decret 21/2006. A continuació
es llisten les solucions constructives en l’edificació, que es consideren més eficients, ordenades de
major a menor respecte el seu valor d’ecoeficiència:
1. La reducció en un 30% del coeficient mitjà de transmitància tèrmica (Km) dels tancaments
verticals exteriors, respecte al Km= 0,70 W/m²K fixat a l’article 4 (d’obligatori compliment). És
a dir, aconseguir un coeficient mitjà de transmitància tèrmica ≤ 0,49 W/m²K.
2. La reducció en un 20% del coeficient mitjà de transmitància tèrmica (Km) dels tancaments
verticals exteriors, respecte al Km= 0,70 W/m²K fixat a l’article 4 (d’obligatori compliment). És
a dir, aconseguir un coeficient mitjà de transmitància tèrmica ≤ 0,56 W/m²K.
3. La reducció en un 10% del coeficient mitjà de transmitància tèrmica (Km) dels tancaments
verticals exteriors, respecte al Km= 0,70 W/m²K fixat a l’article 4 (d’obligatori compliment). És
a dir, aconseguir un coeficient mitjà de transmitància tèrmica ≤ 0,63 W/m²K.
4. Construcció de façanes ventilades quan aquestes estan orientades cap al SW.
5. Enjardinament de la coberta de l’edificació, per facilitar que es pugui utilitzar la vegetació
com a controlador ambiental passiu.
6. Construcció de cobertes ventilades en els edificis.
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7. Edificis on el 80% d’habitatges rebin 1 hora d’assolellament directe a l’obertura de la sala
entre les 10 i les 12 h del solstici d’hivern.
3. Així mateix caldrà tenir presents les dues disposicions següents, per bé que la seva eficiència
energètica depèn de la seva forma d’integració a la construcció (abast, ús i magnitud):
- Ús d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció/refrigeració). La seva
efectivitat en l’estalvi energètic global depèn de la contribució d’aquestes sobre el consum
total.
- L’enllumenat en espais comunitaris o d’accés dels habitatges ha de comptar amb detectors de
presència. La seva efectivitat en l’estalvi energètic global, depèn de la previsió d’aquests espais
en els edificis d’habitatges i els seus accessos.
4. Els edificis (de nova construcció i els existents que es modifiquin, reformin o rehabilitin
integralment) cal que disposin de la certificació d’eficiència energètica, d’acord amb les
prescripcions establertes al Reial Decret 47/2007 de certificació d’eficiència energètica, amb un
nivell mínim “B”, per a l’obtenció de la llicència urbanística, essent desitjable assolir un nivell “A”
de certificació energètica.
Article 49. Sostenibilitat i ecoeficiència en l’edificació: energies renovables
1. Cal dotar d’espai lliure les cobertes de noves edificacions de manera que sigui viable la
instal·lació dels captadors solars tèrmics i/o fotovoltaics exigits al Decret 21/2006, modificat pel
Decret 111/2009, de 14 de juliol, i el Codi Tècnic de l’Edificació. S’adoptarà una solució
constructiva arquitectònicament integrada i energèticament eficient i s’haurà de garantir el
manteniment de les instal·lacions.
2. Als projectes d’edificació s’ha de detallar el percentatge de la demanda energètica coberta amb
energies renovables i descriure les tecnologies emprades. En qualsevol cas, s’intentarà maximitzar
la generació d’energia amb energies renovables.
Article 50. Sostenibilitat i ecoeficiència en l’edificació: ventilació i orientació
1. Caldrà considerar els fluxos naturals d’aire (els vents topogràfics) a l’hora de dissenyar els
edificis i els habitatges per tal d’afavorir la ventilació natural a l’estiu i/o la protecció contra vents
dominants (no la protecció contra vents topogràfics, donat que aquests afavoreixen la ventilació
natural).
2. Cal que més del 50% de les edificacions destinades a habitatges tinguin orientació sud (± 45º).
S’afavorirà la ventilació natural dels habitatges i una doble orientació; a tal efecte són d’aplicació
les directrius següents:
- Es prioritzarà la tipologia d’habitatge passant preferentment amb orientació sud d’una de les
façanes.
- Pels edificis amb molta profunditat que no permetin la tipologia d’habitatge passant, és
necessari considerar l’ús de patis i espais de ventilació i de llums amb mides que garanteixin la
il·luminació i ventilació natural correcta dels espais als quals serveixen.
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Article 51. Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització
1. En els semàfors i la senyalització, s’ha d’utilitzar dispositius electrònics LED, sistemes més
eficients i amb menor cost de manteniment.
2. Les instal·lacions i aparells d’enllumenat públic cal que reuneixin les característiques següents:
- Utilització en la vialitat de dispositius d’alta eficiència en els enllumenaments exteriors, com
LED. Es prioritzarà aquest ús també per la resta d’espai públic.
- Aplicació de mecanismes automàtics d’accionament en l’enllumenat públic (cèl·lules
fotoelèctriques o rellotges astronòmics) i sistemes de regulació del nivell lumínic (fluxors).
Article 52. Enllumenat exterior
Amb la finalitat d’estalvi energètic, les instal·lacions i els aparells d’enllumenat exterior, tant en
espais públics com en parcel·la privada, han de complir els requeriments establerts al DECRET
190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental
de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn així com les seves modificacions posteriors.

SECCIÓ TERCERA. CICLE DE L’AIGUA
Article 53. Prevenció del risc d’inundació
1. En el projecte del tractament dels espais lliures públics i privats s’establiran mesures tècniques
per minimitzar els riscos d’inundació, considerant:
- La percolació de l’aigua de pluja (mitjançant l’enjardinament dels espais lliures públics i
privats)
- El drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies impermeables i
fomentant els paviments drenants).
2. Els càlculs hidrològics i hidràulics es determinaran seguint el document tècnic aprovat per l'ACA
"Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d'inundabilitat d'àmbit local".
Article 54. Minimització del consum d’aigua i foment de l’estalvi i de la reutilització
1. Caldrà establir les mesures necessàries respecte la urbanització dels carrers i els espais lliures,
tant públics com privats, que garanteixin la minimització de la necessitat de recursos hídrics,
essent un objectiu general d’aquesta modificació, l’aconseguir aproximar-se a un balanç zero
respecte les necessitats d’aportació d’aigua per aquelles activitats que no siguin del consum humà
(reg, neteja, fonts ornamentals....)
2. El sistema de reg s’ha de contemplar en els projectes de zones verdes i vialitat. Haurà de ser per
degoteig soterrat (exceptuant les àrees de gespa/prat si n’hi ha) i es regularà en funció del grau
d’humitat (sensors de pluja i/o d’humitat).
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3. En el cas d’espais públics que continguin fonts o altres instal·lacions amb demanda d’aigua
potable, el projecte preveurà dues xarxes d’abastament d’aigua: una d’aigua potable (per
abastament de fonts, etc.) i l’altra d’aigua regenerada, amb connexió amb la xarxa municipal
d’aigua regenerada, existent o en previsió de la seva futura creació. Aquesta segona xarxa donarà
servei a tots els usos compatibles amb la qualitat de l’aigua regenerada, d’acord amb la normativa
aplicable.
4. Als espais lliures privats la xarxa independent d’aigua pluvial (recollida i emmagatzemada en
parcel·la privada,) també preveurà la possibilitat de connexió amb una xarxa municipal d’aigua
regenerada.
5. S’ha de donar compliment als paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’aigua establerts al Decret
21/2006 pel que es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en edificis.

SECCIÓ QUARTA. MOBILITAT
Article 55. Aparcament fora de la via pública
1. Tots els edificis de nova planta s’han de projectar amb aparcaments a l’interior de l’edifici o en
terrenys edificables del mateix solar, d’acord amb les condicions següents:
- Les dimensions mínimes de les places de garatge o aparcament han de complir les condicions
establertes a l’annex 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis de la
mobilitat generada.
- El nombre, les dimensions i l’entorn de les places reservades per a persones amb mobilitat
reduïda s’ajustaran al que disposa la normativa sectorial vigent.
2. El nombre mínim de places d’aparcament de bicicletes que s’hauran de preveure en edificis ve
determinat per l’annex 1 del Decret 344/2006, de 10 de setembre, i en funció de les
característiques específiques de l’ús de l’edifici.
Article 56. Reserva d’espai per a magatzem en els locals comercials
Els locals comercials hauran de destinar per a magatzem un mínim del 10% del sostre, a l’interior de
l’edifici o en terrenys edificables del mateix solar, llevat que es tracti d’activitats comercials que
per les seves característiques especials, justifiquin adequadament la manca de necessitat de
magatzem per als seus productes.
Article 57. Reserva d’espai per a càrrega i descàrrega
Per tal d’aconseguir una distribució àgil i ordenada de les mercaderies s’han de destinar places de
càrrega i descàrrega en la xarxa viària de dimensions 3 x 8 metres amb els següents ràtios:
- Ús comercial: 1 plaça per cada 1.000 m² de superfície de venda o 1 plaça per cada 8
establiments.
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SECCIÓ CINQUENA. SÒL, MATERIALS I GESTIÓ DE RESIDUS
Article 58. Prevenció de l’erosió i reutilització de sòls
1. El disseny de la geometria dels talussos de terres permanents han de presentar un pendent
màxim de 3H:2V, sempre d’acord a les prescripcions dels estudis geotècnics, de tal manera que es
garanteixi la seva estabilitat a llarg termini, es previngui l’erosió, es faciliti la revegetació i es
limitin les pèrdues de sòl (d’acord amb els criteris de la FAO). Amb caràcter d’excepció, podran
admetre’s puntualment pendents superiors condicionats a l’aplicació de tècniques de bioenginyeria
en la revegetació dels talussos.
2. Els projectes que desenvolupin els espais verds, públics o privats. i les restauracions d’espais
afectats, han de contemplar el decapatge i preservació de la terra vegetal per ser utilitzada
posteriorment a les àrees a enjardinar o restaurar. Els projectes també han de considerar la
possibilitat d’adequació i millora de la terra vegetal mitjançant l’addició d’adobs minerals i fems
orgànics.
Article 59. Sostenibilitat en els materials i sistemes constructius
1. En l’edificació es prioritzarà l’ús de sistemes constructius industrialitzats o prefabricats, els
quals permeten reduir considerablement la generació de residus durant la fase d’obra i optimitzen
el cicle de vida de producció del material.
2. La selecció d’alternatives de materials es basarà en els criteris següents:
- Valorar l’energia consumida des de l’elaboració i el transport del material, fins a la seva
col·locació i el seu posterior reciclatge.
- Prioritzar els productes locals, fabricats o estrets de l'entorn proper, atès que la reducció de la
distància de procedència dels materials comporta una disminució important del consum
energètic total.
- Els materials d’origen natural (fusta, pedra natural, terres, àrids, etc) han de provenir
d’explotacions controlades, convenientment legalitzades
- Cal potenciar l’ús de productes amb distintiu de qualitat ambiental així com distintius que
determinin l’explotació controlada i sostenible dels materials emprats.
3. Caldrà contemplar l’ús de materials i productes reciclats o reutilitzats. Es considerarà la
incorporació d’elements realitzats a partir de material reciclat (especialment plàstic i vidre
reciclat), com ara mobiliari urbà (bancs, papereres, etc.), panells de senyalització, pilones,
paviments de carril bici, elements delimitadors de parterres, etc.
Article 60. Previsió d’espais en habitatges
Els habitatges hauran de comptar amb els espais adequats per poder realitzar recollida selectiva de
residus, amb un espai fàcilment accessible que permeti la separació de: envasos, matèria orgànica,
vidre, paper i cartró i rebuig.
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SECCIÓ SISENA. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I LUMÍNICA
Article 61. Condicions acústiques per als projectes d’urbanització i d’espais lliures
1. Per tal de reduir la contaminació acústica, s’ha de col·locar indicatius de reducció de velocitat
en vials amb major intensitat de trànsit rodat.
2. Quan, per al compliment dels objectius de qualitat acústica establerts legislativament, resulti
necessària l’adopció de sistemes de protecció acústica, s’han de justificar l’eficiència i suficiència
d’aquests vers l’emissor i els límits de qualitat acústica aplicables d’acord amb la legislació vigent.
Article 62. Condicions acústiques en les edificacions
A les edificacions s’ha de donar compliment als requeriments relatius al soroll, establerts al Codi
Tècnic de l’Edificació (aprovat pel Real Decret 314/2006, de 17 de març) i els especificats al Decret
21/2006, de 14 de febrer, pel que es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en
edificis.
Article 63. Instal·lacions d’enllumenat exterior
Per tal d’evitar la contaminació lluminosa, les instal·lacions d’enllumenat exterior (tant públic com
privat), han de complir els criteris tècnics fonamentats en les disposicions del DECRET 190/2015, de
25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, en particular pel que fa a:
- Tipus de làmpades segons la classificació de la zona on s’ubica l’actuació
- Percentatge màxim de flux d’hemisferi superior d’un pàmpol d’un llum
- Enlluernament pertorbador màxim en il·luminació exterior de tipus viari
- Índex màxim d’enlluernament en enllumenats per a vianants
- Il·luminació intrusa màxima en superfícies verticals
- Il·luminació mitjana màxima en zones destinades a trànsit de vehicles i/o al pas de vianants
- Intensitat lluminosa màxima emesa en direcció a àrees protegides (E1)
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1. INTRODUCCIÓ
El present document d’Informe Ambiental acompanya el document MODIFICACIÓ DEL PGM A
L'ENTORN DE L'ESTACIÓ DE RENFE I ELS CINEMES EL PUNT, en el terme municipal de Cerdanyola del
Vallès, al Vallès Occidental.
Aquest document es desenvolupa seguint les recomanacions per a la redacció de la Direcció General
de Polítiques Ambientals i Medi Natural del departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.

1.1. OBJECTE
L’objecte del present document és el desenvolupament dels aspectes ambientals en relació a la
MODIFICACIO DEL PGM A L'ENTORN DE L'ESTACIÓ DE RENFE I ELS CINEMES EL PUNT, que
s’incorporaran al conjunt del planejament per tal d’assolir els objectius de sostenibilitat, en el
sector, en coherència amb les directrius legals, i la voluntat del municipi de Cerdanyola del Vallès.

1.2. ANTECEDENTS
Aquesta modificació puntual del PGM actua en un àmbit de 19.455 m2 d’extensió total, situats en
sòl classificat com urbà. El planejament vigent d’aquest sector es distribueix de la següent manera:
• 1.541 m2 estan qualificats com a «Sistema ferroviari», clau 3.
• 3.470 m2 estan qualificats com a «Xarxa viària», clau 5.
• 1.727 m2 estan qualificats com a «Parcs i jardins urbans actuals de caràcter local», clau 6a.
• 5.459 m2 estan qualificats com a «Equipaments comunitaris i dotacions», clau 7a.
• 337 m2 estan qualificats com a «Sistema hidrogràfic», clau SH.
• 6.921 m2 estan qualificats com a «Densificació Urbana Semiintensiva», clau 13b.

1.3. MARC LEGAL
El marc legislatiu que determina la redacció del present document és:
• DIRECTIVA 2001/42/CE, de 27 de juny, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i
programes en el medi ambient.
• LLEI 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
• LLEI 6/2009, del 28 d'Abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.
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• TEXT REFÓS DE LA LLEI D'URBANISME (en endavant, TRLU), aprovat pel Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, amb les modificacions introduïdes per la LLEI 3/2012, del 22 de febrer.
• DECRET 305/2006, de 18 de juliol, per la qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
• 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.

La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, en el seu apartat 6, estableix
les regles de l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic:
6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, s’estableixen les
regles següents:
a) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària:
Primer. Els plans d’ordenació urbanística municipal.
Segon. Els plans parcials urbanístics de delimitació.
Tercer. El planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització de
projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que pugui tenir efectes
apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007,
del 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, o en altres espais del Pla
d’espais d’interès natural.
Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura
autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que puguin
tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la
Llei 42/2007 o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural.
Cinquè. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental
estratègica ordinària que constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les
directrius i les propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes
previstos o en la zona d’influència.
Sisè. Els instruments de planejament urbanístic inclosos en l’apartat b, si així ho determina
l’òrgan ambiental en l’informe ambiental estratègic o a sol•licitud del promotor.
b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada:
Primer. Els plans directors urbanístics i les normes de planejament urbanístic.
Segon. Els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable no
inclosos en l’apartat tercer de la lletra a en el cas que desenvolupin planejament urbanístic
general no avaluat ambientalment o planejament urbanístic general avaluat ambientalment
si aquest ho determina.
Tercer. Les modificacions dels plans urbanístics dels apartats primer i segon que
constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la
cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona
d’influència.
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Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental
estratègica ordinària que no constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les
directrius i les propostes o de la cronologia del pla, però que produeixin diferències en els
efectes previstos o en la zona d’influència.
c) No han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes
significatius que produeixen sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat avaluats
en el planejament urbanístic general:
Primer. El planejament urbanístic derivat no inclòs en l’apartat tercer de la lletra a que es
refereix només a sòl urbà o que desenvolupa planejament urbanístic general avaluat
ambientalment.
Segon. Les modificacions de planejament urbanístic no incloses en l’apartat quart de la
lletra a que es refereixen només a sòl urbà.

Donat que la modificació del PGM en aquest àmbit no estableix el marc per a la futura autorització
de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que puguin tenir efectes
apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007 o en
altres espais del Pla d’espais d’interès natural i les seves determinacions afecten exclusivament sòl
urbà, no està sotmès al tràmit d'avaluació ambiental estratègica.
En aquest context, la integració ambiental del planejament està subjecte a allò que estableix el
RLU i concretament, el seu article 118.4 estableix:
118.4 Les modificacions dels plans urbanístics han d'estar integrades per la documentació
adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d'incorporar
l'informe ambiental corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a
avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna repercussió ambiental. També s'ha
d'incorporar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la
legislació vigent.

Per tant, la present modificació de PGM inclou un informe ambiental amb un contingut adaptat a
allò que estableix l'article 100 del RLU, malgrat fa referència a planejament derivat:
Article 100. Objecte i contingut de l'informe ambiental dels plans urbanístics derivats
100.1 L'informe ambiental dels plans parcials urbanístics i, si s'escau, dels plans de millora
urbana en sòl urbà no consolidat i dels plans especials urbanístics, té per objecte l'anàlisi dels
aspectes ambientals que puguin ser rellevants en l'establiment de l'ordenació detallada pròpia
de cada un d'aquests instruments, i ha de contenir les següents previsions en tot allò que sigui
necessari d'acord amb l'abast de les determinacions del pla derivat:
a) La identificació dels requeriments ambientals significatius en el sector de planejament, el
què inclou la descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants del sector, la
descripció dels objectius i les altres mesures de protecció ambiental previstes pel pla
d'ordenació urbanística municipal o per altres plans o programes aplicables, la definició dels
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objectius i criteris ambientals adoptats per a la redacció del pla i l'especificació de si el
projecte d'urbanització s'ha de sotmetre, per les característiques de l'actuació, al
procediment d’avaluació d'impacte ambiental segons la legislació sectorial aplicable. En la
identificació dels requeriments ambientals significatius s'han de tenir en compte, entre
d'altres, els relatius a la qualitat de l'ambient atmosfèric, la contaminació acústica i
lluminosa i el tractament, si s'escau, dels sòls contaminats.
b) La descripció i justificació ambiental de l’ordenació proposada, que compren: la
descripció, si s'escau, de les alternatives d'ordenació detallada considerades i la justificació
de l'alternativa adoptada; la descripció de l'ordenació proposada amb expressió de les seves
determinacions amb repercussions significatives sobre el medi ambient; la determinació de
les mesures adoptades per al foment de l'eficiència energètica, l’estalvi de recursos i la
millora del medi ambient en general.
c) La identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l'ordenació detallada
proposada sobre els diferents aspectes ambientals.
d) L'avaluació global del pla i la justificació del compliment dels objectius ambientals
establerts.
e) Si s'escau, la descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes.
100.2 En el cas de plans urbanístics derivats que estiguin subjectes a avaluació ambiental,
aquests han d'incorporar l'informe de sostenibilitat ambiental que regula la normativa sobre
avaluació ambiental de plans i programes, el qual ha de tenir el contingut mínim que regula
l'apartat 1 i el grau d'especificació que estableixi l'òrgan ambiental en el document de
referència.

1.4. OBJECTIUS I CRITERIS GENERALS
La present Modificació puntual del Pla General Metropolità a l'entorn de l'Estació de RENFE i els
Cinemes El Punt, al municipi de Cerdanyola del Vallès, que abasta un àmbit de 19.455 m2 de
superfície, té els següents objectius principals:
- Millorar la integració de l'àmbit al teixit urbà de l'entorn, creant una àrea de centralitat
significativa pel municipi de Cerdanyola del Vallès, valorant i proposant una millora de l’entorn
de l’estació de tren i la seva més adequada relació amb el conjunt urbà.
- Crear nous sistemes públics i optimitzar i adequar la qualitat dels sistemes públics previstos i
garantir la seva obtenció per part de l'administració.
- Integrar i relligar el conjunt d’àmbit garantint les següents connexions amb els barris de
l’entorn:
◦ amb el barri de Fontetes.
◦ amb el barri situat a l’altre costat de la línia de ferrocarril.
◦ del passeig del Pont amb el carrer Salvador Espriu pel pas existent.
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- Ordenar la configuració de l'aprofitament de forma que es garanteixi una bona qualitat del
conjunt edificat i particularment dels habitatges.

2. EFECTES SIGNIFICATIUS SOBRE EL MEDI

2.1. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS EFECTES DERIVATS DE L’OCUPACIÓ DEL SÒL I
DELS USOS PREVISTOS
2.1.1. EFECTES SOBRE ELS SÒLS I LA GEOLOGIA
Pel que fa a la geologia, a Cerdanyola del Vallès es poden classificar els materials geològics segons
siguin del basament paleozoic, del rebliment neògen o dels recobriments quaternaris. L’àmbit que
ens ocupa es situa sobre recobriments quaternaris i en concret, sobre dipòsits al•luvials associats a
un dels principals cursos fluvials del municipi, el riu Sec. En aquests dipòsits predominen les
acumulacions de llims i argiles amb còdols, amb intercalacions esporàdiques de nivells lenticulars de
sorres i graves.
Pel que fa als sòls, al situar-se l’àmbit en un espai plenament urbà, els sòls ja presenten un fort
grau d’antropització i alteració. Únicament en els espais lliures on actualment s’hi desenvolupa
certa vegetació als marges, caldrà recuperar aquests sòls per revegetar part dels espais destinats a
zones verdes.
Així doncs, l’impacte sobre els sòls i la geologia de la zona, un cop aplicades les mesures
correctores, resulta positiu, atès que es tracta d’uns terrenys actualment antropitzats, alguns sense
un ús concret, amb pocs sòls d’interès edafològic. La urbanització i la construcció del sector
permetrà donar ús als terrenys de la zona, reordenar-los i sanejar-los.
El projecte d’urbanització o els projectes constructius hauran d’incloure un Estudi de Gestió dels
residus d’enderrocament, construcció i excavació on, hauran de figurar la gestió de les terres
sobrants que prioritzarà el seu aprofitament en el sector. Per altra banda, el projecte de les zones
verdes inclourà les tasques de restauració i revegetació d’acord amb criteris ambientals i de
sostenibilitat.
Es realitzaran estudis geològics i geotècnics per cada projecte constructiu d'infraestructures o
d’edificació que inclogui les característiques del sòl que puguin incidir en el projecte, especialment
pel que fa als nivells piezomètrics de l’aqüífer al•luvial que probablement es trobi a molt poca
fondària.
No es té constància que en aquest sector s’hi hagin desenvolupat activitats industrials
potencialment contaminants, de manera que no serà necessari realitzar un estudi preliminar de la
situació del sòl en aquest àmbit, segons estableix el Real Decret 9/2005.
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2.1.2. EFECTES SOBRE LA GEOMORFOLOGIA
Cerdanyola del Vallès s’estén entre la carena principal de la serra de Collserola, comprenent gran
part de l’obaga nord-est, i la plana de la depressió vallesana. La serra de Collserola està orientada
de nord-est a sud-oest, paral•lela al litoral. En general els relleus d’aquest massís són suaus, com a
conseqüència de l’antiguitat dels materials que el conformen. La depressió del Vallès es troba
reblerta pels materials procedents de la denudació dels relleus marginals. A la banda nord-oest del
municipi el relleu torna a presentar lleus inclinacions amb els turons dels vessants de la serra de
Galliners.
Per les característiques de la topografia del sector, pràcticament pla, no es preveuen gran volums
d’excedents de terres. Igualment s’adaptarà el projecte a la topografia de l’àrea, minimitzant el
moviment de terres i fomentant la integració amb l’entorn. Es realitzarà un balanç global de
moviment de terres, intentant compensar al màxim l’excavació i terraplenat.
El projecte d’urbanització o constructiu haurà d’incloure un Estudi de Gestió dels residus
d’enderrocament, construcció i excavació on, haurà de figurar la gestió de les terres sobrants i de la
runa procedent d’enderrocs.

2.1.3. EFECTES SOBRE EL CICLE DE L’AIGUA
2.1.3.1. Hidrologia superficial
La xarxa hidrogràfica de Cerdanyola pertany a la conca del riu Besòs. A la zona de MPGM hi ha el riu
Sec que neix a Sant Llorenç del Munt i desemboca al riu Ripoll, del que n’és afluent, després de
travessar transversalment la plana del Vallès. Té una longitud de 11 km, 4,5 dels quals corresponen
a Cerdanyola on arriba a zones més antropitzades i conseqüentment urbanitzades, essent aquest
tram el que transcorre per l'àrea més densament poblada i edificada de tot el seu recorregut.
Els rius mediterranis es caracteritzen per una marcada temporalitat en el règim de cabals, en que
les oscil·lacions de pluja fan que el cabal d’aquests fluctuï passant de nivells mitjans a nivells molt
baixos en èpoques de sequera. Aquesta característica, molt marcada al riu Sec a principis del segle
passat, no es fa palesa en l'actualitat ja que el riu Sec porta aigua tot l'any. El seu cabal oscil·la
entre els 35.000 m3/dia a l’estiu i els 44.000 m3/dia a l’hivern. Una mitjana de 33.000 m3/dia que
provenen majoritàriament la E.D.A.R. de Sant Pau de riu Sec a Sabadell i són bàsicament aigües
depurades que provenen del riu Ter, que han estat utilitzades per a ús domèstic i industrial.
Per a una valoració dels diferents paràmetres que conformen l’estat del riu Sec, es pot consultar a
la pàgina web de l’A.C.A, la memòria i annexos del PGDCFC o el DOCUMENT IMPRESS 2013. Segons
dades de l'informe d'Estat de les masses d'aigua a Catalunya de l'ACA (2015) l'estat químic del riu Sec
és dolent ja que se superen els nivells de referència per alguns dels paràmetres fisicoquímics
analitzats (Níquel i al-diel-iso-endrín). Tampoc es bo l'estat ecològic que, tot i haver millorat en la
última dècada, amb increment de la presència de fauna al riu, encara està sotmès a la forta pressió
antròpica i amb presència freqüent d'abocaments de residus. Segons el mateix document el termini
per a la millora de la qualitat del riu és l'any 2027.
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2.1.3.2.Hidrologia subterrània
El sector sotmès a la MPGM no ha estat gaire estudiat. Segons l'Estudi sobre l'aprofitament i
protecció dels recursos d'aigua subterrània del municipi de Cerdanyola del Vallès fet per la
Diputació de Barcelona l'any 1998 i l'Estudi hidrogeològic de les possibilitats d'ús per reg de les
aigües subterrànies de Cerdanyola del Vallès, fet per la Fundación centro internacional de
hidrologia subterrània (FCIHS) l'any 2007 es poden distingir fins a dos aqüífers diferents:
- Aqüífer al·luvial associat al riu Sec format per graves, arenes i argiles intercalades. Més ben
desenvolupat al marge dret del riu.
-Aqüífers Neògen i quaternaris. Rebliments mio-plio-quaternaris (Argilites amb nivells de gresos i
conglomerats poc cimentats.
En aquest sector no es te constància de l’existència de pous, tot i que la proximitat al riu fa pensar
que el nivell de l’aqüífer al·luvial es troba a poca fondària, fet que s’haurà de tenir en compte per
poder aplicar, si s’escau, les mesures correctores necessàries en els cas de construcció de
soterranis.
Els principals impactes i pressions sobre aquesta massa d’aigua poden procedir de filtracions i
fugues de clavegueram de zones urbanes i industrials, d’abocaments, lixiviats i fugues de l’activitat
industrial.
No hi ha en aquest sector cap aqüífer protegit segons Decret 328/1988.
El municipi de Cerdanyola no està considerat com a zona vulnerable en relació amb la contaminació
de nitrats procedents de fonts agràries, segons recull l’annex del Decret 283/1998, Decret
476/2004, Acord GOV/128/2009 i Acord GOV/13/2015.

2.1.3.3. Abastament d'aigua
Abastament d'aigua de boca al sector el fa Aigües de Barcelona que subministra majoritàriament
l'aigua que prové de la captació que es fa a les conques dels rius Llobregat, Ter i Besòs.

2.1.3.4. Sanejament
Segons dades el PD Clavegueram 2009 que figuren al SIG municipal, hi ha xarxa de clavegueram
(diàmetre 40) als carrers Santa Teresa i Passeig del Pont que estan connectats als col·lectors
interceptors metropolitans del Sistema 4 que recullen les aigües residuals i les transporten a la
depuradora de Montcada.

2.1.4. EFECTES SOBRE L'ATMOSFERA
El municipi de Cerdanyola del Vallès està inclòs en una Zona de protecció especial de l’ambient
atmosfèric, pels contaminants PM10 i NO2 (Decret 226/2006) i (Acord GOV/82/2012) atès que se
superen els nivells de qualitat de l’aire admissibles per al diòxid de nitrogen (NO2); i per a les
partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10). Segons les zones definides per la
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Generalitat de Catalunya, Cerdanyola del Vallès està dins de la Zona de Qualitat de l’Aire 2, Vallès –
Baix Llobregat i per tan li és d'aplicació les mesures que estableix el Pla d’Actuació per la Millora de
la Qualitat de l’Aire (PMQA) per a l’horitzó 2020, que establia una sèrie de mesures a prendre tant
pel que fa al trànsit i al transport en general (inclòs l'impacte dels ports i aeroports), emissions
d’indústries i obres.
El Consell Metropolità de l'AMB va aprovar el 31 de gener de 2017 el Programa metropolità de
mesures contra la contaminació atmosfèrica que va encaminat a millorar la qualitat de l'aire a la
metròpolis, on se superen amb freqüència els nivells màxims de concentració de partícules en
suspensió (PM2,5 i PM10) i de diòxid de nitrogen (NO2) establerts per la Unió Europea i
l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Les mesures són per evitar les greus afectacions d’aquests
contaminants sobre la salut de les persones que poden causar mort prematura i també malalties
cròniques. Aquests contaminants tenen el seu origen sobre tot en els vehicles i per això s’ha de fer
especial incidència en reduir la circulació al centre de les ciutats i restringir la circulació dels
vehicles més contaminants, tot i que aquesta no és la única mesura que s’aplicarà. Entre d’altres,
es farà el control i seguiment de les obres de construcció públiques i privades, i de les emissions
generades per les activitats industrials que són també una font important d'emissió de
contaminants. Actualment a Cerdanyola del Vallès s’està treballant en la definició concreta
d’aquestes zones.
Per altra banda, també s'hauran de preveure mesures d’ecoeficiència i sostenibilitat per a les noves
edificacions, que minimitzen les emissions de GEH, com són, per exemple l’ús d’energies renovables
per calefacció i refrigeració (amb possibilitat d’instal•lar energia solar, geotèrmia, xarxes de calor,
etc.). Per al cas concret de la climatització de les edificacions, en cas que s’opti per emprar
biomassa com a combustible, s’han de proposar mesures encaminades al control i la minimització de
les emissions de PM10 en el procés de combustió.
Pel que fa a aquesta modificació del PGM, en fase d’obra hi haurà un impacte sobre el medi
atmosfèric, atès que es produirà un augment dels nivells de pols i gasos a l’atmosfera, així com un
augment del nivell sonor, degut a la utilització de maquinària pesant, enderrocs i moviment de
terres.
En relació amb el soroll s'ha de tenir en compte que la font principal en aquest sector prové de la
circulació de trens a la via d'ADIF i dels missatges que s'emeten per la megafonia de l'estació.
També certs dies i hores poden causar impacte els vehicles que entren per accedir al aparcaments
del cinema. Cerdanyola del Vallès no disposa en l'actualitat d'Ordenança que reguli els nivells de
soroll pel que pel seu control s'hauran d'aplicar els nivells establerts en la Llei 16/2002 de protecció
contra la contaminació acústica. No obstant el present planejament ha de millorar la qualitat
acústica de l'espai, ja que la reordenació de la trama urbana farà disminuir els vehicles que
circularan per l'àmbit el que incidirà en la reducció dels nivells de soroll causats per les emissions
del trànsit a la zona.
Pel que fa a la contaminació lumínica, l'àmbit està inclòs en el mapa que estableix les zones de
protecció del medi ambient de la contaminació lumínica a Catalunya aprovat el 19 de desembre de
2007 pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de. En tractar-se d’un àmbit
urbà està inclòs com a zona E3, de protecció moderada, a excepció de la zona del riu Sec que està
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considerada com a zona E2, de protecció alta. Aquest aspecte s'haurà de tenir en compte totes les
instal•lacions d’enllumenat exterior.
Atès que La Direcció General de Qualitat Ambiental està treballant en l’elaboració d’un nou Mapa
de la protecció contra la contaminació lumínica a Catalunya que actualitzarà les zones de protecció
segons els nous preceptes definits en el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi
nocturn, s'haurà de tenir en compte la situació de l'àmbit en el moment de l'execució del nou
planejament.

2.1.5. EFECTES SOBRE LA VEGETACIÓ
La vegetació de Cerdanyola del Vallès és típicament mediterrània i està constituïda per un mosaic
de boscos, barrejats amb màquia, zones de matolls, prats i camps de conreu. El bosc més abundant
és la pineda de pi blanc i, després, el bosc mixt de pins, alzines i roures. Per sota de les pinedes
creix un sotabosc de vegetació típicament mediterrània. També hi ha boscos de riera als fons de les
valls, les obagues i al llarg dels cursos de rius i rieres. La major part dels boscos es troben a les
Serres de Collserola i de Galliners.
L’àmbit d’estudi és un espai totalment urbanitzat on la vegetació resta reduïda als marges de les
zones que es fan servir com a aparcament i al tram final que connecta amb la passera del riu. La
vegetació d’aquests espais està dominada principalment per gramínies i acompanyant a aquestes,
destaca la presència de blets (Chenopodium album). En algun punt també trobem canya americana
(Arundo donax) però aquesta on realment està present és a l’espai de la via del tren i a l’espai del
riu, fora de l’àmbit del sector d’estudi. De manera aïllada trobem exemplars d’arbres com el
lledoner (Celtis australis), el roure (Quercus cerrioides), el negundo (Acer negundo) i l’om de Sibèria
(Ulmus pumila). A les voreres del carrer l’espècie predominant és el plataner (Platanusx hispanica).
Així doncs, aquest espai no presenta hàbitats d’interès natural, de manera que aquesta actuació es
planteja com a una oportunitat de millorar les zones verdes i espais lliures de l’àmbit. En el disseny
de les mateixes s’introduiran criteris de biodiversitat i es garantirà la presència d’hàbitats
seminaturals. Es valorarà el trasplantament de l’arbrat existent, es prioritzaran espècies vegetals
autòctones i adaptades a les condicions bioclimàtiques de la zona, presentant baixes necessitats
hídriques i simplicitat de manteniment. Les espècies seleccionades han de tenir un potencial
bioinvasor nul.
Per al sector que s’avalua, les obres d’enjardinament es realitzaran a la zona verda que es
projecta, però a l’hora també s’hauran de restaurar aquelles àrees d’ocupació temporal que han
sofert una alteració com a conseqüència de les obres.

2.1.6. EFECTES SOBRE LA FAUNA
La fauna que podem trobar al municipi va aparellada amb la vegetació existent i el paisatge, de
manera que es tracta d’una fauna típica de l’ambient mediterrani i, donada l’abundància de boscos,
la més representativa és la de caire forestal, si bé les importants extensions de conreus i espais
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oberts fan possible la presència de fauna característica d’aquests ambients. En conjunt, la fauna del
municipi la podem dividir en els següents biòtops:
- Biòtop forestal i arbustiu.
- Biòtop agrícola i d’espais oberts.
- Biòtop fluvial.
- Biòtop urbà.
En l’àmbit que ens ocupa, és el biòtop urbà el que hi és present. En ell trobem espècies d’animals
salvatges que s’han adaptat a viure a entorns urbans, on hi destaca l’avifauna, com ara el falciot
(Apus apus), el pardal (Passer domesticus), el colom (Columba livia), el tudó (Columba palambus),
la garsa (Pica pica), la cuereta blanca (Motacilla alba), la merla (Turdus merula) i l’oreneta vulgar
(Hirundo rústica). En visita de camp s’ha detectat també la presència dins de l’àmbit de mallerenga
carbonera (Parus major). Pel que fa als mamífers, destaca la presència de la rata comuna (Rattus
norvegicus) i el ratolí domèstic (Mus musculus).
D’altra banda i donada la proximitat del riu Sec, d’altres espècies que no es troben dins l’àmbit
d’estudi però es poden observar per la zona són la polla d’aigua (Gallinula chloropus), l’ànec
collverd (Anas platyrhynchos) i més puntualment l’esplugabous (Bubulcus ibis) i el bernat pescaire
(Ardea cinerea).
El sector d’estudi, en ser una zona altament antropitzada, immersa en la trama urbana, condiciona
que la presència d’espècies animals sigui molt reduïda, i les que s’hi localitzen estan avesades a
viure associades a assentaments humans. D’aquesta manera, l’impacte previst sobre la fauna es
preveu mínim.

2.1.7. EFECTES SOBRE EL PAISATGE
El Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, elaborat per l’Observatori del
Paisatge, lliurat al Departament de Territori i Sostenibilitat va ser aprovat definitivament l’11 de
desembre de 2014. En aquest catàleg es defineixen 25 unitats de paisatge. L’àmbit de MPGM està
inclòs en la unitat 17- Plana del Vallès. Aquesta unitat comprèn part dels Paisatges d’Atenció
Especial Mosaic agroforestal del Vallès i Congost de Montcada.
La plana del Vallès es caracteritza pel seu relleu globalment planer, amb una successió de valls
ondulades i suaus careners. També per una coberta forestal formada principalment per pinedes i
alzinars. Altre dels trets distintius que configuren el paisatge de la plana del Vallès són els usos del
sòl, principalment els camps de conreu (fonamentalment de secà) i els espais urbanitzats (zones
residencials, infraestructures, etc.), ambdós amb un recobriment superficial equiparable. A més, els
creixements industrials i residencials de les últimes dècades, estan associats a un sistema
d’infraestructures que pivota sobretot en la B-30-AP-7, així com els seus eixos perpendiculars
establerts a les principals valls tributàries del Besòs.
L’àmbit on es desenvolupa la MPGM és estrictament urbà, delimitat per la línia R4 de RENFE, el riu
Sec i part de l’avinguda de la Primavera.
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En relació al paisatge hi ha dos components principals que contribuiran a la configuració d’aquest
nou àmbit i que tindran incidència en la percepció global del barri. Per una banda, els nous volums
edificats, les façanes i la seva relació amb l'espai públic, i per l’altra, el tractament de l’espai
lliure.
En primer lloc, doncs, caldrà tenir en compte que es tracta d'un espai urbà molt cèntric, immers en
un teixit determinat, amb una variació determinada de façanes i volums i que és molt visible des de
l'andana i des de el barri de Fontetes. En aquest sentit, la imatge ha de permetre una lectura de
l'àmbit que quedi integrada en el conjunt dels edificis existents a l'avinguda de la Primavera, i a una
escala amable per al vianant. És convenient doncs evitar grans trams d'edificació homogènia i de
projectes unitaris de grans peces per garantir aquesta relació propera amb el vianant i crear un
diàleg i una lectura integrada del nou teixit amb el teixit existent.
En segon lloc, cal tenir en compte la relació de l'edificació i la planta baixa del mateix amb l'espai
públic. Cal considerar les plates baixes com l'element de transició entre l'edifici i les zones verdes.
Per últim, l'espai lliure ha de ser eminentment pensat per al vianant, i a d'esdevenir un espai de
connexió entre l'estació i el barri de Fontentes, a més d'un espai d'aproximació i posada en valor del
Riu Sec.
Pel que fa a les edificacions existents, els blocs d’habitatges del sector alineats amb l’avinguda de
la Primavera presenten una alçada de PB+1 mentre que els habitatges disposats a dues bandes del
carrer de Santa Teresa presenten alçades que varien de PB a PB+5. D’altra banda hi ha l’edificació
d’ús recreatiu associada als Cinemes el Punt de Cerdanyola.
Les peces d’equipaments estan ocupades actualment per zones ermes sense pavimentar que
s’utilitzen com a pàrquing. De la mateixa manera, la zona verda també s'utilitza actualment com a
zona d’aparcament.
No es preveuen efectes negatius sobre el paisatge, ans el contrari, es preveu que l’actuació tingui
un impacte positiu sobre el paisatge de la zona, atès que es reordenaran i rehabilitaran els espais
fins ara ocupats per parcel•les sense un ús definit, a la vegada que apareixen superfícies importants
d’espais lliures i zones verdes, i es reordena també la vialitat.
El que sí s’ha de tenir en compte és que amb la nova proposta, s’augmentarà tant la superfície
d’habitatges com les alçades.
Així doncs, a fi de garantir la integració paisatgística de les actuacions, s’hauran de tenir en compte
els següents aspectes:
•Fomentar la total o màxima integració de l’actuació en l’entorn (volumetria, gra de l'edificació
i les façanes, entrega de la planta baixa amb l'espai públic...), adaptant-la a la topografia
existent, considerant aspectes de disseny i adequació a l’entorn i aplicant criteris de restauració
paisatgística.
•Tenir especial cura en la integració paisatgística de les zones adjacents a la infrastructura
ferroviària d’ADIF i en concret, del talús de la línia ferroviària.
•Dissenyar la zona verda propiciant la seva integració a l’espai del riu, deixant espais no
pavimentats.
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•Els projectes constructius de les noves edificacions hauran d’analitzar les principals visuals i
contemplaran mesures d’integració paisatgística, tenint en compte l'anàlisi efectuat en aquest
punt.

2.1.8. EFECTES SOBRE EL PATRIMONI CULTURAL
El Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de Cerdanyola del Vallès aprovat
definitivament per la Comissió territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessió de 17 de setembre de
2003, estableix en l'àmbit els dos elements patrimonials protegits següents:
- Estació Cerdanyola-Ripollet (RENFE). Figura al catàleg amb el número 23 i nivell de protecció I2 (Tipus: Arquitectònic, Nivell 2 Conservació amb actuacions limitades)
- Conjunt de 4 cases en filera al carrer Sta Teresa núm. 6,8,10 i 12. Figura al catàleg amb el núm
30 i nivell de protecció I4 (Tipus: Arquitectònic, Nivell 4 Conservació de façanes).
Tot i que el document no pot ni proposa actuar sobre l'estació, si que s'allibera el seu entorn més
immediat de l'edificació existent i es proposa una nova plaça al seu entorn. Aquesta ha d'esdevenir
un espai d'acollida i vestíbul previ de l'estació, i facilitar i propiciar la reforma de l'estació prevista
des de fa temps per ADIF.
Pel que fa al conjunt de cases del carrer Santa Teresa, el document proposa mantenir-ne les
façanes amb la seva alçada original per, separada d’aquest pla de façana, permetre l’edificació al
seu darrera en un mateix conjunt edificatori de major alçada. D'aquesta manera, es garanteix i es
facilita la reconstrucció de les façanes catalogades i el seu manteniment atès que es manté la
coherència entre "forma i ús" de l'edificació.

2.1.9. EFECTES SOBRE EL MEDI SOCIOECONÒMIC
La modificació de planejament suposa una millora pel sector i pel municipi atès que es reordena i
revitalitza un sector de la ciutat cèntric i ben comunicat que avui presenta un aspecte degradat i
decadent.
Es dotarà el sector d’espais més amables pel ciutadà, zones de passeig i esbarjo, millora de la
vialitat i de la comunicació del sector amb el Pla de les Alzines i el mercat de les Fontetes, i amb el
carrer Salvador Espriu.
Millorarà l'aspecte de l'entrada a la ciutat des de l'Estació de tren mitjançant l'aportació de nous
espais lliures i dotacions, usos comercials en planta baixa, etc, que milloraran la qualitat de vida
del veïnat de la zona i dinamitzaran tot aquest àmbit.
Millorarà també substancialment la configuració de l'edificació garantint habitatges de més qualitat
per mitjà de la millora de l'assolellament, ventilació, accessibilitat i vistes.
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2.1.10. EFECTES SOBRE ELS RISCOS
Risc d’inundació
Els documents del Pla de gestió del risc d'inundació (PGRI) del districte de conca fluvial de
Catalunya (DCFC) estan actualment en fase de tramitació per a la seva aprovació. Segons aquest
document el sector no està inclòs en el mapa de perillositat alta d'inundació a excepció de la llera
del riu que ho està amb un calat superior a 100cm per un període de retorn de 10 anys.

Segons consulta al Mapa de Protecció Civil de Catalunya el Pla Especial d’Emergències per
Inundacions de Catalunya (INUNCAT) no identifica a la zona d'estudi risc d’inundació, no obstant en
el mateix document i amb dades de l'A.C.A. s'identifica la zona com a parcialment inundable per a
T50, T100 i T500. Cerdanyola del Vallès disposa de PAM INUNCAT homologat el 13/12/12

Risc d’incendis forestals
En l’Annex I del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals, es declara el terme municipal de Cerdanyola del Vallès, com a municipi d'alt
risc d’incendi forestal durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, ambdós
inclosos. No obstant la zona d’estudi presenta un risc d’incendi forestal molt baix, donada la seva
situació en mig de la trama urbana i baixa presència de vegetació que queda reduïda a la zona de
canyes al costat de la via del tren.

Risc Geològic
Segons el visualitzador de riscos geològics del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, no es té
constància de l’existència de riscos geològics en aquesta zona.

2.1.11. EFECTES SOBRE ELS RESIDUS
La gestió dels residus comprèn les activitats de recollida i tractament, ja sigui per recuperar
materials i reintroduir-los al cicle de producció, per obtenir-ne energia, o bé per disposar-los en
condicions de seguretat ambiental.
L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès fa la recollida selectiva dels residus en 5 fraccions, que s'ha
de dipositar en diferents contenidors: resta, orgànica, paper i cartró, vidre i envasos. El municipi
disposa de contenidors de superfície de càrrega lateral que en les noves urbanitzacions i millores
urbanístiques es van substituint per contenidors soterrats. En l'actualitat en el sector hi ha
instal•lats els següents contenidors: 1 vidre, 1 paper-cartró, 1 envasos, 2 orgànica i 3 fracció resta.
El criteri és establir illes de contenidors en les que en cada una s'hi implantin 6 mòduls (2 fracció
resta, 1 orgànica, 1 envasos, 1 paper-cartró, 1 vidre). La ratio ideal es considera 1 grup cada 100
habitatges i amb una separació entre grups de 100 m com a màxim.
La recollida de voluminosos es fa porta a porta, prèvia trucada al telèfon d'atenció ciutadana per
organitzar la recollida.
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El paper i cartó comercial es recull també porta a porta en els eixos comercials de la ciutat.
La recollida de roba es fa en contenidors ubicats a la via pública o als serveis de deixalleria
municipal.
Les piles i fluorescents es recullen en els establiment comercials.
La Deixalleria de Cerdanyola situada a la Carretera de Cerdanyola a Sant Cugat BP-1413 km 2,2, és
una deixalleria fixa on es recullen els residus municipals per als quals no hi ha contenidors
específics al carrer, ni un sistema de recollida domiciliària.
El tractament de tots els residus que es recullen a Cerdanyola es fa a les instal•lacions de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona o en instal·lacions concertades.
Atès que el nou planejament preveu un increment del nombre d'habitatges en el sector, s'haurà de
fer el càlcul del dimensionat de les d'illes de recollida selectiva de residus per adequar-les a les
noves necessitats.

3. MESURES PER A LA PRESERVACIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT

3.1.ENERGIA
El sector de l’edificació representa un 40% del consum energètic total de la Unió Europea. La
reducció del consum d’energia en aquest àmbit és una prioritat en el marc de l’Estratègia Europea
2020 (aprovada pel Consell Europeu el març del 2007), coneguda com a 20-20-20 i que marca tres
objectius clars:
• Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle un 20% respecte al 1990 amb el compromís
sota acord internacional d’elevar l’objectiu fins al 30%.
• Arribar a una contribució del 20% de fonts renovables en el consum d’energia final de la UE el
2020 i del 10% en el sector del transport.
• Augmentar l’eficiència energètica amb la finalitat d’estalviar un 20% del consum energètic de
la UE respecte de les projeccions per l’any 2020.
L'Ajuntament de Cerdanyola per sessió del Ple de data 24 de juliol de 2008 va adherir-se al Pacte
d'Alcaldes i Alcaldesses i va adoptar el compromís d'assumir els objectius de la unió europea per a
l'any 2020. El Ple de l'Ajuntament va aprovar en data 14 de gener de 2010, el Pla d'Acció per a
l'Energia Sostenible.
La Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 2010, relativa a
l’eficiència energètica dels edificis defineix com edifici de consum d’energia gairebé zero (nearly
Zero Energy Building – nZEB) aquell edifici amb un nivell d'eficiència energètica molt alt, que es
determinarà de conformitat en l’annex 1 de la citada Directiva. La quantitat gairebé nul·la o molt
baixa d'energia requerida hauria d'estar coberta, en molt àmplia mesura, per energia procedent de
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fonts renovables. A Catalunya, l’edifici de consum d’energia gairebé zero (nZEB) haurà de complir
els requisits mínims definits al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), segons s’indica al Reial Decret
235/2013 que regula el procediment de la certificació d’eficiència energètica d’edificis, en la seva
disposició addicional segona. També hi ha una definició genèrica de nZEB publicada al R.D. 56/2016,
de 12 de febrer, relatiu a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors
energètics i promoció de l’eficiència en el subministrament energètic. La Recomanació (UE)
2016/1318 de la Comissió de 29 de juliol de 2016 sobre les directrius per a promoure els edificis de
consum d'energia casi nul i les millors pràctiques per a garantir que abans que finalitzi 2020 tots els
edificis nous siguin edificis de consum d'energia casi nul.
Vist tot el que s'ha exposat anteriorment la normativa ambiental d'aquest planejament haurà
d'assolir que els edificis tinguin balanç energètic zero segons s'indica a la Directiva 2010/31/UE i
normatives posteriors complementàries.

3.1.1. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA URBANITZACIÓ PÚBLICA I PRIVADA. ENLLUMENAT EXTERIOR
Les instal·lacions i els aparells d’enllumenat exterior, tant en espais públics com en parcel•la
privada, han de complir els requeriments següents:
- Priorització de les làmpades LED en els enllumenats exteriors
- Aplicació de mecanismes automàtics d'accionament de l'enllumenat públic com cèl·lules
fotoelèctriques o rellotges astronòmics i sistemes de regulació del nivell lumínic (fluxors)
L’enllumenat en espais comunitaris o d’accés dels habitatges ha de comptar amb
detectors de presència. La seva efectivitat en l’estalvi energètic global, depèn de la
previsió d’aquests espais en els edificis d’habitatges i els seus accessos.
- Jerarquització del nivell lumínic en funció de les vies, garantint una correcta il·luminació en
funció dels espais i establint una disposició adequada dels punts de llum evitant el
sobreenllumenat.
- Els semàfors i la senyalització han d’utilitzar dispositius electrònics LED, sistemes més eficients
i amb menor cost de manteniment.

3.1.2. SOSTENIBILITAT I ECOEFICIÈNCIA EN L’EDIFICACIÓ: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN NOVES EDIFICACIONS
- Donar compliment als requeriments relatius a l’estalvi energètic, establerts al Codi Tècnic de
l’Edificació i els especificats al Decret 21/2006 pel que es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en edificis, així com la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell,
de 19 de maig de 2010, relativa a l’eficiència energètica dels edificis.
- Les transmitàncies tèrmiques per les parts massisses dels tancaments verticals exteriors tindran
solucions constructives i d'aïllament tèrmic
segons la
normativa vigent
(coeficient de
transmitància tèrmica Km=0,70W/m2K)
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- Les obertures de façanes i cobertes disposaran de doble vidre o altres solucions constructives que
assegurin un coeficient mitjà de transmitància tèrmica de la totalitat de l'obertura < o= Km=
3,3=W/m2K
- Els edificis (de nova construcció i els existents que es modifiquin, reformin o rehabilitin
integralment) cal que disposin de la certificació d’eficiència energètica, d’acord amb les
prescripcions establertes al Reial Decret 47/2007 de certificació d’eficiència energètica, amb un
nivell mínim «C», per a l’obtenció de la llicència urbanística, essent desitjable assolir un nivell «A»
de certificació energètica.

3.1.3. SOSTENIBILITAT I ECOEFICIÈNCIA EN L’EDIFICACIÓ: ENERGIES RENOVABLES I SISTEMES EFICIENTS
- Incorporar sistemes de captació i transformació d’energia solar fotovoltaica, segons determina el
Codi Tècnic de l’Edificació (CET) a la secció HE5 (Contribució fotovoltaica mínima d’energia
elèctrica), per edificis d'hipermercats, multitenda i centres d’oci, naus d’emmagatzematge, edificis
administratius, hotels i hostals, hospitals i clíniques i pavellons de recintes firals, quan aquests
superen els límits de superfície i ocupació determinats al CTE.
- Dotar d’espai lliure les cobertes de noves edificacions, minimitzant les ombres, de manera que
sigui viable la instal•lació dels captadors solars tèrmics i/o fotovoltaics exigits al Decret 21/2006 i
el Codi Tècnic de l’Edificació. S’adoptarà una solució constructiva arquitectònicament integrada i
energèticament eficient i s’haurà de garantir el manteniment de les instal•lacions segons el que
s'indica a l'Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d'energia solar en edificis i
construccions del terme municipal de Cerdanyola del Vallès aprovada pel Ple de l'Ajuntament de 30
de setembre de 2004.
- Als projectes d’edificació s’ha de detallar el percentatge de la demanda energètica coberta amb
energies renovables i descriure les tecnologies emprades. En qualsevol cas, s’intentarà maximitzar
la generació d’energia amb energies renovables.
- Garantir a la normativa la possibilitat d'establir sistemes de climatització per geotèrmia, sempre
quan es comptabilitzi amb el planejament.

3.1.4. SOSTENIBILITAT I ECOEFICIÈNCIA EN L’EDIFICACIÓ: VENTILACIÓ I ORIENTACIÓ
- Caldrà promoure una ordenació que afavoreixi considerar els fluxos naturals d’aire a l’hora de
dissenyar els edificis i els habitatges per tal d’afavorir la ventilació natural a l’estiu i/o la protecció
contra vents dominants (no la protecció contra vents topogràfics, atès que aquests afavoreixen la
ventilació natural).
- Cal que més del 50% de les edificacions destinades a habitatges tinguin orientació sud (± 45°),
excepte en aquells sectors en què la seva dimensió reduïda o la topografia ho impossibilitin.
- S’afavorirà la ventilació natural dels habitatges i una doble orientació; a tal efecte són d’aplicació
les directrius següents:
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- Es prioritzarà la tipologia d’habitatge passant preferentment amb orientació sud d’una de les
façanes.
- Els edificis d’habitatges a banda i banda tindran preferentment l’orientació NE-SW i NW-SE.
- Pels edificis amb molta profunditat que no permetin la tipologia d’habitatge passant, és necessari
considerar l’ús de patis i espais de ventilació i de llums amb mides que garanteixin la il•luminació i
ventilació natural correcta dels espais als quals serveixen.
- En sectors residencials considerar la construcció de cobertes ventilades en els edificis i
construcció de façanes ventilades quan aquestes estan orientades cap al SW.

la

3.2.CICLE DE L'AIGUA
3.2.1.PREVENCIÓ DEL RISC D'INUNDACIÓ
Tot i que el Pla Especial d’Emergències per Inundacions de Catalunya (INUNCAT) no identifica a la
zona risc d’inundació, s'ha de tenir en compte que segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua
(ACA) la zona és parcialment inundable per a T50, T100 i T500 pel que caldrà tenir en compte els
càlculs hidrològics i hidràulics segons els criteris tècnics establerts per l'ACA.

3.2.2.MINIMITZAR ELS CONSUMS D'AIGUA I FOMENT DE L'ESTALVI
- Caldrà establir les mesures necessàries respecte a la urbanització dels carrers i els espais lliures,
tan públics com privats, que garanteixen minimitzar les necessitats de recursos hídrics, essent
l'objectiu general aconseguir aproximar-se al balanç zero respecte a les activitats de reg, neteja,
fonts ornamentals,...
- Amb la finalitat d'estalviar el màxim possible les necessitats d'aigua potable, s'aplicarà la
normativa recollida a l'Ordenança municipal per a l'estalvi d'aigua, aprovada pel Ple de l’Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès, en sessió de data 28 de febrer de 2013.
- En el cas d'espais públics que continguin fonts o altres instal•lacions amb demanda d'aigua
potable, el projecte preveurà dues xarxes d'abastament d'aigua independents: una d'aigua potable
(per aigua de boca, abastament de fonts,...) i l'altra d'aigua no potable, bé sigui aigua regenerada o
freàtica, en previsió de la futura creació d'una xarxa d'aquestes característiques segons la normativa
que sigui d'aplicació.
- Als espais lliures privats la xarxa independent d'aigua pluvial (recollida i emmagatzemada en
parcel•la privada) també preveurà la possibilitat de connexió amb una futura xarxa municipal
d'aigua regenerada.

3.2.3. PROTECCIÓ DEL MEDI I DELS RECURSOS HÍDRICS
- En cas que existeixin pous dins de l'àmbit del planejament, tan en l'espai públic com en parcel•la
privada, caldrà l'obtenció dels permisos de captació corresponents. Així mateix el projecte
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d'urbanització cal que contempli les mesures per evitar l'aprofitament incontrolat i l'afecció de
aqüífer, d'acord amb l'òrgan competent en matèria d'aigua.
- S'haurà de procurar mantenir el balanç de recàrrega dels aqüífers desprès de la urbanització,
fomentant paviments permeables i estimar la superfície que caldria regar per compensar la
infiltració que s'ha perdut com a conseqüència de la urbanització.
- S'haurà de preveure l'execució d'una xarxa de sanejament separativa per a evitar haver de tractar
les aigües pluvials. L'abocament de les aigües pluvials al riu, després del seu tractament, requerirà
l'autorització corresponents de l'òrgan competent i, si s'escau, es duran a terme els tractaments
previs a l'abocament a llera pública.

3.3.MOBILITAT
La proposta es basa en la voluntat de tornar l'espai urbà al ciutadà i al vianant. En aquest sentit, els
criteris d'intervenció seran:
• Maximitzar els espais lliures públics i els de prioritat invertida, evitant que es converteixi en
una zona de pas alternatiu a l'Av. de la Primavera.
• Facilitar l'accés a peu a l'estació de ferrocarril tant des de l'Avinguda de la Primavera com des
del barri de Fontetes a través del nou sector.
• Estudiar un carril bici que connectarà amb la xarxa de carrils bici existents prop del sector.
• Garantir la reserva mínima d’aparcament per a vehicles i motocicletes dins els edificis, i
preveure també la de bicicletes, en edificis i en sistema viari, procurant minimitzar els accessos
als aparcaments i fent que, en la mesura del possible, es situïn als extrems del Passatge del
Pont.
• Minimitzar les àrees de càrrega i descàrrega de mercaderies.
• Incorporar punts de recàrrega de vehicle elèctric i considerar punts de recàrrega als edificis
del sector.

3.4. SÒLS, MATERIALS , VEGETACIÓ I RESIDUS
3.4.1. PREVENCIÓ DE L'EROSIÓ I REUTILITZACIÓ DE SÒLS
- Adaptar el projecte a la topografia de l'àrea afectada, minimitzant el moviment de terres i
fomentant la integració amb l'entorn.
- El projecte d'urbanització o constructiu haurà d'incloure un Estudi de gestió dels residus
d'enderrocament, construcció i excavació on també s'haurà de preveure la gestió de les terres
sobrants.
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- El projecte ha de preveure el decapatge i conservació de la terra vegetal que es localitzi en
l’àmbit , per a la seva reutilització a les àrees enjardinades i zones verdes, El projecte també ha de
considerar la possibilitat d’adequació i millora de la terra vegetal mitjançant l’addició d’adobs
minerals i fems orgànics.
- Els talussos de terra de nova construcció tindran un pendent inferior o igual a 3H:2V, sempre
d'acord a les prescripcions dels estudis geotècnics, de tal manera que es garanteixi la seva
estabilitat a llarg termini, es previngui l'erosió, facilitat la revegetació i es limitin les pèrdues de
sòl. Amb caràcter d'excepció, podran admetre's puntualment pendents superior condicionats a
l'aplicació de tècniques de bioenginyeria en la revegetació de talussos.

3.4.2. SOSTENIBILITAT EN ELS MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS
- Com a norma general es seleccionaran els materials, valorant l’energia consumida des de
l’elaboració i el transport del material, fins a la seva col·locació i el seu posterior reciclatge. Es
prioritzaran els productes locals, fabricats o estrets de l'entorn proper així com la utilització de
materials reciclats o reutilitzats.
- Com a mínim una de les famílies de productes dels emprats en el projecte, haurà de disposar del
distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya o qualsevol etiqueta
ecològica regulada per normes UNE.
Els materials d’origen natural han d’haver estat obtinguts a partir d’explotacions controlades,
convenientment legalitzades, tals com materials d’origen vegetal (fusta, malles i mantes
orgàniques, etc) i materials d’origen mineral (pedra natural, graves, etc).
Els materials de fusta emprats a la urbanització (mobiliari urbà, senyalització, tancaments, etc),
haurà de provenir d’una gestió forestal sostenible i disposar de distintius de qualitat que així ho
acreditin (com ara FSC)
Les pintures i vernissos es procurarà que siguin de base aquosa, fet que els confereix que ni el
producte ni els seus envasos es considerin residus perillosos o especials, evitant així els majors
costos i requeriments de la gestió que requereix aquesta categoria de residus.

3.4.3 VEGETACIÓ
- El projecte d’urbanització haurà d'incloure un Projecte de Revegetació i/o enjardinament dels
espais lliures. Es realitzarà un estudi del subsòl per garantir un desenvolupament arbori correcte i
un baix manteniment. En el disseny dels espais enjardinats se seguiran els criteris de la
xerojardineria o jardineria de baix requeriment d’aigua i simplicitat de manteniment. No
necessàriament seran espècies autòctones, però sí que han de tenir un potencial bioinvasor nul o
baix.
- A les zones verdes i espais lliures urbans cal garantir la possibilitat d’insolació de les zones verdes,
de tal manera que el factor solar mínim el 21 de març sigui del 75% en el conjunt de la superfície,
és a dir, l’ombra no ha de superar el 25% de la superfície. Aquesta mesura es recomanable que es
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dugui a terme mitjançant la tria d'espècies caduques que permetin alhora obtenir espais d'ombra a
l'estiu.
- Cal preservar l’arbrat existent sempre que sigui compatible amb la nova ordenació. També
s’estudiarà la viabilitat del transplantament del major nombre d’arbres que es trobin dins l’àmbit i
que no segueixin la nova ordenació proposada.
- Es definirà normativament l’obligatorietat de l’enjardinament d’un percentatge determinat de les
àrees privades lliures d’edificació.
-El material vegetal a emprar a l'obra ha de disposar de passaport fitosanitari.

3.4.4. RESIDUS
- Preveure en el planejament espais necessaris per a la instal•lació de contenidors i altres elements
per a la recollida selectiva de residus.
- Incorporar dins dels habitatges, espais per a poder realitzar la recollida selectiva de les 5 fraccions
de residus: envasos, vidre, paper-cartró, orgànica i resta.
- Els projectes d'urbanització i constructius hauran d'incloure un Estudi de gestió de Residus
d'enderrocament, construcció i excavació on s’avaluï el tipus i volum dels residus que s’originaran a
les obres, es descriguin les operacions per a la seva gestió o s’especifiqui les instal•lacions per a la
gestió dels residus dins l’obra i els centres gestors on es destinaran, en cas que no s’utilitzin o
reciclin a la mateixa obra.
- Segregació i gestió del residus de l’obra. Els residus especials i els residus no especials sense
tractament de valorització estipulat, el Contractista ha de contractar un gestor i un transportista
autoritzat per poder gestionar aquests residus. Els documents justificatius hauran de ser lliurats a la
Direcció d’Obra com a comprovants de la seva gestió (contracte amb el gestor de residus, albarans
de recollida, fulls de seguiment de residus, etc.).

3.5. EFECTES SOBRE L'ATMOSFERA
3.5.1. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
Condicions acústiques per als projectes d'urbanització i d'espais lliures
- Ordenar els usos interns i les tipologies edificatòries de manera adequada per garantir els
nivells d'immissió establerts a la normativa d'aplicació, especialment pels edificis més propers al
ferrocarril.
- Les calçades destinades a trànsit motoritzat hauran de tenir senyals de reducció de la velocitat
o paviments sonoreductors.
- En cas de ser necessàries, les proteccions acústiques estaran integrades en el paisatge. Amb
aquest finalitat es farà un ús preferent de motes, talussos i murs revegetats. En cas que això no
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sigui possible es faran apantallaments artificials (pantalles d'obra, de formigó, vidre, de material
reciclats, de material d'origen vegetal,...)
- Durant les obres es de preveure un increment dels nivells de soroll associat a les operacions de
moviment de terres, demolicions i construcció d'edificis, paviments i serveis i de la circulació de
maquinària pesada i camions relacionats amb les obres. S'haurà de minimitzar l'exposició dels
residents al soroll i s'haurà d'acomplir amb la normativa vigent, tan pel que fa als nivells de soroll
de la maquinària, com en els horaris de treball.
Condicions acústiques de les edificacions
- A les edificacions s'ha de donar compliment als requeriments relatius al soroll, establerts al CTE
i els especificats al Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel que es regula l'adopció de criteris
ambientals i d'ecoeficiència en edificis. Els habitatges més propers a l'estació del ferrocarril
hauran de comptar amb mesures de control acústic que redueixin l’impacte acústic, com són els
aïllaments, la reducció de les obertures, les baranes de protecció no calades, etc.
- Els edificis han de tenir solucions constructives que assegurin un aïllament a so aeri de 48dBA
en:
◦ Les parets separadores entre propietats
◦ Les parets separadores entre usuaris diferents
◦ Les parets que delimiten l’interior dels habitatges amb espais comunitaris
◦ Els elements horitzontals de separació entre propietats o usuaris diferents
- Les obertures dels tancaments exteriors dels edificis han de tenir unes solucions de finestra,
doble finestra o balconera que assegurin un aïllament mínim al so aeri R de 28 dBA.
- Els elements horitzontals de separació de propietats o usuaris diferents, així com les cobertes
transitables dels edificis, han de disposar de solucions constructives en les que el nivell
d’impacte normalitzat Ln, en l’espai subjacent, no sigui superior a 74 dBA.
- El projecte bàsic dels edificis d’habitatges ha de contemplar l’adopció dels criteris relatius al
soroll, contemplats al Decret 21/2006 de criteris ambientals i d’ecoeficiència en edificació

3.5.2.CONTAMINACIÓ LUMÍNICA
S'han de considerar els criteris establerts en la normativa relativa a la protecció del medi nocturn
en totes les instal•lacions d’enllumenat exterior. Aquestes normatives, a data de redacció del
present informe, són:
- Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència
energètica en instal•lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques
complementàries EA-01 a EA-07.
- Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació
ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
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3.5.3.CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA.
- El planejament i els projectes constructius que se’n derivin, han d’incloure les mesures
contemplades Pla d’Actuació per a la Millora de Qualitat de l’Aire (PMQA) per a l’horitzó 2020
elaborat per la Generalitat de Catalunya i el Programa Metropolità de mesures contra la
contaminació atmosfèrica aprovat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona al gener de 2017. Així
mateix s'haurà de seguir el manual de Bones pràctiques per a la prevenció de la contaminació
atmosfèrica en les obres dels municipis metropolitans de l'AMB que dona directrius per garantir la
prevenció de la contaminació atmosfèrica i la millora de la qualitat de l’aire en la zona d’influència
de les obres tant de promoció pública com privada que es fan dins del territori metropolità.
- En qualsevol projecte d’obra s’ha de fer una avaluació del possible impacte ambiental que pot
provocar la seva execució per trobar una alternativa que sigui tècnica i econòmicament viable però
que, a més, afecti el medi tan poc com sigui possible.
- La maquinària de l'obra ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV per tal d’assegurar
que les emissions de gasos de combustió i la generació de soroll es troba dintre dels límits
permesos.

4. CÀLCUL D’EMISIONS DE CO2
D’acord amb l’article 27 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi Climàtic, aquest informe
ambiental incorpora una anàlisi quantitativa i una valoració descriptiva de l'impacte sobre les
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i dels impactes del canvi climàtic sobre el nou
planejament, i també les mesures per a mitigar-lo i adaptar-s'hi. Aquesta anàlisi inclou les emissions
vinculades a la mobilitat generada, als consums energètics del cicle de l'aigua i dels residus, i als
consums energètics dels usos residencials, d’equipaments i terciaris.
4.1. METODOLOGIA
La metodologia emprada segueix el “Manual d’ús per a l’eina de càlcul d’emissions de CO2
generades pel planejament urbanístic general” (versió novembre 2017) elaborat per la Direcció
General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.
4.2. DADES BÀSIQUES
Les dades bàsiques necessàries pel càlcul a través de l’eina full de càlcul d’emissions de CO2
associades a la Modificació puntual del PGM són:
• Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES): L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès té un PAES
del 2009. L’evolució i les perspectives de les emissions de CO2 previstes són:
Any 2006 = 356.106 t CO2
Objectiu per al 2020 = 284.884 t CO2 (-20%)
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• Població total: En l’alternativa 0 es parteix de pressuposar el nombre d’habitatges màxims que
preveu el planejament vigent a l’àmbit (156) pel nombre mitjà de persones per habitatge del
municipi determinat estadísticament segons Idescat (57.723 habitants / 25.300 habitatges = 2,28
persones/habitatge) resultant un total de 356 habitants.
En les tres alternatives contemplades es té en compte el nombre d’habitatges màxims de la
proposta fixats per a l’àmbit (242) igualment pel nombre mitjà de persones per habitatge estadístic
del municipi (2,28 persones/habitatge) resultant un total de 552 habitants.
• Parc de vehicles municipal: Segons les dades d’IDESCAT, el municipi de Cerdanyola del Vallès té
27.577 turismes i 5.305 motocicletes.
• Distància mitjana dels desplaçaments: es fixa en 0,2 km per als desplaçaments interns ja que
aquesta és la distància màxima aproximada a recórrer dins l’àmbit, i en 6,00 km per als
desplaçaments totals, que es considera la distància a recórrer des de qualsevol punt del municipi de
Cerdanyola del Vallès.
• Repartiment modal: Segons el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Cerdanyola del Vallès,
redactat l’any 2014, el repartiment modal de la mobilitat municipal és 53% vehicle privat, 13%
transport públic i 34% a peu o bicicleta. En base als objectius que aquest Pla considera per a l’any
2020 en un escenari mitjà, es fixen per a les tres alternatives previstes els següents repartiments
modals:

Escenaris previstos

Vehicle privat

Transport públic

Peu o bicicleta

Alternativa 1

52%

14%

34%

Alternativa 2

50%

15%

35%

Alternativa 3

48%

17%

35%

• Consums energètics, segons ús: En l’alternativa 0, l’eina de càlcul mostra el consum energètic
de les edificacions en base a una certificació energètica baixa (E), tenint en compte aquí les
edificacions realment existents a l’àmbit o les potencials sense l’aprovació de la present
modificació. En les alternatives 1, 2 i 3, per contra, el consum energètic de les edificacions es
calcula en base a l’exigència imposada en la present modificació d’una certificació energètica més
alta (B) per al conjunt dels sostres potencials.
4.3. EMISSIONS TOTALS
Segons els resultats obtinguts, en execució de l’ordenació actualment prevista pel planejament
general vigent (alternativa 0), s’emetrien un total de 1.663 t CO2/any. La Modificació puntual que
es proposa comportaria l’emissió de 1.139 t CO2/any per a l’alternativa 1; 1.123 t CO2/any per a
l’alternativa 2; o 1.109 t CO2/any per a l’alternativa 3. És evident que la implementació de
l’alternativa 3 és la que menys afecta al medi ambient i la que s’ha d’escollir.
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4.4. VISUALITZACIÓ DELS RESULTATS
L’eina de càlcul emprada permet visualitzar els resultats de forma individualitzada per a cada
alternativa (0, 1, 2 i 3) i comparada per a totes les alternatives. Seguidament s’adjunten el full de
dades bàsiques, les alternatives considerades i el full resum amb els resultats comparatius:

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM A L’ENTORN DE L’ESTACIÓ DE RENFE I ELS CINEMES EL PUNT. CERDANYOLA DEL VALLÈS . Document per l'aprovació inicial

168

V. INFORME AMBIENTAL

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM A L’ENTORN DE L’ESTACIÓ DE RENFE I ELS CINEMES EL PUNT. CERDANYOLA DEL VALLÈS . Document per l'aprovació inicial

169

V. INFORME AMBIENTAL

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM A L’ENTORN DE L’ESTACIÓ DE RENFE I ELS CINEMES EL PUNT. CERDANYOLA DEL VALLÈS . Document per l'aprovació inicial

170

V. INFORME AMBIENTAL

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM A L’ENTORN DE L’ESTACIÓ DE RENFE I ELS CINEMES EL PUNT. CERDANYOLA DEL VALLÈS . Document per l'aprovació inicial

171

V. INFORME AMBIENTAL

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM A L’ENTORN DE L’ESTACIÓ DE RENFE I ELS CINEMES EL PUNT. CERDANYOLA DEL VALLÈS . Document per l'aprovació inicial

172

V. INFORME AMBIENTAL

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM A L’ENTORN DE L’ESTACIÓ DE RENFE I ELS CINEMES EL PUNT. CERDANYOLA DEL VALLÈS . Document per l'aprovació inicial

173

V. INFORME AMBIENTAL

4.5. MESURES PER A MITIGAR L’IMPACTE SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC
Per tal de reduir l’impacte de l’emissió dels gasos amb efecte hivernacle sobre el canvi climàtic
caldrà que l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès segueixi potenciant les mesures que es recullen el
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible per tal d’assolir els
objectius que aquests determinen.
La present modificació, en la mesura del que és possible dins el seu camp d’acció, el planejament
urbanístic i l’ordenació de la materialització concreta d’una part de ciutat, incorpora algunes
d’aquestes mesures per tal d’avançar en l’assoliment de la rebaixa d’emissions i a mitigar l’impacte
sobre el canvi climàtic:
Potenciació dels modes de transport amb menys emissions.
Assoliment d’un repartiment modal de transport més eficient.
Aplicació de criteris d’eficiència energètica en les edificacions.
Aplicació de criteris d’eficiència energètica en els elements d’urbanització
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1. INTRODUCCIÓ
1.1. MARC LEGAL DE REFERÈNCIA. CONTINGUT
L’article 59 de la Llei d’urbanisme de Catalunya és el que especifica la necessitat que els
planejaments generals i les seves modificacions puntuals disposin d’un document que permeti
programar en el temps i avaluar econòmicament les actuacions a desenvolupar. El contingut i la
importància d’aquest document serà més o menys significativa en la mesura en què els
planejaments generals i les seves modificacions puntuals incorporin programes d’actuació
urbanística municipal que el propi TRLUC contempla com a documents independents i potestatius.
La Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de l’estació de Renfe i els Cinemes el
Punt de Cerdanyola del Vallès no incorpora el Programa d’actuació urbanística municipal dintre de
la seva documentació. Així doncs, d’acord amb l’article 76.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme,
li correspon a l’Agenda establir les previsions temporals d’execució de la Modificació puntual del Pla
General Metropolità.
Concretament, l’Agenda del Pla haurà d’establir les previsions temporals per a l’execució dels
polígons d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat delimitats per la Modificació puntual del
Pla General Metropolità a l’entorn de l’estació de Renfe i els Cinemes el Punt de Cerdanyola del
Vallès.
D’acord amb l’article 59.4 del TRLUC, l’Agenda del Pla haurà de ser actualitzada cada sis anys per
acord de l’Ajuntament, després d’un mes d’informació pública. Aquest acord haurà de ser publicat
en el butlletí oficial corresponent i haurà de ser comunicat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona.
L’article 76.3 del RLU estableix els continguts de l’Avaluació econòmica i financera del Pla. En
concret, contindrà: l’estimació del cost econòmic de les actuacions previstes, la determinació del
caràcter públic o privat de les inversions necessàries per a l’execució del Pla, les previsions de
finançament públic, i l’anàlisi de la viabilitat financera de les actuacions derivades de l’execució
del Pla.
Igualment, en base a l’article 99.1.c ha d’incorporar-se 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 com a
punt independent en el document de l’avaluació econòmica i financera.
Cal tenir present que, d’acord amb l’article 59.3 del TRLUC, la Memòria justificativa de la
Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de l’estació de Renfe i els Cinemes el
Punt de Cerdanyola del Vallès incorpora un informe de sostenibilitat econòmica amb el contingut
següent:
- Justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius.
- Ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les
administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la
implantació i prestació dels serveis necessaris.
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1.2. OBJECTIUS I ACTUACIONS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
Els objectius generals de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de l’estació
de Renfe i els Cinemes el Punt de Cerdanyola del Vallès queda reflectit en la seva Memòria
justificativa. En concret:
- Millorar la integració de l'àmbit al teixit urbà de l'entorn, creant una àrea de centralitat
significativa pel municipi de Cerdanyola del Vallès, valorant i proposant una millora de l’entorn
de l’estació de tren i la seva més adequada relació amb el conjunt urbà.
- Crear nous sistemes públics i optimitzar i adequar la qualitat dels sistemes públics previstos i
garantir la seva obtenció per part de l'administració.
- Integrar i relligar el conjunt d’àmbit garantint les següents connexions amb els barris de
l’entorn:
◦ amb el barri de Fontetes.
◦ amb el barri situat a l’altre costat de la línia de ferrocarril.
◦ del passeig del Pont amb el carrer Salvador Espriu pel pas existent.
- Ordenar la configuració de l'aprofitament de forma que es garanteixi una bona qualitat del
conjunt edificat i particularment dels habitatges.

2. AGENDA
Les actuacions concretes de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de
l’estació de Renfe i els Cinemes el Punt de Cerdanyola del Vallès també estan reflectides en la
Memòria justificativa, en les Normes urbanístiques i en els Plànols d’ordenació, i el seu contingut
correspon a la modificació de la qualificació del sòls inclosos dins del seu àmbit i a la delimitació de
tres polígons d’actuació urbanística per al seu desenvolupament i gestió.
En aplicació de l’article 99.1.b del TRLU els polígons d’actuació urbanística delimitats en aquesta
Modificació puntual seran d’execució immediata i, en proporció a la seva magnitud, s’estableix per
als tres com a termini el primer sexenni des de l’aprovació definitiva de la present modificació, pel
sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.
Al Polígon d’Actuació urbanística PA 02 Cinemes el Punt, amb una major concentració parcel·lària,
s’estableix un termini màxim de 6 mesos, a partir de la data d’entrada en vigor de l’aprovació
definitiva del present planejament, per a la presentació dels Projectes de Reparcel·lació i
d’Urbanització. Igualment, s’estableix un termini màxim d’un any per a l’execució de les obres
d’urbanització a partir de l’aprovació del Projecte d’Urbanització i de 4 anys, a partir de la data
d’entrada en vigor de l’aprovació definitiva del present planejament, per a l’execució de
l’edificació de renda lliure.
Les obres d'urbanització superficial i de construcció de l'edificació poden ser simultànies en el
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moment en el qual hagin quedat fixades les alineacions i les rasants dels vials.
El termini per l’inici de les obres dels habitatges amb protecció pública inclosos dins el PA 02 no
serà superior a 2 anys des del moment en què la parcel·la tingui condició de solar, i el termini per a
la seva finalització no serà superior a 3 anys des del moment de l’atorgament de la llicència
d’obres.
Al Polígon d’Actuació urbanística PA 01 Estació, amb una situació més complexa, s’estableix un
termini màxim de 2 anys, a partir de la data d’entrada en vigor de l’aprovació definitiva del present
planejament, per a la presentació dels Projectes de Reparcel·lació i d’Urbanització. Igualment,
s’estableix un termini màxim de 2 anys per a l’execució de les obres d’urbanització a partir de
l’aprovació del Projecte d’Urbanització i de 6 anys, a partir de la data d’entrada en vigor de
l’aprovació definitiva del present planejament, per a l’execució de l’edificació.
Al Polígon d’Actuació urbanística PA 03 Carrer Santa Teresa, igualment amb una situació complexa
pel que fa a preexistència, i tractant-se d'un àmbit on no es preveuen noves actuacions, si no que
tan sòls es reconeix el teixit existent i se'n prement la renovació, aquesta es durà a terme al final
de la vida útil dels edificis o quan ho consideri el propietari.

3. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
L’actual context d’incertesa econòmica, especialment en el sector immobiliari, fa que sigui
necessari que el planejament tingui un control molt acurat de la viabilitat econòmica de les
propostes realitzades.
L’avaluació econòmica i financera que es desenvolupa en aquest apartat té com a finalitat principal
la verificació de la viabilitat de les propostes urbanístiques de la Modificació puntual del Pla
General Metropolità a l’entorn de l’estació de Renfe i els Cinemes el Punt de Cerdanyola del Vallès
valorant la repercussió del total de les despeses d’urbanització sobre la quantitat d’edificabilitat
generada.
El càlcul de la repercussió de la despesa d’urbanització sobre l’aprofitament de l’àmbit delimitat és
el mètode més habitual per avaluar la viabilitat econòmica d’una actuació. Consisteix en
determinar quina part representa la càrrega urbanística imposada respecte el sostre proposat de
forma que, del resultat, se’n pugui concloure la viabilitat o no de les actuacions que es proposen.
D’acord amb els estàndards emprats professionalment, hom considera que en situacions com les que
es donen en la present modificació de planejament, de situació, facilitat d’accessibilitat i
comercialització, centralitat i característiques de les edificabilitats proposades, les operacions
seran viables econòmicament si la repercussió de les despeses d’urbanització són de l’ordre de 150 –
200 €/m² de sostre edificable.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM A L’ENTORN DE L’ESTACIÓ DE RENFE I ELS CINEMES EL PUNT. CERDANYOLA DEL VALLÈS . Document per l'aprovació inicial

179

VI. AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

3.1. DESPESES D’URBANITZACIÓ, ENDERROC, INDEMNITZACIONS, CÀRREGUES EXTERNES I GESTIÓ DELS POLÍGONS 1 I 2
Per tal d’establir el cost de les obres d’urbanització previstes per a complementar les condicions de
sòl urbà dels polígons d’actuació urbanística delimitats 1 i 2 s’han emprat valors establerts d’acord
amb els mòduls utilitzats en altres àmbits propers al que ens ocupa, segons informació rebuda per
part dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. En concret:
- Cost unitari urbanització vials: 180 €/m²
- Cost unitari urbanització espais lliures: 150 €/m²
- Cost puntual càrrega externa passera per a vianants sobre riu Sec: 700.000 €
- Cost puntual càrrega externa pas sota ferrocarril: 500.000 €
Per a determinar les despeses que els polígons hauran d’assumir en concepte d’enderroc i
indemnitzacions de vol s’han emprat els següents mòduls unitaris aplicats sobre els sostres
reconeguts com a existents en base a la font d’informació de cadastre:
- Cost unitari enderroc: 30 €/m²st
- Cost unitari indemnització de vol PA 01: 250 €/m²st
- Cost unitari indemnització de vol PA 02: 100 €/m²st
Els costos unitaris d’indemnitzacions de vol s’estimen diferents en funció de la seva situació al
polígon 1 o 2 degut a la complexitat de la realitat existent en cadascun d’ells.
Igualment, per tal de ponderar les despeses que els polígons d’actuació urbanística 1 i 2 delimitats
hauran d’assumir en concepte d’honoraris tècnics i gestió en el seu desenvolupament, s’ha aplicat
un increment de despesa del 10% en relació al cost de l’obra urbanitzadora.

Aplicant els valors anteriors , obtenim els següents resultats:

• Àmbit PA 01 Estació:
- Valor urbanització espais lliures: 49.950,00 €
- Valor urbanització vialitat: 13.680,00 €
- Indemnització vols: 208.000,00 €
- Enderrocs: 24.960,00 €
- Honoraris tècnics i gestió: 6.363,00 €
Així doncs, el total de despeses del PA 01 ascendeix a la quantitat de 302.953,00 €

• Àmbit PA 02 Cinemes el Punt:
- Valor urbanització espais lliures: 707.550,00 €
- Valor urbanització vialitat: 531.360,00 €
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- Valor urbanització vialitat cívica: 451.440,00 €
- Càrregues externes: 1.200.000,00 €
- Indemnització vols: 571.700,00 €
- Enderrocs: 171.510,00 €
- Honoraris tècnics i gestió: 289.035,00 €
Així doncs, el total de despeses del PA 02 ascendeix a la quantitat de 3.922.595,00 €

3.2. VIABILITAT DE L’OPERACIÓ, POLÍGONS 1 I 2
Relacionant aquestes despeses amb l’edificabilitat de cada un dels àmbits de gestió obtenim:

• Àmbit PA 01 Estació:
- Despeses d’urbanització previstes: 302.953,00 €
- Sostre d’aprofitament: 1.919 m²st
- Repercussió de la despesa d’urbanització sobre el sostre edificable: 157,85 €/m²

• Àmbit PA 02 Cinemes el Punt:
- Despeses d’urbanització previstes: 3.922.595,00 €
- Sostre d’aprofitament: 19.425 m²st
- Repercussió de la despesa d’urbanització sobre el sostre edificable: 201,94 €/m²

Es conclou la viabilitat dels polígons 1 i 2 previstos per aquesta Modificació al moure’s, tant per al
polígon d’actuació 1 com per al polígon d’actuació 2, la repercussió de les despeses d’urbanització
previstes sobre el sostre edificable al voltant dels 150 - 200 €/m² establerts en l’inici d’aquest
apartat.

3.3. TRACTAMENT DEL POLÍGON 3
En relació al polígon d’actuació urbanística de dotació PA 03 Carrer Santa Teresa, el pla no preveu
la substitució de l’edificació existent sinó que tan sols en determina el seu potencial enderroc i
nova edificació en el cas que així s’estimi oportú. Donada aquesta consideració i la situació de
volum disconforme d’aquests sòls no correspon l’exercici de càlcul de la seva viabilitat econòmica.
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4. SEPARATA D’AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LA RENDIBILITAT DE LA MODIFICACIÓ
D’acord amb l’article 99.1.c del TRLU, la present Modificació puntual de planejament general ha
d’incorporar 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.
Pels mateixos motius ja exposats al punt 3.3 anterior d’aquest document d’anàlisi d’avaluació
econòmica i financera, al no preveure la present modificació la substitució de l’edificació existent
sinó tan sols determinar el seu potencial enderroc i nova edificació en el cas que així s’estimi
oportú, no s’entren en consideració en el present punt de separata d’avaluació econòmica els
aprofitaments vigents i proposats corresponents al polígon d’actuació urbanística de dotació PA 03
Carrer Santa Teresa.

4.1. CÀLCUL DEL VALOR DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL EN L’ESTAT FINAL DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ
L’article 126.1.b del TRLU estableix que la metodologia de valoració de les finques resultants serà:
- La que decideixin per unanimitat les persones propietàries afectades sota criteris objectius i
generals per a tot el polígon d’actuació urbanística.
- O subsidiàriament, si no hi hagués acord, conforme els criteris de la legislació aplicable en
matèria de règim del sòl i valoracions que, en aquest cas, és el Reial Decret Legislatiu 7/2015,
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de sòl i rehabilitació urbana (d’ara
endavant LS) i el Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
valoracions de la llei del sòl (d’ara endavant RLS).
Per al càlcul del valor bàsic de repercussió de sòl de cadascun dels usos s’aplica la metodologia
residual estàtica recollida a l’article 22.2 del RLS que utilitza l’expressió:
VRS: (Vv/K) – Vc
Sent:
Vv: Valor de venda del m² d’edificació de l’ús considerat del producte immobiliari acabat (en
€/m²st).
K: Coeficient que ponderació de les despeses i benefici empresarial de la promoció.
Vc: Valor de la construcció del m² d’edificació de l’ús considerat (en €/m²st).

Els diferents valors estimats per a cadascun dels usos inclosos dintre de l'àmbit de la Modificació,
així com la font d'informació avaluada per obtenir-los, són els que segueixen a continuació:

• Valors de venda Vv:
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Per a la determinació del valor de venda de l’ús d’habitatge lliure i comercial s’ha portat a terme
un estudi de mercat d’ofertes publicades en mitjans de comunicació del sector immobiliari.
En el procés homogeneïtzador de les mostres han estat tinguts en compte tots els condicionants
d’equivalència relacionats a l’article 24.1 RLS sota quatre coeficients bàsics de ponderació:
Tipologia, Superfície, Estat i Situació.
Els criteris específics de ponderació aplicats han estat els següents:
Tipologia: S’han ponderat les diferents ofertes comparatives en funció de les seves
característiques tipològiques tenint en compte factors com la tipologia i la qualitat de
l’edificació o la tipologia urbanística.
Superfície: S’homogeneïtzen igualment les mostres en funció de la seva superfície total. Es té en
compte que habitualment mostres de major superfície repercuteixen un preu menor per m² i que
a menor superfície, a iguals característiques, repercuteixen valors majors.
Estat: S’ha tingut en compte l’antiguitat i l’estat de conservació en el que es troba la oferta
comparativa, així com les reformes efectuades o el nivell objectiu d’habitabilitat.
Situació: S’ha ponderat la localització de la oferta en relació a la finca valorada, tant en primera
instancia en funció a la distància física objectiva com, en segona instància, en funció dels nivells
relatius de connectivitat i serveis que li són propis.
Igualment, al prendre’s referents directes de mercat, la pràctica generalitzada en el procés de
valoració per comparació aconsella aplicar un coeficient de depreciació que transformi el valor
ofertat en un valor més aproximat de tancament de tracte final, tenint en compte les possibles
rebaixes normals en el transcurs d’una negociació.
El valor mitjà de venda usat en el desenvolupament del mètode residual estàtic, un cop
oportunament ponderat, és 2.625,00 €/m² de sostre construït per al cas de l’habitatge de renda
lliure i de 1.300,00 €/m² de sostre construït per al cas de l’ús comercial (Vv).
Tant els valors de venda de l’habitatge de renda lliure com els dels locals comercials s’expressen en
€/m² de sostre construït (€/m² st).
El valor de venda màxim de l’edificació subjecte a alguna mesura de protecció és determinat
normativament des de la Generalitat de Catalunya en funció de la seva tipologia de protecció (en
règim especial, general o de preu concertat) i de l’àmbit homogeni geogràfic on s’ubiqui (en el cas
del municipi de Cerdanyola del Vallès dins la zona A2). Els valors de venda determinats
normativament per l’administració s’expressen en €/m² de sostre útil. Per tal d’homogeneïtzar les
diferents unitats de preus de venda s’aplica un coeficient de conversió m² st / m² sostre útil. Per a
aquest coeficient s’adopta el valor de referència 0,74, generalment acceptat en la pràctica de
valoracions i emprat als estudis de redacció del Pacte Nacional per l’Habitatge.
Els valors de venda Vv emprats són:
- Ús d’habitatge de renda lliure: 2.625,00 €/m²st
- Ús comercial en planta baixa: 1.300,00 €/m²st
- Ús d’habitatge en règim de protecció oficial general (HPO gen): 1.435,96 €/m²st
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- Ús d’habitatge en règim de protecció oficial concertat (HPO conc): 2.221,24 €/m²st

• Coeficient K:
Pel coeficient K de ponderació de les despeses i benefici empresarial de la promoció s’opta per
adoptar el valor general de 1,40 en els valors de venda lliure, al no observar-se condicionants que
suggereixin l’adopció d’un altre valor en funció dels criteris establers pel RLS, mentre que per als
valors sotmesos a mesures de protecció, tan com possibilita igualment el mateix criteri establert pel
RLS, s’opta per adoptar valors de 1,30 i 1,35 en funció de la diferència del valor de venda d’aquests
sostres en relació al de venda lliure.
- Coeficient de ponderació per a l’ús d’habitatge de renda lliure: 1,40
- Coeficient de ponderació per a l’ús comercial en planta baixa: 1,40
- Coeficient de ponderació per a l’ús d’habitatge en règim de protecció oficial general (HPO
gen): 1,30
- Coeficient de ponderació per a l’ús d’habitatge en règim de protecció oficial concertat (HPO
conc): 1,35

• Valors de construcció Vc:
Per a la determinació dels valors de construcció de cadascun dels usos considerats s’ha pres com a
referència l’estudi desenvolupat per la publicació especialitzada Butlletí Econòmic de la Construcció
número 313, 1r trimestre de 2018. Tots els valors considerats inclouen el 20% de benefici industrial i
despeses generals, el 2% en concepte de seguretat i salut i el 9,5% en concepte d’honoraris tècnics i
permisos d’obra.
Per al valor de cost de construcció de l’habitatge en edificis de renda lliure s’ha pres com a
referència la mitjana del que es fixa per a habitatges plurifamiliars aïllats d’apartaments i
habitatges plurifamiliars de renda normal entre mitgeres. Per al valor de cost de la construcció d’un
local comercial en planta baixa s’ha considerat un 60% del cost de construcció de l’habitatge lliure.
Per a l’habitatge de protecció pública en regim general s’ha pres com a referència el que es fixa per
a un habitatge plurifamiliar de renda social aïllat de planta baixa i quatre plantes pis. Per a
l’habitatge de protecció pública en regim concertat s’ha pres com a referència la mitjana dels
valors anteriorment descrits per a l’habitatge lliure i el de protecció pública en règim general.
Així doncs, els valors de construcció Vc emprats en aquesta avaluació econòmica són:
- Ús d’habitatge de renda lliure: 1.197,12 €/m²st
- Ús comercial en planta baixa: 718,27 €/m²st
- Ús d’habitatge en règim de protecció oficial general (HPO gen): 974,50 €/m²st
- Ús d’habitatge en règim de protecció oficial concertat (HPO conc): 1.085,81 €/m²st
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D’acord amb les dades anteriors i en aplicació de la fórmula per a l’obtenció del valor de
repercussió bàsic del sòl per a cada ús pel mètode residual estàtic, el resultat és el que segueix a
continuació.
Valors bàsics de repercussió del sòl VRS segons ús:
- Ús d’habitatge de renda lliure: 677,88 €/m²st
- Ús comercial en planta baixa: 210,30 €/m²st
- Ús d’habitatge en règim de protecció oficial general (HPO gen): 130,08 €/m²st
- Ús d’habitatge en règim de protecció oficial concertat (HPO conc): 559,56 €/m²st

4.2. RENDIMENT ECONÒMIC DERIVAT DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA
Per estimar el rendiment econòmic derivat de l’ordenació proposada, apliquem als sostres
d’aprofitament proposats els valors bàsics de repercussió del sòl especificats al punt anterior:

- Sostre d’ús habitatge lliure: 15.491,10 m²st x 677,88 €/m²st = 10.501.104,97 €
- Sostre d’ús habitatge en règim de protecció oficial general (HPO gen): 1.264,60 m²st x 130,08
€/m²st = 164.500,23 €
- Sostre d’ús habitatge en règim de protecció oficial concertat (HPO conc): 632,30 m²st x 559,56
€/m²st = 353.806,61 €
- Sostre d’ús comercial: 3.956,30 m²st x 210,30 €/m²st = 832.007,63 €
- Total valor aprofitaments derivats de l’ordenació proposada: 11.851.419,44 €

hi detraiem les despeses estimades per a la seva materialització. Per al còmput de despeses s’han
emprat les totals ja estimades i aplicades en el desenvolupament de l’anàlisi econòmic i financer
dels polígons 1 i 2 de l’apartat 3.1 anterior:

- Total despesa derivada del desenvolupament del PA 01: 302.953,00 €
- Total despesa derivada del desenvolupament del PA 02: 3.922.595,00 €
- Total despeses derivada de l’ordenació proposada: 4.225.548,00 €

I hi detraiem igualment el valor econòmic del percentatge de cessió a l’administració actuant que
es correspon al 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic que resulta de la present
modificació puntual respecte l’anterior aprofitament urbanístic:

- Total cessió d’aprofitament del PA 01: 61.473,26 €
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- Total cessió d’aprofitament del PA 02: 493.853,30 €
- Total cessió d’aprofitament derivada de l’ordenació proposada: 555.326,57 €

Resultant un rendiment econòmic derivat de l’ordenació proposada de:

- Total valor aprofitaments derivats de l’ordenació proposada: 11.851.419,44 €
- Total despeses derivada de l’ordenació proposada: 4.225.548,00 €
- Total cessió d’aprofitament derivada de l’ordenació proposada: 555.326,57 €
- Rendiment econòmic derivat de l’ordenació proposada: 7.070.544,88 €

4.3. CÀLCUL DEL VALOR DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL EN L’ESTAT INICIAL DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ
Per determinar el rendiment econòmic de l’àmbit de modificació en el seu estat inicial de
planejament determinarem igualment el valor de repercussió del sòl en aquest estat per
posteriorment aplicar-los als seus sostres potencials. Per als valors de repercussió del sòl s’han
emprat els mateixos valors d’inici recollits a l’apartat 4.1. d’aquest document d’avaluació
econòmica amb l’excepció del valor de venda de l’habitatge lliure, que ha estat estimat en 2.500
€/m²st, en correspondència en una estimada baixa del preu de venda per la configuració i les
característiques dels aprofitaments potencials, i incorporant l’aprofitament d’equipament privat
que no existeix en els aprofitaments de l’estat final de planejament proposat.
Per a l’aprofitament d’equipament privat s’estima un valor de venda de 1.500 €/m²st. Per a estimar
el valor de venda de sostre amb destí a equipament privat, donada la dificultat de trobar referents
de comparatiu de mercat vàlids a l’entorn immediat, s’acostuma a emprar la referència
d’equivalència utilitzada per la ponència de valors cadastrals consistent a aplicar un percentatge de
correlació entre la venda d’aquest ús i el de d’habitatge lliure. En aquest cas, per a determinar el
valor de venda del sostre d’ús equipament privat, s’ha emprat la correspondència d’un 60% del
valor de venda d’aquesta tipologia d’habitatge.
Per a l’aprofitament d’equipament privat s’empra un coeficient K de 1,40, al no observar-se
condicionants que suggereixin l’adopció d’un altre valor en funció dels criteris establers pel RLS, i
un valor de construcció de 957,70 €/m²st, resultant de l’aplicació d’un coeficient del 80% en relació
al cost de construcció de l’habitatge de renda lliure.
Amb els valors indicats s’estimen unes repercussions del sòl en l’estat inicial de planejament de:
- Ús d’habitatge de renda lliure: 588,59 €/m²st
- Ús comercial en planta baixa: 210,30 €/m²st
- Ús equipament privat: 113,73 €/m²st
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4.4. RENDIMENT ECONÒMIC DERIVAT DE L’ORDENACIÓ VIGENT
Per estimar el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent, apliquem als sostres
d’aprofitament en aquest estadi previ de la modificació, els valors bàsics de repercussió del sòl
especificats al punt anterior:

- Sostre d’ús habitatge lliure: 11.065,00 m²st x 588,59 €/m²st = 6.512.795,77 €
- Sostre d’ús comercial: 5.913,00 m²st x 210,30 €/m²st = 1.243.500,52 €
- Sostre d’ús equipament privat: 3.455,00 m²st x 113,73 €/m²st = 392.946,03 €
- Total valor aprofitaments derivats de l’ordenació vigent: 8.149.242,33 €

I hi detraiem les despeses estimades per a la seva materialització. Per al còmput de despeses s’han
emprat els mateixos valors d’inici relacionats a l’apartat 3.1 anterior pel que fa a reurbanització,
enderrocs i indemnització de vols. En matèria de reurbanització es considera que seria necessària,
com a mínim, l’adequació de l’actual traçat del carrer Santa Teresa i del passeig del Pont. A nivell
d’enderrocs i indemnitzacions de vols es computen els mateixos valors emprats per a la substitució
de l’edificació existent compresa en els polígons d’actuació 1 i 2 ja relacionats al punt 3.1:

- Despesa en concepte de reurbanització: 672.012,00 €
- Despesa en concepte d’enderroc i indemnització de vols: 976.170,00 €
- Total despeses derivades de l’ordenació vigent: 1.648.182,00 €

Resultant un rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent de:

- Total valor aprofitaments derivats de l’ordenació vigent: 8.149.242,33 €
- Total despeses derivades de l’ordenació vigent: 1.648.182,00 €
- Rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent: 6.501.060,33 €

4.5. COMPARATIU DEL RENDIMENT ECONÒMIC VIGENT I

PROPOSAT

Comparant el resultat dels punts 4.2 i 4.4, el rendiment econòmic derivat de la nova ordenació i el
que resulta de l’ordenació vigent, s’estima el balanç econòmic resultant de la present proposta de
modificació del PGM en un augment del rendiment econòmic a l’àmbit de 569.484,55 €, dels quals,
entorn del 48% corresponen al PA 01 Estació, i la resta, al voltant del 52%, al PA 02 Cinemes el Punt.

- Rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent: 6.501.060,33 €
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- Rendiment econòmic derivat de l’ordenació proposada: 7.070.544,88 €
- Augment del rendiment econòmic a l’àmbit de 569.484,55 €
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1. MARC LEGISLATIU VIGENT
En data 22 de febrer de 2012 es va aprovar la llei 3/2012 de modificació del text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. La llei en el seu article 20 modifica
l’article 57 Plans d’ordenació urbanística municipal apartats 3, de reserva mínima de sostre per a la
construcció d’habitatge amb protecció, i 4, de definició del sostre residencial de nova implantació
als efectes del càlcul de les reserves mínimes.
L’article 57 en l’apartat 3 estipula que els plans d’ordenació i les seves modificacions han de
reservar sòl suficient per a la construcció d’habitatges amb protecció pública sòl suficient per al
compliment dels objectius definits en la memòria social i, com a mínim el 30% del sostre que es
qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable.
En relació l’apartat 3 cal posar de relleu tres aspectes. Primer, del 30% mínim obligat, un 20% com a
mínim s’ha de destinar a habitatges amb protecció de règim general, règim especial o d’ambdós
règims o els règims que determini com equivalents la normativa en matèria d’habitatge. Segon, el
10% restant deixa d’estar específicament destinat a habitatge amb preu concertat.
Tercer, es determina que queden exempts de dites obligacions:
- els municipis que per la seva escassa complexitat urbanística només distingeixin entre sòl urbà i
sòl no urbanitzable;
- els municipis de menys de 5.000 habitants que no sent capitals de comarca acompleixin els
requisits de:
a) tenir una dinàmica d’atorgament de llicències inferior a cinc habitatges per cada mil
habitants i any, en els dos anys anteriors a l’aprovació inicial del pla, i
b) el pla no permeti més de dos-cents habitatges de nova implantació per al conjunt dels
àmbits d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat o en sòl urbanitzable.
A l’apartat 4, també modificat, als efectes del càlcul de les reserves mínimes obligatòries defineix
què es considera sostre residencial de nova implantació i afegeix la lletra b) que especifica que els
sectors amb planejament urbanístic derivat i amb projecte de reparcel·lació aprovats
definitivament de conformitat amb el planejament anterior, es regeixen per les determinacions del
pla urbanístic derivat aprovat, no computant així com a nou sostre residencial.
L’apartat 5, que no ha estat modificat, especifica que el sistema d’habitatge dotacional públic, què
forma part dels sistemes urbanístics generals i locals no computa, tampoc, a l’efecte del
compliments dels percentatges mínims de reserves d’habitatge amb protecció. El sistema urbanístic
d’habitatge dotacional, definit en l’article 34, apartat 3, pot ser previst pel planejament urbanístic
general i, en cas de preveure’l, hauria de ser en la memòria social on s’especifiquessin les
actuacions previstes.
Així mateix, l’article 59.1.h, tampoc modificat, sobre la documentació dels plans, determina que ha
de contenir una memòria social.
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D’altra banda, la llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica, en el seu
article 164, que modifica l'article 73 de la llei 18/2007, de dret a l’habitatge, substitueix
l'obligatorietat dels municipis de més de 5.000 habitants de calcular l'Objectiu de solidaritat urbana
(OSU) pels municipis identificats de demanda forta i acreditada al pla territorial sectorial
d'habitatge.
Al Pla per al dret a l’habitatge de 2014 (Decret 75/2014, de 27 de maig), en l’annex inclou la
relació dels municipis de demanda residencial forta i acreditada, definits segons els criteris
exposats en l’article 3.2. de dit Decret. La Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de
protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, entre d’altres
mesures, amplia el nombre de municipis on es té acreditat que hi ha alta demanda d’habitatge
social, passant dels 72 municipis als 234. El municipi de Cerdanyola del Vallès ja quedava inclòs en
el primer llistat.
L’avantprojecte del Pla territorial sectorial d’habitatge, presentat al 2017, considera Cerdanyola
del Vallès com un municipi de més de 2.000 habitants (padró 2014) i segons l’annex 8.1 apartat 4,
Cerdanyola del Vallès és considerat un municipi del sistema urbà de Barcelona, de polaritat
territorial i estratègia de subcentre principal del continu urbà amb una previsió de creixement alta,
del 8’3%. El considera doncs com un municipi d’àrea de demanda forta i consolidada.
Finalment, l’article 20.2 de la llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret de l’habitatge, en el seu
article 20.21 diu que si hi ha un pla local d’habitatge, la memòria social pot remetre el seu
contingut sempre i que comprenguin tots els aspectes que el reglament que desplega el Decret
legislatiu 1/2010 de 3 d’agost estableix. El municipi Cerdanyola del Vallès no disposa d’un PLH.

2. LA POBLACIÓ
2.1. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ
Cerdanyola del Vallès, amb 57.723 habitants al 2017, és un municipi va experimentar el major
creixement de població en les dècades dels anys 70 i 80 del passat segle (de l’ordre del 7’3 i 9’1%
anual respectivament2), creixements que ja no s’han tornat a produir bé ha tingut períodes
relativament expansius.
Al 1994 vorejava els 60.000 habitants que es veieren reduïts a una mica més dels 50.000 al 1995 a
causa de la segregació i que després de dues dècades hi torna a vorejar sense acabar d’assolir-los.

1

La Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, no el modifica.
Dels 19.945 habitants de 1970 passa als 30.358 al 1975 i als 51.173 al 1981, volum de població que no es
redueix per sota els 50.000 ni tant sols amb la segregació de Badia del Vallès al 1994 (el nucli estava
mancomunat amb Barberà del Vallès, del qual també es segregà).
2
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El creixement ha estat continu i sostingut fins l’any 2009, en què assolí la xifra de 58.747 habitants,
amb un únic any amb pèrdua. Entre el 2010 i el 2014 Cerdanyola ha patit la crisi amb la pèrdua
anual de població, un 0’5% anual de mitjana i un volum total de 1.345 habitants, mentre que a
partir del 2015 es capgira el signe i ja són 3 anys consecutius de nous guanys de població si bé en el
primer el creixement va ser quasi 0 i en els 2 següents molt dèbil.
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Entre el 2012 i el 2015 Cerdanyola ha perdut més d’un miler d’habitants i al 2017 just supera els
66.000 habitants, que els havia assolit amb escreix entre el 2010 i2013.

2.2. COMPONENTS DEL CREIXEMENT
En els darrers 15 o 20 anys i abans de la crisi, molts municipis de Catalunya han crescut més pel que
s’ha acordat anomenar migracions internes o mobilitat residencial que no per creixement natural
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(saldo resultant de la diferència entre els naixements i les defuncions), que a partir dels anys 80 va
caure en molts municipis fins assolir saldos negatius (més defuncions que naixements). Els
moviments residencials van incidir positivament en la reactivació de la natalitat en força d’aquests
municipis si bé l’amplitud del creixement natural va seguir condicionada pels increments en la
mortalitat.
En els darrers anys, a les migracions internes se’ls va afegir les externes, les quals van ser
especialment intenses en alguns municipis de Catalunya. La crisi no només les va frenar sinó que a
més va propiciar l’emigració.
A Cerdanyola del Vallès els moviments de població han seguit unes altres pautes, més pròpies de
centres urbans consolidats en relació les migracions: els saldos de fluxos residnecials negatius en
molts anys van ser compensats en força anys amb un creixement natural positiu si bé regressiu i uns
elevats saldos de població d’origen estranger, si més no fins la crisi.

2.2.1. CREIXEMENT NATURAL
En les 4 darrers dècades el creixement natural a Cerdanyola del Vallès ha estat positiu si bé
decreixent. Es partia al 1975 d’una natalitat molt elevada i una mortalitat força reduïda; entre el
1975 i 1981 per cada 6’2 naixements hi havia una defunció; es correspon en l’època de màxim
creixement del municipi i es produeix amb una població molt jove.
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Entre el 1982 i el 1991 la natalitat es redueix (quasi un 25%) mentre que la mortalitat augmenta
amb major proporció (47%) pel que la relació disminueix a la meitat, a 3’2 naixements per defunció.
En els anys següents la natalitat segueix reduint-se si bé amb menor intensitat però segueix haventhi majors augments en la mortalitat pel que la relació entre ambdós es va apropant i entre el 2014 i
2016 va ser de mitjana d’1,2.
Únicament entre els anys 2005 i 2010 hi ha una certa recuperació de la natalitat, a causa de
l’entrada de nova població, què l’augment lent però constant de la mortalitat esmorteix.
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2.2.2. SALDO MIGRATORI
Tot i la importància del creixement natural en l’augment de la població, el major guany en els
darrers anys es produeix a causa de la migració externa.
En relació les migracions internes entre el 1988 i el 2016 Cerdanyola del Vallès únicament ha tingut
dos períodes en què el saldo ha estat positiu si bé amb una proporció d’immigrants / emigrants
escadussera: entre el 1988 i 1993, amb 1’17 immigrants per emigrant de mitjana i de 1997 a 1999,
amb una relació d’1,24. En la resta d’anys el saldo ha estat negatiu més a causa d’un major
augment en el nombre d’emigrants que en la reducció del d’immigrants, tret dels anys de crisi en
què ambdós fluxos, d’entrada i sortida, es redueixen si bé no significativament.
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En relació les migracions externes, Cerdanyola del Vallès va tenir una gran capacitat d’atracció de
persones que provenien directament de l’estranger a partir del 2000, a banda dels que pogués
atraure com a segona o tercera destinació, inicialment amb quasi 500 immigrants, i que s’ha
mantingut fins al 2016 amb un volum proper al miler.
Així mateix, des de Cerdanyola del Vallès es van produir emigracions a l’estranger, sent superior la
població atreta si més no fins l’any 2009, any a partir del qual es redueix el flux d’entrada, gairebé
un terç, mentre que el de sortida es manté establement a l’alça. Entre el 2010 i 2013 el saldo va ser
negatiu mentre que a partir del 2014 torna a ser positiu, inferior a la vuitantena al 2014 i
augmentant en els anys següents (+270 i +340).
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784

880

341

1.699

759

765

2008

1.603

773

1.493
1.084

731
806
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Font. Pàgina web d’IDESCAT i elaboració pròpia

Si es prenen els tres components de creixement en la darrera dècada es pot observar com els saldos
negatius per canvis residencials han esmortit els augments per migracions externes i creixement
natural, la reducció d’aquest a conseqüència de saldos negatius en el moviment migratori en
general (no únicament per augment de la mortalitat), recuperació del saldo extern a partir del 2014
però massa dèbil encara per a tenir molta repercussió en el creixement natural.
Saldos
Natural

Intern

Extern

Total

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

261
239
218
229
226
228
124
134
120
73

-607
-358
-337
-450
-518
-169
-297
-230
-155
-99

806
731
773
482
69
-92
-45
-125
-215
65

460
612
654
261
-223
-33
-218
-221
-250
39

2015
2016

47
35

-188
-184

273
341

132
192

Font. Pàgina web d’IDESCAT i elaboració pròpia

2.3. NACIONALITAT
Tot i la importància dels fluxos migratoris externs, el pes de la població de nacionalitat estrangera a
Cerdanyola del Vallès és relativament menor què al Vallès Occidental i força inferior al de
Catalunya. El municipi va passar de tenir una població d’origen estranger amb un pes del 1’4% a
l’any 2000 (1’7% al Vallès Occidental i 2’9% a Catalunya), un màxim del 10’7% al 2009 (12,1% al
Vallès occidental i del 16% al 2010 a Catalunya), pes que en tots tres àmbits es redueix. Al 2017
passa a ser el 8’7% de la població de Cerdanyola (9’7 i 13’8% en els altres dos àmbits).
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2017

5.039

2016

4.874

2015

4.729

2014

4.914

2013

5.347

2012

5.632

2011

5.839

2010

6.019

2009

6.277

2008

5.808

2007

5.031

2006

5.141

52.684
52.669
52.684
52.488
52.295
52.260
52.408
52.388
52.470
52.685
52.727
52.818

4.336

2005
2004

3.463

2003

2.959

52.778
52.602
52.772

1.898

2002
2001

1.165

2000

746
0

52.506
52.316
52.032

10.000

20.000

30.000

Estrangera

40.000

50.000

60.000

Espanyola

Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

En el cas de Cerdanyola, l’augment del pes de la població d’origen estranger no ha estat tant a
causa de la reducció dels efectius de la població espanyola sinó què el seu creixement ha estat molt
menor en relació al de nacionalitat estrangera, quan no negatiu, si més no durant els primers 9 anys
de la darrera dècada. Entre el 2010 i 2013 l’índex de reducció d’efectius de la població de
nacionalitat estrangera és més elevat que els índexs de pèrdua de l’espanyola mentre que a partir
del 2014 el d’augment és superior l’augment també en l’estrangera.
Per a expressar-ho de manera senzilla: els augments i reduccions de la població de nacionalitat
espanyola són molt àtons, es mouen entre el +0’5 i -0’4 (volums molt baixos), mentre que els de
nacionalitat estrangera són notablement més elevats en quant a guanys, +33%, i pèrdues, -8%
(volums molt elevats).
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Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

Per orígens destaca la que prové d’Amèrica del Sud amb una mica més d’una quarta part de la
població total estrangera al 2017 i de la resta de la Unió Europea amb 23% i la ‘dÀsia i Oceania amb
quasi una cinquena part.
Nre

Pes

Índex
masculinitat

Resta UE
Resta Europa
Àfrica
Amèrica del nord i central
Amèrica de sud
Àsia i Oceania

1.156
412
695
489
1.331
956

22,9
8,2
13,8
9,7
26,4
19,0

1,07
0,79
1,29
0,69
0,79
0,77

Cerdanyola del Vallès

5.039

100,0

0,96

Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

D’entre els que provenen de la resta de la UE i Àfrica tenen més pes els homes mentre que en la
resta d’orígens és a la inversa. Entre la població espanyola hi ha un major equilibri entre els sexes
tot i tenir una mica de més pes les dones (índex de masculinitat del 0’97).
En conjunt és una població jove, ja que el 81% dels seus efectius són menors de 45 anys. Destaquen
els grups de 20 a 39 anys, especialment els de 25 a 29 anys que suposen quasi una quarta part dels
efectius totals del seu grup d’edat mentre que els de 20 a 24 anys i 30 a 34 anys una cinquena part.
Possiblement per la seva joventut el pes en els infants és més elevat en els menors de 5 anys, de
quasi el 10% que entre els de 10 a 14 anys, del 5%.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM A L’ENTORN DE L’ESTACIÓ DE RENFE I ELS CINEMES EL PUNT. CERDANYOLA DEL VALLÈS . Document per l'aprovació inicial

198

VII. MEMÒRIA SOCIAL

85 i més
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
0,0

2,0

4,0

Estrangera

6,0

8,0

10,0

Espanyola

Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

2.4. ESTRUCTURA D’EDATS
Les variacions del creixement de població han tingut reflex en la seva piràmide d’edats, amb un
certa recuperació de la base, un eixamplament en la cúspide, important reducció de pes entre els
joves i guany en la madura.
100 i més
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
-6,0

-4,0

Dones 2001

-2,0
Homes 2001

0,0
Dones 2017

2,0

4,0

6,0

Homes 2017

Font. Pàgina web d’IDESCAT i elaboració pròpia
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Expressa el buidat de població jove en un moment de la seva evolució, en quasi 5.500 efectius;
d’aquí pot venir el salt que hi ha entre la població de 55 a 74 anys. Pot ser indicadora de la reducció
del nombre de fills per parella i també de la possible emigració dels seus joves en edat de formar
família que tot i que gairebé sempre ha estat compensada amb l’entrada de nova població, aquesta
no ha estat suficient.
Altrament dit, s’ha produït un procés de maduració de l’estructura d’edats malgrat que els menors
de 15 anys tenen en conjunt un pes del 15%. Al 2001 l’edat mitjana de la població era de 39’6 anys,
al 2017 és de 42’4.
Si la recuperació del creixement que s’apunta a partir del 2015 es consolida, és possible que es
pugui estabilitzar la maduració de la població abans no esdevingui envelliment. Si no és així, en uns
10 o 15 anys Cerdanyola del Vallès patiria un procés d’envelliment.
Els índexs de dependència i envelliment mostren com hi ha hagut un augment tant de la base com
de la cúspide, més notable a la cúspide al 2017; els canvis més importants es donen entre el 2009 i
2017, període en què s’accentua l’envelliment de la població si bé la pèrdua de població jove és
anterior al 2009.
2001
Dependència infantil
Dependència senil
Dependència global
Envelliment
Sobreenvelliment

21,6
14,4
36,0
66,4
10,0

2009
22,9
18,0
40,9
78,6
11,2

2017

2001-2009 2009-2017 2001-2017

24,1
26,9
51,0
111,4
11,6

1,3
3,6
4,9
12,2
1,2

1,2
8,9
10,1
32,8
0,4

2,5
12,5
15,0
45,0
1,6

Font. Pàgina web d’IDESCAT i elaboració pròpia

3. LES LLARS
Abans d’entrar en l’anàlisi de les llars, es vol fer una ullada a l’evolució de 3 elements: persones,
llars i habitatges i veure si mantenen una relació. Mentre que la població es redueix entre el 1991 i
2001 a causa de la segregació de Badia del Vallès el nombre de llars i habitatges augmenta en el
mateix període, més el d’habitatges que el de llars, mentre que en la següent dècada tots 3
augmenten, menys la població i més els habitatges i les llars.

Augment

Evolució de la població, llars i habitatges
(cens)

població
llars
habitatges

1991

2001

2011

56.612
16.479
17.047

53.343
18.278
18.996

57.674
21.316
22.375

total
19912001
-3.269
1.799
1.949

relatiu
20012011
4.331
3.038
3.379

19912001
-5,8
10,9
11,4

anual
20012011
8,1
16,6
17,8

19912001
-0,6%
1,0%
1,1%

20012011
0,8%
1,5%
1,7%

Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia
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En ambdues dècades, menys persones van necessitar més habitatges, com ho avala l’evolució de la
dimensió mitjana de la llar: al 1991 era de 3,40 persones/llar, al 2001 de 2,89 i al 2011 de 2,67,
aquesta darrera superior a la mitjana catalana (2’54) i comarcal (2’64).
Igualment, en ambdues dècades s’ha construït més habitatge que població resident té, possiblement
a causa de les urbanitzacions residencials (Bellaterra, terranova, etc.). En tot cas, part de
l’augment de llars podia ser absort amb l’habitatge existent al municipi.

3.1. LES LLARS SEGONS EL NOMBRE DE PERSONES
L’augment del nombre de llars per damunt del creixement de població i reducció de la seva
dimensió mitjana s’entenen millor si es mira l’evolució de les llars segons el nombre de persones.
El més notable és el gran augment de les llars unipersonals, que al 1991 eren el 7’7% de les llars del
municipi, fins quasi suposar una cinquena part al 2011. Al costat d’aquestes, les llars de dues
persones assoleixen suposar quasi un terç de les llars mentre que les de 4 i més persones redueixen
pes i volum.
35,0

31,2

30,0

26,5

25,0

18,7 19,7
15,2

20,0
15,0
10,0

30,8
24,4
22,0 22,5

25,0
20,8
13,1

7,7

6,5 5,4 6,8
2,4 1,3

5,0
0,0
1

2

3
1991

4
2001

5

6 i més

2011

Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

L’augment més important de les unipersonals es dóna al 2001, amb un increment relatiu del 119%
mentre que en les de 2 persones és similar en les dues dècades. Els guanys de les llars de 3 persones
són en relació les altres 2 relativament modestos, però en volum entre el 1991i 2011 superen el
miler. La reducció més gran es dona en les llars de 6 i més persones, amb el 75% seguit pel de les 5
persones.

3.2. LES LLARS SEGONS EL TIPUS DE NUCLI
En la composició de la llar, les formades per parelles amb fills són les de major pes, de de més del
40% de les llars totals però ja reduït el seu pes en relació el 2001 a causa de no haver quasi
augmentat, mentre que les llars unipersonals i parelles sense fills tenen augmenten en pes i volum.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM A L’ENTORN DE L’ESTACIÓ DE RENFE I ELS CINEMES EL PUNT. CERDANYOLA DEL VALLÈS . Document per l'aprovació inicial

201

VII. MEMÒRIA SOCIAL

Sense nucli
Unipersonals
2001
2011

Amb
2
Mono- nuclis
amb fills parentals o +

Parelles

2 persones o
més
sense fills

Total

2.776
3.996

593
846

3.958
5.041

9.104
9.109

1.544
2.026

303
299

18.278
21.316

15,2
18,7

3,2
4,0

21,7
23,6

49,8
42,7

8,4
9,5

1,7
1,4

43,9

42,7

27,4

0,1

31,2

-1,3

16,6

1.220

253

1.083

5

482

-4

3.038

Pes (%)
2001
2011
Variació (relativa)
2001-2011
Variació (absoluta)
2001-2011

Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

Les llars monoparentals també han anat guanyat volum i pes, suposant gairebé el 10% de les llars al
2011 i les llars sense nucli formades per dues o més persones, malgrat tenir un baix pes tenen un
increment del 43% en una dècada possiblement per un augment del nombre de persones que sen
tenir cap vincle familiar comparteixen pis mentre que les llars formades per 2 i més nuclis familiars
redueixen volum i pes3.

3.3. PERSONA DE REFERÈNCIA DE LA LLAR
L’estructura d’edats de la persona de referència de les llars a l’any 1991 situava el gruix entre els
30 i 49 anys, amb predomini dels de 35 a 44 anys amb un pes del 14%, mentre que al 2001 se situa
entre els de 30 i els 54 anys, amb pesos relatius entorn l’11% en cada una de les franges
quinquennals i al 2011 hi ha un desplaçament cap els grups de 35 a 59 anys amb uns pesos que
oscil·len entre quasi el 10 i l’11,4%.
La diferència més notable però al 2011 és el gra augment de pes de les llars amb la persona de
referència de 75 i més anys que assoleix el 10%, més de la meitat dels quals en la franja d’edat de
75 a 79 anys i un terç entre els de 80 a 84 anys.

3

L’augment no té a veure amb els estudiants universitaris que resideixen a Cerdanyola donat que habitualment
no canvien el lloc d’empadronament sinó possiblement tant per part de població immigrada com també del
municipi que no poden fer front als preus de l’habitatge, si bé és cert que la reducció del segon qüestionaria el
pes de la població immigrada, tot i que ja ha estat vist que la població de nacionalitat estrangera és força
jove.
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Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

L’estructura d’edats al 2011 mostra la tendència a la maduració i cert envelliment que la del 2001
apunta, amb un important decrement de les llars joves (-885 en dues dècades) tret de les més joves
que si augmenten mentre que en el mateix període les llars encapçalades per persones de 75 i més
anys augmenten en més de 1.500 unitats.

4. ESTIMACIONS DE LLARS
Un dels principals problemes en les estimacions de població i llars és que en els moments de canvis
profunds, com els que es venen produint del 2008-2009 ençà, costa molt poder dimensionar fins a
quin punt tindran incidència en les dinàmiques demogràfiques, fins quan es pot perllongar la
situació de reducció del creixement donat que la seva incidència en el territori i en el temps és
molt desigual.
Una part important dels càlculs rau en el tractament de dades conegudes i en la seva projecció a un
termini mitjà. Cerdanyola del Vallès ve d’un període de creixement constant de població, amb
intensitats diferents però sempre ascendent; amb la crisi el ritme de creixement es va anar reduint
fins a encadenar 4 anys consecutius de pèrdua de població; al 2016 el signe torna a canviar,
mantenint-se al 2017, si bé és encara massa feble.
Així mateix, en el càlcul del potencial de població i llars fet en les projeccions demogràfiques no es
pot contemplar la incidència que hi poden tenir factors no demogràfics però que la seva presència
i/o execució poden significar un complet capgirament de les expectatives de creixement, sigui en
un sentit o en un altre. Un exemple senzill pot ser el tancament d’una activitat econòmica que
empra mà d’obra local i en què una part molt important de la població activa del municipi hi
treballa4. Hi ha també l’exemple contrari: un municipi que ha experimentat durant dècades una

4

El cas del tancament de l’empresa Lear a l’any 2002 a Cervera i a l’any 2009 a Roquetes i el tancament de
l’empresa l’Agudana també a Cervera el 2010. El cas de la Taurus a Oliana o del tancament d’empreses del
moble a la Sénia serveixen també d’exemple.
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pèrdua constant de població i en què un dia s’implanta una empresa que no només es converteix en
motor econòmic local sinó també nacional5.
Així mateix cal posar de relleu un fet que sembla que ha estat oblidat i que en el seu moment va ser
molt rellevant: a la dècada dels anys 90, Catalunya estava patint un clar procés d’envelliment i
regressió de la població: la natalitat havia caigut dràsticament al llarg dels anys 70 i 80, la
mortalitat presentava una línia ascendent amb el que el creixement natural era en molts municipis
negatiu, el saldo migratori amb la resta de l’estat era o negatiu o zero, la immigració exterior era
quasi bé inexistent; i, en aquelles dates ningú, ni tant sols els especialistes en la matèria, va poder
preveure el capgirament extraordinari que es va produir en les pautes de moviments de població a
principi del segle XXI.
És en aquest marc que al moment de fer les estimacions per al present document s’opta per
prendre com a referència les projeccions de llars realitzades pel Pla Territorial Sectorial
d’Habitatge (PTSH) del 2017 atès que en la seva elaboració a més de la mirada estrictament
demogràfica s’hi afegeix la territorial.
Aquestes abasten fins el 2030, any que es considera vàlid com a màxim atesa la magnitud de
d’aquesta modificació del PGMA l’Annex 8.1, relació de municipis de les àrees de demanda forta i acreditada i justificació del
complement dels supòsits d’inclusió, en l’apartat 4 (pàgina 92), llista els municipis de més de 2.000
habitants (padró 2014) amb polaritat territorial de l’arc metropolità, entre d’altres, i que es troben
situats en un sistema urbà definit pel planejament territorial parcial i que experimentaran un
augment alt o molt alt del nombre de llars amb horitzó l’any 2030.
Cerdanyola del Vallès és considerat és considerat un municipi del sistema urbà de Barcelona, de
polaritat territorial i estratègia de subcentre principal del continu urbà amb una previsió de
creixement alta, del 8’3%. Segons les projeccions, Cerdanyola del Vallès podria passar de les 21.166
llars del 2014 a les 23.089 al 2030.
2030

23.089

2025

22.622

2020
2014

21.667
21.166

20.000 20.500 21.000 21.500 22.000 22.500 23.000 23.500
Nombre de lllars

Font. Annex 8.2 de l’Avantprojecte del PTSH, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

5

Seria el cas del Grup Alimentari Guissona, més coneguda com a AREA, que es va desenvolupar en una època
en què municipi i comarca (la Segarra) havien perdut molta població i no es veia cap signe que pogués capgirar
la tendència de caiguda.
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Finalment assenyalar que les estimacions de llars poden ser assimilades a necessitats futures
d’habitatge principal però no a necessitats d’habitatge total.
Total

Relatiu

Anual

2015-20
2021-25
2026-30

501
955
467

2,4
4,4
2,1

0,4
0,9
0,4

2015-30

1.923

9,1

0,6

Font. Annex 8.2 de l’Avantprojecte del PTSH, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Tot i ser considerat municipi de demanda forta i acreditada, les previsions d’augment en el nombre
de llars són força moderades si es comparen amb les experimentades entre el 1991 i el 2011, en què
en la dècada dels anys 90 va tenir un augment relatiu de l’11% i anual de l’1% i a la següent van ser
del 17% i 1’5% respectivament.
Segons les projeccions del PTSH, entre el 2015 i 2030 l’augment relati de llars seria del 9% amb un
augment anual del 0’6%.

5. ELS HABITATGES
Entre el 1981 i el 1991 el parc d’habitatges de Cerdanyola va passar de les 17.040 unitats a les
18.996, amb un increment de l’11% A la dècada següent va a passar a tenir 22.375 unitats, amb
increment major, del 18%, mentre que en la darrera l’increment va ser menor, del 13%, amb 25.300
habitatges segons el cens. Es pot fer una estimació del nombre d’habitatges afegint l’habitatge
acabat a partir del 2011 segons els certificats finals d’obra, 126 unitats, al nombre segons el cens de
20116.
2017

25.426

2011

25.300

2001

22.375

1991

18.996

1981

17.047
0

10.000

20.000

30.000

Font. Dades pàgina web de l’IDESCAT

6

No s’ha tingut en consideració el nombre d’enderrocs, del qual es desconeix la xifra.
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5.1. ELS HABITATGES SEGONS TIPUS
L’ús de residència principal és el predominant, evolucionant de les 4 cinquenes parts de 1981 a una
mica més d’aquesta proporció al 2011 (84%) si bé és al 1991 que quasi assoleix el 90% de l’habitatge
total.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

80%

87%

82% 84%

20%
4% 2%
0% 3%
Principals

Secundaris
1981

1991

2001

11% 13% 14%

Buits
2011

Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

Segons les dades censals, a cerdanyola del vallès l’habitatge buit ha tingut en tots els anys censals
més pes que els de segona residència, molt destacadament al 1981 en què quasi no hi ha segona
residència (únicament 4 habitatges segons el cens); la proporció d’habitatge buit s’hauria reduït al
1991 i 2001 amb l’augment del del principal i de segona residència mentre que al 2011 hauria
augmentat per reducció del pes del segona residència.
Les dades censals d’habitatge de segona residència indicaria que el procés de transformació a
principal és anterior a la dècada dels anys 80 mentre que l’estoc d’habitatge buit ha estat
relativament important en les 4 dècades (el volum ha estat entorn el 2.900-3.000).
Podria ser així però no es disposa de cap dada que ho reafirmi o contradigui. En tot cas, en
municipis en què segons l’estadística (censos de població i habitatges) s’apuntava a l’existència
d’una quantitat elevada i han realitzat l’estudi i identificació d’aquesta borsa amb el creuament
d’informació provinent de padró, cadastre i consums, s’ha anat veient que la dada no era correcta i
que la desocupació era menor a la consignada censalment.
En relació el Vallès Occidental i Catalunya, a Cerdanyola hi ha més habitatge buit i menys secundari
mentre que l’habitatge principal té una proporció similar a la mitjana comarcal.
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90,0

84,3 85,5
76,2

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0

14,0

12,2

10,0

1,7

11,1 11,6

3,3

0,0
Principals

Secundaris

Cerdanyola del Vallès

Buits

Vallès Occidental

Catalunya

Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

5.2. RÈGIM DE TINENÇA DE L’HABITATGE PRINCIPAL
La propietat ha estat el règim de tinença dominant en les dues dècades censals tot i que al 2011
tenia un pes inferior al del 1991 per l’augment del lloguer que al 2011 superava al del 1991, mentre
que els d’altres règims de tinença (per exemple, habitatges cedits gratuïtament o a baix preu per
empreses o institucions) reduïa volum i pes.
100,0

88,1 90,7 86,9

80,0
60,0
40,0
10,1 8,3 12,3

20,0
0,0
1991

2001
Propietat

Lloguer

1,8 1,0 0,8
2011

Altres

Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

L’anomalia que podria suposar el 2001, en què l’habitatge en propietat representava el 91% de la
tinença de l’habitatge principal i el lloguer havia retrocedit fins el 8%, al Vallès Occidental també es
reprodueix tot i que un menor pes de l’habitatge en propietat i major en les altres formes de
tinença i també a Catalunya, tot i el menor pes del principal i el major del de lloguer.
Al 1991 el 55% de les llars de Cerdanyola tenien l’habitatge pagat i un 31% amb pagaments
pendents. La relació al 2001 canvia, amb una disminució dels habitatges pagats fins el 46% i un
augment dels que tenien pagaments pendents fins al 41%, quasi igualant-se ambdues magnituds; al
2011 segueix reduint-se el pes de les llars amb l’habitatge pagat fins el 42% però també de les que
tenien pagaments pendents, fins el 39% tot i que hi ha un augment de volum en tots dos; això va ser
a causa de l’increment dels de lloguer (l’augment de les altres formes de tinença no és suficient per
a absorbir ambdues reduccions).
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Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

L’accés a la propietat de l’habitatge principal va ser possible recorrent a l’endeutament de les
famílies, probablement com solia haver estat (no hi ha dades censals anteriors al 1991) tot i que
sembla que el canvi és anterior a la dècada dels anys 90 ja que al 1991 vora un terç de llars tenien
pagaments pendents.
Cerdanyola del Vallès
1991
Règim de tinença de l'habitatge principal
Propietat

Nre

2011
Pes

Nre

Pes

8.986

54,6

8.324

45,5

8.845

41,5

Compra amb pagaments pendents

5.133

31,2

7.450

40,8

8.317

39,0

Lloguer
Cedit gratis o a baix preu

Altres

2001
Pes

Compra pagada
Herència o donació
Lloguer

Nre

Altres formes

Total

386

2,3

419

2,3

700

3,3

1.656

10,1

1.484

8,1

2.537

11,9

296

1,8

173

0,9

161

0,8

0

0,0

428

2,3

757

3,6

100,0

18.278

100,0

21.317

100,0

16.457

Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

En tot cas, en la dècada dels 90 s’accentua l’endeutament amb un increment del 45% entre el 1991
i 2001 i una reducció dels que ja el tenien pagat en un 7%, increment que se suavitza en la dècada
següent en un 12% mentre que hi ha un petit augment de les llars amb l’habitatge ja pagat, del 6%
mentre que l’augment de l’habitatge en lloguer va ser del 71%.

5.3. CARACTERÍSTIQUES DELS HABITATGES I IMMOBLES
Segons el cens d’edificis i immobles del 2011, a Cerdanyola del Vallès el tipus d’edifici dominant era
l’unifamiliar, amb el 69% dels edificis totals del municipi, el pes de les urbanitzacions residencials
es fa sentir en el tipus dominant dels edificis.
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Edificis destinats principalment a
habitatge segons el nombre d'immobles,
2011
Nre
%
D'1 immoble
De 2 immobles
De 3 immobles
De 4 immobles
De 5 a 9 immobles
De 10 a 19 immobles
De 20 a 29 immobles
De 30 a 39 immobles
De 40 immobles i més

4.875
637
191
154
442
392
224
59
60

69,3
9,1
2,7
2,2
6,3
5,6
3,2
0,8
0,9

Total

7.034 100,0

Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

Els edificis plurifamiliars suposaven el 31% restant, destacant els edificis bifamiliars i els de 5 a 9
immobles.
Fent una translació segons nombre d’immobles, la proporció canvia: l’unifamiliar passa a suposar el
19% dels immobles, proporció prou elevada, mentre que el plurifamiliar el 76% i els bifamiliars
redueixen el seu pes al 5% dels immobles.
Immobles

nre

unifamiliars
bifamiliars
plurifamiliars

4.875
1.274
19.544

%
19,0
5,0
76,1

total

25.693

100,0

Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

El 64’5% dels immobles se situen en edificis de 4 i més plantes sobre rasant i tres quartes parts
tenen ascensor, tot i suposar el 70% dels edificis. El nombre d’immobles en edificis amb ascensor
augmenta amb el nombre de plantes: del 20% en els de 3 al màxim 91% en els de 6 i més plantes.

Edificis
Plantes

Nombre

Amb ascensor
%

Nombre

%

Immobles
Nombre

Amb ascensor
%

Nombre

%

D'1 planta
De 2 plantes
De 3 plantes
De 4 plantes
De 5 plantes
De 6 plantes i més

1.610
2.764
1.658
274
268
460

22,9
39,3
23,6
3,9
3,8
6,5

0
22
141
133
163
405

0,0
0,8
8,5
48,5
60,8
88,0

2.001
3.460
3.667
2.235
3.148
11.182

7,8
13,5
14,3
8,7
12,3
43,5

0
40
734
1.232
1.869
10.134

0,0
1,2
20,0
55,1
59,4
90,6

Total

7.034

100,0

864

12,3

25.693

100,0

14.009

54,5

De 4 i més plantes

1.002

14,2

701

70,0

16.565

64,5

13.235

79,9

Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia
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Quant a superfície útil de l’habitatge principal al 20117 es pot destacar que:
- el parc principal de dimensions més reduïdes (fins a 60 m² útil) és reduït amb un 13% dels
habitatges
- l’habitatge dominant en el municipi es de mitjanes dimensions, d’entre 76 a 90 m² útils, amb
quasi un terç de l’habitatge principal;
- quasi la cinquena part de l’habitatge és de dimensions una mica més petites, de 61 a 75 m², i
amb menor pes, del 14%, de dimensions una mica més grans, de 91 a 105 m² útils.
- els habitatges de molt reduïdes dimensions (fins 45 m²) tenen menor pes que els de majors
dimensions (majors de 180 m²): 2’2 i 3’5% respectivament.
- els habitatges de Cerdanyola del Vallès reprodueixen força els estàndards de la comarca
mentre que ambdós s’allunyen una mica de les mitjanes catalanes.
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Fins 45 m2 46-60 m2

61-75 m2

76-90 m2 91-105 m2 106-120 m2 121-150 m2 151-180 m2 > 180 m2

Cerdanyola del Vallès

Vallès Occidental

Catalunya

Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

En resum, a Cerdanyola del Vallès l’habitatge principal és de dimensions mitjanes i en una proporció
relativament menor de petites i grans. Altra qüestió és saber si l’habitatge amb altres usos al
principal mantenen les mateixes proporcions.
Els edificis de Cerdanyola del Vallès són relativament moderns atès que quasi tres quartes parts van
ser construïts a partir de 1971. La dècada dels anys 70 va ser justament la més dinàmica amb un
32% dels immobles del municipi seguida per la dels anys 90 amb un 17% dels immobles, mentre que
entre el 2002 i el 2011 es va acabar el menor volum de les darrers 5 dècades, el 9%, degut a la
caiguda de l’activitat constructiva rel la crisi.

7

La comparació amb les dades dels dos censos anteriors no es pot fer ja que han variat els trams o grups; al
1991 i al 2001 els grups eren de 10 en 10 m² útils (per exemple de 30 a 39 m²) mentre que al cens del 2011
proporciona unes altres agregacions (seguint l’exemple, de 30 a 45 m² útils).
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De 2002 a 2011

9,3

De 1991 a 2001

16,8

De 1981 a 1990

15,5

De 1971 a 1980

32,0

De 1961 a 1970

14,4

De 1951 a 1960

4,5

De 1941 a 1950

1,9

De 1921 a 1940

1,8

De 1900 a 1920

0,9

Abans de 1900

2,9
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Any de construcció dels immobles

Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

D’un parc d’immobles relativament modern en deriva un estat de conservació força bo: al 2011
quasi el 98% dels immobles estaven en edificis en bon estat de conservació; únicament un 0’2%
estava en estat ruïnós, un 0’4% en mal estat i un 2% dels immobles se situaven en edificis que
presentaven alguna deficiència.

5.4. DINÀMIQUES CONSTRUCTIVES I TIPUS D’HABITATGES CONSTRUÏTS
No hi ha informació disponible sobre les dinàmiques constructives anteriors als anys 80 més enllà del
registre que proporciona el cens sobre data de construcció de l’edifici, el qual indicava que un 32%
dels habitatges havien estat construïts en aquella dècada.
A la dècada següent la construcció (els habitatges acabats) es va reduir a la meitat. D’aquest
període destaca que en 9 anys es van acabar tants habitatges amb protecció oficial com en els 26
anys posteriors amb la diferència que entre el 1981 i el 1989 se’n van finalitzar en cada any malgrat
ser quasi irrellevants al 1988 i 1989 mentre que les posteriors promocions han estat més
concentrades en el temps (843 entre el 1995 i 1998), 155 al 2005-06 i 352 al 2010.
Entre el 1991 i 2001 l’activitat, segons el cens, manté una proporció similar. Entre els anys 1992 i
2000 les dinàmiques constructives van seguir la mateixa tendència dels anys anteriors però amb
puntes entre el 1994 i 1995 es van iniciar més de 1.900, acabant-se al 1996 en què es 1.620, volums
que ja no s’han tornat a donar en cap altre any.
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Font. Dades pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

Sense cenyir-se a les dècades que marca el cens, els anys amb major dinamisme queden compresos
entre el 1994 i 2007 pel que fa als habitatges iniciats (90% dels habitatges iniciats entre el 1992 i el
2017), que en els acabats es perllonga fins el 2010 si bé ja amb reducció en el seu nombre (93%).
Al 2009 els habitatges iniciats es redueixen en un 87% i es mantenen des llavors en volums molt
baixos, si bé al 2016 i 2017 s’inicien una mica més d’habitatges (40 i 56 respectivament). En els
habitatges acabats, la reducció al 2011 va ser del 98% i el volum s’ha mantingut molt baix en tots
els anys.
L’estadística elaborada per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana a partir dels visats dels
col·legis d’aparelladors aporta més informació sobre quin tipus d’habitatge s’ha construït en els
darrers 19 anys.
Segons aquesta l’habitatge acabat ha estat majoritàriament en edifici plurifamiliar, amb el 85% del
total construït, l’habitatge unifamiliar aïllat i l’adossat van tenir un pes similar, del 706 i 7’4%
respectivament.
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Habitatges acabats segons tipologia edificatòria
unifamiliars
aïllats

plurifamiliars
en bloc

Total

1999

22

40

257

319

2000

24

17

394

435

2001

43

23

249

315

2002

17

36

312

365

2003

20

103

41

164

2004

24

20

391

435

2005

16

6

539

561

2006

25

7

299

331

2007

23

6

271

300

2008

20

6

129

155

2009

10

0

211

221

2010

8

2

25

35

2011

4

1

3

8

2012

4

3

0

7

2013

2

0

7

9

2014

8

1

13

22

2015

3

0

14

17

2016

6

1

19

26

2017

8

7

16

31
3.756

Total
%

adossats

287

279

3.190

7,6%

7,4%

84,9%

Font. Pàgina web del departament de Territori i Sostenibilitat i elaboració pròpia

L’habitatge en edifici plurifamiliar va tenir una gran davallada a partir del 2010 mentre que en
l’unifamiliar adossar des del 2004 hi ha hagut poques promocions mentre que l’aïllat si bé es
redueix volum a partir del 2009 se’n van acabant en tots els anys.
Aquesta mateixa estadística proporciona informació per trams de superfície construïda. El 48% dels
habitatges acabats eren de grans dimensions de més de 125 m² construïts i el 30% dels habitatges
tenien una superfície compresa entre els 101 i 125 m² construïts, de dimensions relativament grans
mentre que els de mitjanes dimensions, de 76 a 100 m²c, suposaven el 16% i el de petites
dimensions el 5%.
Així, mentre que el cens del 2011 mostra que en l’habitatge construït fins el 2011 dominava el de
dimensions mitjanes, l’estadística dels habitatges acabats mostra que al municipi s’ha construït
habitatges de grans dimensions i no únicament en edificis unifamiliars sinó també plurifamiliars atès
que ha estat la tipologia dominant.
No es considera que hi hagi divergència entre dues fonts atès que segons el cens del 2011 el 58%
dels habitatges en aquell any era anterior als anys 80 i un 15% es va fer a la dècada dels anys 80, pel
que es pot considerar que els habitatges construïts fins llavors eren de menors dimensions mentre
que els construïts a partir dels anys 90 de majors.
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més de 150 m2

23,9%

de 126 a 150
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24,5%
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m2

30,4%
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1,17%
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Habitatges acabats segons superfície construïda

Font. Pàgina web del departament de Territori i Sostenibilitat i elaboració pròpia

5.5. ELS PREUS DELS HABITATGES SEGONS L’ESTADÍSTICA OFICIAL
5.5.1. COMPRAVENDES REGISTRADES
Hi ha poca informació sobre els preus de compravenda reals mentre que sobre els lloguers se’n
coneix alguna cosa més.
“L’abril de 2015 es va signar un conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Deganat
dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya, pel qual es facilitarà a
l’Agència, periòdicament, la informació dipositada en els registres relacionada amb el mercat
immobiliari de l’àmbit de Catalunya, per a la seva explotació estadística” Extret de la nota
metodològica presentada en el web del Departament de Territori i Sostenibilitat.
La sèrie disponible és encara curta i abasta un període caracteritzat per la regressió de vendes i
preus, del 2013 al 2017. Tot amb tot, és un punt de partida.
Al 2013 el nombre de compravendes voregen les 200 amb un pes molt minso de les d’obra nova
(14%). Al 2014 les compravendes augmenten un 28% però les d’obra nova es redueix un 26%. És al
2016 que hi ha un augment més significatiu del 46%, multiplicant-se per 1’5 en relació l’any
anterior, volum que es manté similar al 2017. Les d’obra nova segueixen sent poc significatives
(entre el 3 i 6%).
Els habitatges eren de mitjana de dimensions grans, llevat dels pocs habitatges nous amb protecció
oficial i al 2015 dels d’obra nova.
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Nre. Compravendes
Habitatges
Hab.
nous
nous
Habitatge
lliures
protegits
usat
2013
2014
2015
2016
2017

23
17
9
25
14

4
2
0
1
1

170
234
286
405
418

Superfície mitjana (m2 construïts)

Total

Habitatges
Hab.
nous
nous
Habitatge
lliures
protegits
usat

197
253
295
431
433

118,85
113,79
73,67
90,36
106,77

79,00
67,50
0,00
82,00
66,00

Total

98,53
92,50
101,68
97,06
100,84

99,72
93,56
100,78
96,65
100,95

Font: web del Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de l'Habitatge Catalunya, a partir de les
dades proporcionades pel "Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.”

El preu total dels habitatges de segona mà es va reduir al 2014 però a partir del 2015 ha augmentat
(al 2015 ja era superior al del 2013), i al 2017 és un 18% més car que al 2013. L’evolució del preu de
l’habitatge d’obra nova8 ha estat més irregular però al 2017 és un 6% més car que el del 2013.
Preu total (milers d'euros)
Habitatge Habitatge
nou
usat
2013
2014
2015
2016
2017

268,12
211,21
134,09
193,20
283,60

195,20
173,11
210,79
222,00
230,78

Total
203,17
175,78
207,67
220,08
232,85

Preu / m2 construït
Habitatge Habitatge
nou
usat
2.154,07
1.913,70
1.856,09
2.171,07
2.969,28

1.964,15
1.719,77
1.921,97
2.082,33
2.204,44

Total
1.984,90
1.733,35
1.919,29
2.088,25
2.234,48

Font: web del Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de l'Habitatge Catalunya, a partir de les
dades proporcionades pel "Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.”

5.5.2. EL PREU MITJÀ DE LLOGUER
Hi ha informació disponible sobre el lloguer elaborada per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana
a partir de les fiances dipositades a l’INCASÒL disponibles al web del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. La sèrie abasta des de l’any 2005.
El preu de lloguer al 2005 ers de 515’16 €/mes i al 2008 de 765’84 €, 250 € més: en 3 anys havia
augmentat un 48%. De 2009 a 2013 es va reduir anualment (la reducció més destacada va ser al 2009
amb un 10% i 2010, del 8%) fins els 578’80 €/mes, seguint sent més elevat que al 2005. Des del 2014
ha augmentat anualment i al 2017 ja era de 698’95 €, un 21% més elevat que al 2013 i una renda
mitjana similar a la del 2009.
L’evolució de les rendes de lloguer a Cerdanyola ha seguit les mateixes tendències que al Vallès
Occidental i Catalunya, si bé amb petites variacions en relació els dos àmbits. El rellevant és que la
8

Els preus d’obra nova inclouen també els d’habitatge amb protecció.
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renda mitjana del lloguer a Cerdanyola del Vallès ha estat superior en quasi tots els anys de la sèrie
a la dels dos altres àmbits, sent la diferència més notable en relació el Vallès Occidental (-9% al
2017, 59 €) que en relació Catalunya (-7%, 44 €)
Preu mitjà contractual (€/mes)
900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Cerdanyola del vallès

2011

2012

2013

2014

Vallès Occidental

2015

2016

2017

Catalunya

Font: Web del Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, a partir de
les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL.

Si es posa en relació el nombre de contractes amb la població dels 3 àmbits, al 2005 era molt baixa
en els tres si bé a Cerdanyola era la menor: 3’6 contractes / 1.000 habitants. En tots 3 àmbits va
anar en augment però a Cerdanyola va ser menor i més lenta.
25,0
19,9
20,0
15,5
15,0
10,4
10,0

10,9

8,0

7,6

13,1
12,9

18,3
16,9
14,9

17,9
16,1

17,6

20,8
19,0

18,9
17,6

15,3

15,8

2014

2015

17,7
16,2

16,0
15,8

14,0

13,1

8,7

7,8

7,1

15,7

14,1

12,8

17,0

19,9

7,2

5,0
3,6

3,0

3,2

2005

2006

2007

0,0

4,2
2008

2009

Cerdanyola del Vallès

2010

2011

2012

2013

Vallès Occidental

2016

2017

Catalunya

Font: Web del Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, a partir de
les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL.

En tots els anys, la proporció ha estat menor a Cerdanyola del Vallès que al Vallès Occidental i
Catalunya. Tot amb tot, en 12 anys l’augment del nombre de contractes ha estat més important al
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municipi que en els altres dos àmbits: del 347% (passa de 204 al 2005 als 911 al 2017) mentre que al
Vallès Occidental ha estat del 179% i a Catalunya del 196%9.

5.5.3. L’OFERTA DEL MERCAT
Per l’anàlisi del mercat immobiliari s’ha analitzat els habitatges en oferta als portals immobiliaris a
juny del 2018 excloent els habitatges unifamiliars en qualsevol de les seves tipologies
(entremitgeres, adossat i aïllat).
Després de filtrar entrades repetides s’ha obtingut una mostra de 257 habitatges (2015 en venda i
42 de lloguer), el que representa un 1% dels habitatges totals estimats al 2017. Si la relació s’aplica
amb els habitatges buits segons el cens del 2011, la mostra suposa un 7% d’aquests.
Oferta 06/2018
Nre

Pes

%
habitatges
buits
(2011)

Compravenda
Obra nova
Segona mà
Lloguer

215
6
209
42

83,7
2,8
97,2
16,3

6,1
0,2
5,9
1,2

Total

257

100,0

7,2

Font. Habitatges totals 2017: pàgina web de l’Idescat a partir del Cens de població i habitatges al 2011 i
pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat, habitatges acabats a partir dels visats dels col·legis
d’aparelladors; Habitatges buits: pàgina web de l’Idescat a partir del Cens de població i habitatges al 2011;
Oferta: elaboració pròpia a partir d’informació obtinguda dels portals immobiliaris

L’habitatge en venda és dominant, suposant el 84% de la mostra analitzada: més o menys, de cada 6
habitatges en oferta només un és en lloguer.
Dels habitatges en compravenda, el de segona mà és el dominant amb un 97% del total dels
habitatges. En relació l’obra nova, si es té en consideració que des del 2012 s’han acabat 126, la
mostra obtinguda es pot considerar vàlida (4’8% dels habitatges acabats; si s’afegissin l’oferta d’uns
habitatges aparellats la mostra seria del 6%).
Si es comparen les compravendes efectuades al quart trimestre del 2017 amb l’oferta de mercat,
l’oferta d’habitatge d’obra nova està en sintonia amb les compravendes en aquell trimestre. Si
s’agreguen les compravendes efectuades entre el 2013 i 2017, 96, amb els 6 en oferta (8 si
s’inclouen les 2 aparellades), el 76% de l’habitatge acabat entre el 2012 i 2017 ja estaria venut i un
6% en oferta, pel que ara mateix no sembla que hi hagi d’haver una gran bossa d’habitatge d’obra
nova al mercat.

9
Es desconeix quina pot haver estat la incidència de la reforma de la LAU (Llei 4/2013) en la variació del
nombre de contractes més enllà que al 2014 es va reduir el nombre de contractes en els tres àmbits. Una
mateixa adreça pot acumular, des del 2014, més d’1 contracte atesa la reducció del termini del contracte però
pot correspondre’s amb el mateix llogater.
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Si es posa en relació els habitatges acabats entre el 2002 i el 2017 amb les cèdules de primera
ocupació concedies en aquest mateix període el grau de cobertura és molt elevat, del 98’6%, cosa
que confirmaria l’anterior percepció.
La comparativa de preus d’oferta i de compravenda mostra com el preu d’oferta de l’obra nova és
un 39% més car mentre que en la segona mà un 8%. La gran diferència de preu en l’obra nova ve
causada per la també gran diferència en les dimensions dels habitatges, de 95 m² construïts en la
mostra d’oferta i 60 en els venuts i malgrat que el preu per m² segueix sent més elevat en l’oferta,
la diferència es redueix a un 6% mentre que la segona mà, amb menors diferències en les
dimensions el preu per m²c és un 11% més car en l’oferta.
Superfície
Oferta (06/2018)

Construïda

Preu
Total

€/m²c

€/m²u

95,0 83,6
94,9 82,7

259.866,7
241.210,9

2.725,0
2.512,8

3.096,6
2.879,9

Total
215
Compravendes registrades 4T/2017

94,9 82,7

241.731,6

2.518,7

2.886,0

Obra nova
Segona mà

59,8
99,9

157.760,0
220.760,6

2.565,3
2.229,1

Total
85
Oferta / Compravendes registrades

97,4

215.987,8

2.254,6

Obra nova
Segona mà

83,3
38,3

35,2
-5,0

102.106,7
20.450,3

159,7
283,7

Total

39,5

-2,5

25.743,7

264,2

Obra nova
Segona mà

Mostra
6
209

5
80

Útil

Font. Compravendes registrades: pàgina web web del Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de
l'Habitatge Catalunya; Oferta: elaboració pròpia a partir d’informació obtinguda dels portals immobiliaris

Comparant l’oferta d’obra nova i segona mà, a unes dimensions iguals el preu total de l’obra nova
és un 7% més car que la segona mà i un 8% més car per m² construït. Al ser de dimensions diferents
els venuts, resulta difícil establir si la diferència de preus en l’oferta és elevada o correcta.
Dels 6 habitatges en oferta d’obra nova la meitat es corresponen a una promoció de 14 habitatges al
barri de Sant Ramon en què només restaven aquests per a vendre que s’està finalitzant. Un altre
habitatge pertany a una entitat financera i es correspon a una promoció de 29 habitatges del qual
només en resta 1.
En l’oferta de segona mà els pisos suposen el 78% de la mostra tenen una superfície construïda
mitjana de 90 m² i és el preu d’oferta més barat si no es té en consideració l’apartament i loft en
oferta, tots dos amb molt poc pes.
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Superfície
Segona mà

Nre

Pes

Dormitoris

m²c

Preu (€)
m²c

m²u

Apartament
Dúplex
Loft
Pis
Planta baixa

1
29
1
161
15

0,5
14,0
0,5
77,8
7,2

0,0
3,5
0,0
3,1
3,2

50,0
125,1
40,0
90,1
98,3

m²u
45,0
103,8
38,0
79,3
86,5

55.000,0
328.362,1
85.000,0
219.652,4
356.400,0

Total

1.100,0
2.677,7
2.125,0
2.422,3
3.575,3

1.222,2
3.226,1
2.236,8
2.752,6
4.062,9

Total

207

100,0

3,1

95,2

82,9

243.345,6

2.533,8

2.904,0

Font. Elaboració pròpia a partir d’informació obtinguda dels portals immobiliaris

Els dúplex (14% de l’oferta) i les plantes baixes tenen un preu mitjà molt més elevat, inclús superior
als d’obra nova.
En el 73% dels habitatges s’indicava la data de construcció. D’aquests una quarta part va ser
construïts en la dècada dels anys 70 i tenien una dimensió mitjana de 84 m²c. El 8% de l’habiattge
construït a la dècada següent té un increment de superfície del 30% passant als 109 m² c. Un 24%
més es va construir a la dècada dels anys 90 i la dimensió era de 110 m² mentre que el 28% construït
a partir del 2001 es redueix als 105 m². Més de la meitat dels habitatges de la mostra (59%) tenen
una dimensió gran.
Les dimensions mitjanes van augmentar a partir dels anys 80 i s’han mantingut fins l’actualitat, si
bé amb oscil·lacions (possiblement a causa del nombre d’habitatges en cada dècada de la mostra).
Superfície
Antiguitat
Fins 1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2000
> 2000
Total

Nre

Pes

Dormitoris

m²c

m²u

Preu (€)
Total

m²c

m²u

2
22
38
12
36
42

1,3
14,5
25,0
7,9
23,7
27,6

3,0
3,1
3,1
3,4
3,4
3,1

68,7
78,4
84,2
109,7
110,4
105,2

60,4
69,0
74,1
94,9
95,1
91,3

136.185,0
180.700,5
182.531,6
274.500,0
317.986,1
299.682,0

1.934,0
2.339,2
2.192,0
2.590,5
2.904,0
2.855,5

2.197,8
2.658,2
2.490,9
2.985,6
3.364,5
3.274,1

152

100,0

3,2

97,1

84,6

253.369,2

2.593,4

2.973,6

Font. Elaboració pròpia a partir d’informació obtinguda dels portals immobiliaris

Per barris, el volum més gran es troba al Centre – Cordelles, amb un terç de la mostra o Fontetes
amb el 27%10. La Guiera – Canaletes i Serraparera són els barris en què l’oferta és més cara i és de
majors dimensions, al contrari de Centre – Cordelles i Sant Ramon, que són també els barris on es
localitza més habitatge anterior als anys 90.

10

A l’excloure de l’estudi els habitatges unifamiliars, hi ha nuclis i barris que bé no apareixen bé queden
subrepresentats.
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Segona mà

Superfície

Barris

Nre

m²c

m²u

70
56
32
34
15

33,8
27,1
15,5
16,4
7,2

3,1
3,1
3,5
2,9
3,1

91,1
95,1
109,5
88,0
100,3

80,0
82,7
94,8
76,3
87,1

205.115,5
232.670,4
331.100,6
222.955,6
320.613,3

2.231,0
2.454,5
3.063,7
2.509,3
3.167,9

2.539,8
2.811,2
3.530,9
2.891,3
3.641,7

207

100,0

3,1

95,2

82,9

243.345,6

2.533,8

2.904,0

Centre - Cordelles
Fontetes
Guiera - Canaletes
Sant Ramon
Serraparera

Pes

Dormitoris

m²c

Preu (€)

m²u

Total

Font. Elaboració pròpia a partir d’informació obtinguda dels portals immobiliaris

S’ha trobat molt poca oferta d’habitatge en lloguer i a més aquest és car: un terç de la mostra té un
preu mitjà de 827’5€. Únicament un 7% arriba fins els 650 € i de petits dimensions pel que resulta el
més car per m². S’ha trobat força oferta adreçada als estudiants, algunes de les quals únicament al
estudiants, fet que deu incidir tant en els preus donat que es comparteixen11 com en l’oferta
mateixa d’habitatge.
Lloguer
Preus

Superfície
Nre

Fins 650
651-750
751-990
900-1.000
> 1.000

Pes

Dormitoris

m²c

Preu (€)

m²u

Total

m²c

m²u

3
14
10
4
11

7,1
33,3
23,8
9,5
26,2

1,3
3,0
2,9
3,3
3,5

51,7
78,6
85,1
89,3
114,2

46,4
68,8
75,0
78,5
98,1

615,0
732,1
827,5
945,0
1.222,7

12,1
9,8
9,9
10,7
11,0

13,4
11,2
11,2
12,2
12,7

42

100,0

3,0

88,5

77,3

895,2

10,4

11,8

Font. Elaboració pròpia a partir d’informació obtinguda dels portals immobiliaris

EL 83% de l’oferta són pisos amb un preu mitjà de 871’6 €, el segon més car si bé proporcionalment
el loft i apartament tenen un preu per m² més elevat donades les seves petites dimensions.
Lloguer
Tipus
dúplex
estudi
loft
pis

Superfície
Nre

Pes

Dormitoris

m²c

Preu (€)

m²u

Total

m²c

m²u

5
1
1
35

11,9
2,4
2,4
83,3

3,2
0,0
0,0
3,1

118,8
40,0
65,0
86,3

98,6
38,0
61,8
75,8

1.150,0
545,0
800,0
871,6

9,8
13,6
12,3
10,3

11,8
14,3
13,0
11,8

42

100,0

3,0

88,5

77,3

895,2

10,4

11,8

Font. Elaboració pròpia a partir d’informació obtinguda dels portals immobiliaris

Centre – Cordelles, Fontetes i Sant Ramon es reparteixen el 88% de l’oferta, els dos primers amb les
mateixes proporcions, sent més assequible Fontetes que els altres dos si bé de mitjana els
habitatges són una mica més petits.
11

S’ha trobat en oferta una habitació per 450 € (no inclosa en la mostra) a compartir entre dos estudiants.
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Lloguer

Superfície

Barris

Nre

Centre - Cordelles
Fontetes
Guiera - Canaletes
Sant Ramon
Serraparera

Pes

Dormitoris

m²c

Preu (€)

m²u

Total

m²c

m²u

14
14
2
9
3

33,3
33,3
4,8
21,4
7,1

3,1
2,5
3,5
3,2
3,7

88,4
78,4
91,0
98,0
107,0

76,1
69,5
80,1
84,9
94,2

858,9
810,4
1.040,0
972,2
1.133,3

9,9
10,8
11,4
10,1
11,0

11,4
12,1
13,0
11,7
12,5

42

100,0

3,0

88,5

77,3

895,2

10,4

11,8

Font. Elaboració pròpia a partir d’informació obtinguda dels portals immobiliaris

6. ELS INSCRITS AL REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL I
LA BORSA D’HABITATGE DE LLOGUER SOCIAL
Al web del Departament de Territori i Sostenibilitat hi ha disponible l’estadística dels sol·licitants
d’habitatge protegit i els inscrits al registre per municipis des de l’any 2012. Tot i saber que el valor
d’aquesta informació és relatiu, donat què les condicions de registre s’han anat modificant al llarg
dels anys, s’empra ja que ajuda a posar de manifest l’evolució de la demanda d’habitatge social i
assequible al municipi.
Al 2017 el nombre d’inscrits a Cerdanyola del Vallès era de d’una mica més de 500 un 257% més que
al 2012. A l’igual que en el nombre de contractes en lloguer, el nombre d’inscrits per 1.000
habitants és menor al municipi que a la comarca i parteix també d’una base més baixa. Segueix
però la tendència a l’augment anual.
Inscrits al RSHP per 1.000 habitants
16,0
14,0

14,6

12,0
10,0

11,8
10,0

9,9

8,0

10,6

11,2
8,9

6,0
4,0
2,0
0,0

5,2
2,5

2,9

3,2

2012

2013

2014

Cerdanyola del Vallès

4,1

2015

2016

2017

Vallès Occidental

Font: Web del Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana i elaboració
pròpia
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Les dades del 2018 assenyalen un augment molt gran en el nombre d’inscrits, passant a ser 1.340,
un 161% més si bé d’aquests només el 49% tenen el propi municipi com a primera opció (562
inscrits12).
El 52% dels inscrits opten pel lloguer amb opció de compra, un 29% pel lloguer i el 16% opten per la
compra mentre que pel dret de superfície només hi opten un 2%.
15,9

2,0
29,6

52,5
Lloguer

Lloguer Opció Compra

Compra

Dret Superficie

Font: Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegir. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i elaboració pròpia

Més de la meitat dels inscrits tenen entre 35 i 64 anys i un 43% són menors de 35. Les llars
unipersonals són les dominants amb una mica més de la meitat dels inscrits seguides per les de dues
persones amb el 24%. Les llars més nombroses són testimonials.
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

50,8

24,1
12,2

1

2

3

7,9

5,0

4

5 o més

Sol·lcituds segons composició familiar

Font: Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegir. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i elaboració pròpia

Segons ingressos, el 54% de les unitats de convivència els tenen compresos entre els 0’00 i 0’93 de
l’IRSC; en les UC de 3 persones augmenta fins el 61% i en les de 2 persones res redueix al 49’5%. Més
d’un terç més tenen uns ingressos compresos entre els 0’93 i 2’33 vegades l’IRSC; poques són les UC
que superen aquest llindar.

12

Aquesta xifra quadra millor amb les dades del registre i mostra un augment moderat del nombre d’inscrits,
del 9%.
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IRSC/UC
0.00 - 0.93
0.93 - 2.33
2.33 - 2.50
2.50 - 3.27
3.27 - 4.21
4.21 - 5.00
5.00 - 5.14
5.14 - 5.50
5.50 - 6.08
6.08 - 6.50
6.50 o més

1

2

3

4 i més

Total

54,6
38,9
1,6
4,3
0,3
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1

49,5
37,5
1,5
5,3
3,7
2,2
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0

60,7
28,8
0,6
7,4
1,8
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

52,6
38,9
0,6
4,0
1,7
0,6
0,0
0,0
0,6
0,6
0,6

53,9
37,3
1,3
4,8
1,5
0,7
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1

100,0
1

100,0
2

100,0
3

100,0
4 i més

100,0
Total

0.00 - 0.93
0.93 - 2.33
2.33 - 2.50
2.50 - 3.27
3.27 - 4.21
4.21 - 5.00
5.00 - 5.14
5.14 - 5.50
5.50 - 6.08
6.08 - 6.50
6.50 o més

51,5
52,9
61,1
44,6
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0

22,1
24,2
27,8
26,2
60,0
70,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0

13,7
9,4
5,6
18,5
15,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

12,7
13,6
5,6
10,8
15,0
10,0
0,0
0,0
100,0
100,0
50,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Total

50,7

24,1

12,1

13,0

100,0

Total
IRSC/UC

Font: Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegir. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i elaboració pròpia

Ara bé, com que les UC de 3 i més persones tenen poc pes, el pes d’aquestes en els trams més
baixos d’ingressos es redueix: 22% en les de 2, 14% en les de 3 i 13% de 4 i més.

7. OBJECTIU DE SOLIDARITAT URBANA (OSU)
La llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció d’activitat econòmica, en el seu article 164,
modifica l’article 73 Objectiu de solidaritat urbana (OSU) de la Llei 18/2007 del dret de l’habitatge
i no modificat per la Llei 2/2014 de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
En aquesta s’estableix que els municipis inclosos en àrees declarades pel Pla territorial sectorial
d’habitatge (PTSH) com a àmbits de demanda residencial forta i acreditada han de disposar en el
termini de vint anys, d’un parc mínim d’habitatges destinats a polítiques socials del 15% respecte
del total d’habitatges principals existents. El creixement del nombre d’aquests habitatges obtingut
en cada quinquenni mitjançant la nova construcció, la rehabilitació o l’adquisició, no podrà ser
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inferior al 25% del nombre d’habitatges que manquin per a arribar a l’objectiu final del 15 % del
total d’habitatges principals.
En defecte del Reglament que haurà de concretar els conceptes d’habitatge destinat a polítiques
socials i els mètodes de càlcul d’aquest objectiu, en la guia metodològica per a la redacció de plans
locals d’habitatge elaborada per la Diputació de Barcelona, s’estableixen uns criteris provisionals
per a quantificar l’objectiu per a un PLH a partir de la seva enumeració en l’article 74 de la LDH i
definició d’alguns d’ells en l’article 3, es consideraran habitatges destinats a polítiques socials els
següents:
 Habitatges amb protecció oficial (preu concertat, règim general, règim especial, lloguer
protegit o altres formes de cessió d’ús): Habitatges de nova construcció que compleixin els
requisits que estableixi la llei i que siguin així qualificats per la DGH.
 Habitatges de titularitat pública: Habitatges propietat d’administracions o empreses
públiques no qualificats com a HPO.
 Habitatges dotacionals públics: Habitatges destinats a satisfer les necessitats temporals de
persones amb dificultats d’emancipació o que requereixen acolliment o assistència
residencial.
 Habitatges d’inserció: Habitatges gestionats per administracions públiques o per altres sense
afany de lucre, que en règim de lloguer o d’altres formes d’ocupació es destinen a atendre
persones que requereixen una atenció especial.
 Allotjaments d’acollida d’immigrants: allotjaments disposats per l’administració pública o
per entitats amb finalitats socials per a acollir de manera temporal població immigrant amb
necessitats d’acollida.
 Habitatges cedits a l’administració pública: Habitatges privats cedits a l’administració
pública per a posar-los en lloguer, a canvi de garanties del seu manteniment i del
cobrament dels lloguers.
 Habitatges privats en xarxes de mediació social: Habitatges privats integrats en xarxes de
mediació per al lloguer, dintre del sistema de concertació pública privada per a estimular
als propietaris i inversors privats a la posada en el mercat de lloguer habitatges destinats a
persones i llars amb dificultats de tot ordre per accedir al mercat lliure.
 Habitatges en contractes de copropietat: Habitatges de venda amb reserva parcial de
titularitat per part de l’operador públic, a canvi de l’oferta d’un preu inferior al de mercat.
Es basa en la regulació de la Comunitat de béns en el Codi Civil.
 Habitatges privats de lloguer de pròrroga forçosa: habitatges privats de lloguer amb
contractes anteriors al 9 de maig de 1985, d’acord al que disposa el RD 27/1985, i els que
de manera explícita així figuri en el contracte.
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 Habitatges cedits en règim de masoveria urbana: Habitatges cedits en un contracte en virtut
del qual, els propietaris d’un habitatge en cedeixen l’ús, pel termini que s’acordi, a canvi
de que els cessionaris, n’assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment.
 Habitatges d’empreses per als treballadors: Habitatges propietat d’empreses públiques o
privades destinats als seus treballadors.
 Habitatges de preu intermedi: Habitatges promoguts per operadors públics, de preu
intermedi entre l’habitatge d’HPO i l’habitatge del mercat lliure, però que no es regeixen
per les regles del mercat lliure.
Actualment no hi ha un PTSH definitivament aprovat (es disposa del document d’aprovació inicial -a
l’abril del 2010 es va publicar l’anunci d’informació pública del Projecte de decret pel qual s’aprova
el Pla territorial sectorial d’habitatge i es crea el Fons de Solidaritat Urbana). No obstant, el nou Pla
per al Dret de l’Habitatge (Decret 75/2014), en el seu annex inclou Cerdanyola del Vallès com a
municipi de demanda forta i acreditada, el qual és incorporat en l’Avantprojecte del Pla Territorial
Sectorial d’Habitatge del 2017.
Tal i com ha estat indicat en l’apartat 5, a l’Annex 8.1 del PTSH, apartat 4 (pàgina 92), llista els
municipis de més de 2.000 habitants (padró 2014) amb polaritat territorial de l’arc metropolità,
entre d’altres, i que es troben situats en un sistema urbà definit pel planejament territorial parcial i
que experimentaran un augment alt o molt alt del nombre de llars amb horitzó l’any 2030.
Cerdanyola del Vallès és considerat com un municipi de més de 2.000 habitants (padró 2014) i
segons l’annex 8.1 apartat 4, Cerdanyola del Vallès és considerat un municipi del sistema urbà de
Barcelona, de polaritat territorial i estratègia de subcentre principal del continu urbà amb una
previsió de creixement alta, del 8’3%. El considera doncs com un municipi d’àrea de demanda forta
i consolidada.
20142015
1
2
3
4
5
Total
% OSU
1
2
3
4
5

21.166
2.031

20152020

20212025

21.667

22.622

1.989
399

399
1.937
599

20262030
23.089
399
599
1.885
580

2.031
2.388
2.935
3.463
9,6
11,0
13,0
15,0
Estimació llars
Habitatges existents destinats a polítiques socials
Nous habitatges destinats a polítiques socials anterior
quinquenni
Projecció habitatge existents destinats a polítiques socials
Nous habitatges destinats a polítiques socials

Font: Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge de Catalunya, Annex 8

Al 2025 s’hauria de destinar 2.388 habitatges a polítiques socials pel que s’haurien d’obtenir 357
habitatges destinats a polítiques socials. Cal dir que no tots aquests s’han d’obtenir per la promoció
d’habitatge amb protecció oficial.
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8. HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL
Actualment hi ha poca reserva de sostre per a habitatge amb protecció oficial. Dels 7 sectors que en
generaven 3 ja han estat executats, uns per l’IMPSOL i d’altres per l’INCASÒL; de l’àmbit del Centre
Direccional al 2006 es va construir un 2% dels habitatges.
Dotacional
Carrer la Clota
Sector Can Jeroni Martí - carrer Salcillo
MPGM Sector Uralita
Carrer Còrdova. Àmbit Centre Direccional1
Carrer Josep Tarradellas
Carrer Salvador Espriu
Sector Sud Canaletes

HPO

Concertat

112
14
110
24
45

6

Total
112
20
110
1.200
45
18
846

112
193
6
2.351
Font. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès tret del sector sud Canaletes en què s’ha pres el nombre
d’habitatges acabats entre el 1993 i 1998 amb protecció oficial de l’estadística de la Secretaria d’Habitatge i
Millora Urbana (web de l’Idescat).
1. Amb la normativa actualment vigent a l'àmbit del Centre Direccional es reserva un 30% del sostre
residencial per a habitatge amb protecció amb un mínim de 1.200 habitatges.

Així doncs, per a tal de poder acomplir l’objectiu de solidaritat urbana al 2030 caldrà cercar nous
mecanismes d’obtenció d’habitatge protegit i/o assequible mentre que per als dos primers
quinquennis hi ha força marge.

9. PROPOSTA DE LA MPGM EN MATÈRIA D’HABITATGE
La proposta que fa la modificació del PGM a l’Entorn de l’estació de RENFE i els cinemes el Punt
suposa un increment de sostre residencial de 6.323 m²st al conjunt dels polígons d’actuació PA 01 i
PA 02 i de 1.487 m²st al polígon d’actuació PA 03. Ara bé, tal i com s’indica en la memòria
justificativa de la MPGM (vegeu apartat 2.8, subapartat reserves per a habitatges protegits)
l’increment de sostre residencial en el PA 03 no es considera sostre de nova implantació. Per aquest
fet les reserves per a habitatge amb protecció oficial es fan sobre el total de 6.323 m²st sostre
residencial.
Ha estat vist que hi ha poca oferta d’habitatge, tant d’obra nova com de segona mà, molt
especialment d’obra nova i també que bona part de l’oferta és de dimensions grans fet que
contribueix al seu encariment. En aquest sentit es considera oportuna l’augment del sostre
residencial sense que aquest suposi una càrrega per a la zona on s’ha d’implantar, la qual es
caracteritza per ser d’una gran centralitat.
Igualment es considera que la reserva del 30% del nou sostre residencial per a habitatge amb
protecció és suficient en consideració l’objectiu de solidaritat urbana a assolir en el termini del
primer quinquenni que marca el PTSH.
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La distribució de sostre i habitatges total (existent i de nova implantació) dels polígons d’actuació la
mostra la següent taula,
Sostre (m²)
Lliures

HPO

Habitatges

Concertat

Total

Lliures

HPO

Concertat

Total

PA 01 Estació
PA 02 Cinemes El Punt
PA 03 Carrer Santa Teresa

1.538
13.953
2.600

1.265

632

1.538
15.850
2.600

18
169
31

0
16
0

0
8
0

18
193
31

Total

18.091

1.265

632

19.988

218

16

8

242

A l’apartat de la memòria justificativa anteriorment esmentat (2.8) es justifica l’oportunitat de
concentrar el sostre per HPO al PA 02.

10. ANÀLISI DELS EQUIPAMENTS COMUNITARIS
A la memòria d’ordenació es justifica abastament la proposta de reserves d’equipaments
comunitaris.

11. AVALUACIÓ I DIAGNOSI DE L’IMPACTE SOCIAL I DE GÈNERE DE LA MPGM
L’àmbit de l’Entorn l’estació de RENFE i els cinemes el Punt de Cerdanyola del Vallès es
desenvolupa en posició central del nucli urbà de tal manera que l’impacte serà positiu per a la
ciutat amb la provisió d’habitatge, inclòs protegit, la garantia de la continuïtat del passeig del Pont
amb l'àmbit de Salvador Espriu i la creació d’un espai lliure - plaça d'accés al tren, per dignificar
l'estació, i un espai lliure vegetat proper al riu Sec, de les majors dimensions possibles, que
esdevingui el parc del barri de l'estació.
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NOTA SIMPLE

Fecha de Emisión: VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple
Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que sólo la
Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según
dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

______________________________ DESCRIPCIÓN DE LA FINCA_________________________________
FINCA DE CERDANYOLA DEL VALLES Nº:
IDUFIR: 08074000260421

792

URBANA: CASA Y SOLAR, compuesta de bajos y un piso, con su patio posterior señalada con el número tres en la
calle Generalisimo Franco, y en la actualidad Avenida Cataluña, número diecisiete, de esta villa, que mide
veinte y cinco palmos ó sean cuatro metros ochocientos cincuenta y siete milimetros de anchura, por ciento
cuarenta palmos, equivalentes a veinte y siete metros doscientos dos milimetros de profundidad, ó sea una
cabida de tres mil quinientos palmos cuadrados, equivalentes a CIENTO TREINTA Y DOS METROS VEINTITRES
CENTIMETROS CUADRADOS. LINDEROS: Por delantee á Norte con el camino queda Sardañola dirige a San Cugat del
Vallés; por la derecha a Oriente con terreno de Don Jaime Salla y Flores; por la izquierda á Poniente con
terreno de Don Gabriel Casas y por detrás á Mediodía con terreno de Don Domingo Mogas y Masachs.
___________________________________ TITULARIDADES______________________________________
NOMBRE TITULAR
N.I.F.
TOMO LIBRO FOLIO ALTA
--------------------------------------------------------------------------------------VALLS MAYNOU, MERCEDES
79
21
87
17
100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de herencia con carácter privativo. Formalizada en
escritura con fecha 15/09/88, autorizada por el notario de BARCELONA, JOSE LUIS MEZQUITA DEL CACHO, protocolo
.

______________________________________CARGAS__________________________________________
POR SI MISMA. Censo en nuda percepción pero con el derecho de prelación ó fadiga de pensión anual veinte
pesetas de su capital al tres por ciento seiscientas pesetas sesenta y seis céntimos, pagadero en ocho de
septiembre no apareciendo dicho censo especialmente gravado, reconocido en su inscripción 3, al folio 57, del
tomo 71, libro 18 de esta villa. INSCRITO la nuda propiedad y el usufructo a favor de DOÑA MARIA DE LA
ASUNCION Y DOÑA MARIA MONTSERRAT ALTIMIRA ROVIRA, según resulta de la inscripción 15, al folio 87, del tomo
79, libro 21 de esta villa. EXTINGUIDO PERO NO CANCELADO.
_______________________________________________________________________________________
Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de presentación, al
cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:
NO hay documentos pendientes de despacho
_______________________________________________________________________________________
AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.
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1.

A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se
refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.

2.

Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del
registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria)

3.

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4.

Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

5.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal
queda informado de que:
a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los
datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este
Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el
Registrador.

b.
En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
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NOTA SIMPLE

Fecha de Emisión: CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple
Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que sólo la
Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según
dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

______________________________ DESCRIPCIÓN DE LA FINCA_________________________________
FINCA DE CERDANYOLA DEL VALLES Nº:
877
IDUFIR: 08074000260520
REFERENCIA CATASTRAL: 8939902DF2983H0001
URBANA: PORCION DE TERRENO sita en esta villa, cerca de la Estación de Ferrocarril del Norte, en parte de la
cual se hallan edificadas una casa de planta baja y un piso, otra casa para el colono y alguna construcción
accesoria, ocupa en junto según Registro SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO METROS CON NOVENTA Y NUEVE
DECIMETROS CUADRADOS, y según título presentado siete mil cuatrocientos noventa y cuatro metros con cincuenta
y un decímetros cuadrados, después de la segregación efectuada de trescientos setenta y dos metros con
dieciséis decímetros cuadrados, a la que hace referencia la tercera de las notas,de esta fecha, puestas al
margen de la anterior inscripción. LINDA; Este, Ferrocarril del Norte, cuyo linde mide doscientos cuatro
metros con sesenta y ocho centímetros cuadrados y en el que existe una porción de terreno dejado para paso de
trescientos veinticinco palmos de longitud a partir del linde norte como prolongación del callejón existente
entre la finca de Jaime Salla y la Estación del Ferrocarril -en cuyo linde acaba en punta formando un ángulo
con la línea del linde Este-, Oeste, con finca de Joaquín Altimira Roca en la pare de esta que llega hasta la
riera denominada de Ríusech, y en otra parte con la destinada a calle, hoy calle Santa Teresa, que comienza
con la de San Ignacio y tendrá su salida a unos ochenta metros a partir del linde Norte formando un ángulo en
dirección a dicha Riera Riusech; y Norte, con terreno de Domingo Mogas y parte con el mismo paso antedicho,
linda además tanto por el Este, Oeste, y por el Norte, es decir, los tres puntos cardinales antes aludidos,
con finca segregada de doscientos noventa y tres metros con sesenta y seis decímetros cuadrados, con frente a
la calle Santa Teresa, número trece, y por el sur, linde al que no se hizo referencia en la descripción
inicial, con la calle Santa Teresa y con porciones segregadas de superficies doscientos noventa y tres metros
con sesenta y seis decímetros cuadrados -calle Santa Teresa, número trece, y trescientos setenta y dos metros
con dieciséis decímetros cuadrados, calle Santa Teresa, número once.

___________________________________ TITULARIDADES______________________________________
NOMBRE TITULAR
N.I.F.
TOMO LIBRO FOLIO ALTA
--------------------------------------------------------------------------------------GOAL KOSMOS SL
B61406914
1343
828
205
35
100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de compraventa con carácter propio. Formalizada en
escritura con fecha 26/02/99, autorizada por el notario de BARCELONA, JAVIER GARCIA RUIZ, protocolo 831.

______________________________________CARGAS__________________________________________
POR SI MISMA. Hipoteca a favor de CAIXA ESTALVIS MANRESA, contituida por la entidad "Goal Kosmos Sociedad
Limitada" domiciliada en Cerdanyola del Vallés,
Industria veintiocho, en garantía de un principal de
NOVECIENTOS Y UNO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS -CIENTO CINCUENTA MILLONES
PESETAS
-, de sus intereses hasta NOVENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y UNO CENTIMOS
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-QUINCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTAS
PESETAS -, de sus intereses de demora hasta
CUATROCIENTOS Y NUEVE MIL SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS -SESENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y
DOS MIL QUINIENTAS
PESETAS - y de la cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
CON VEINTISIETE CENTIMOS -VEINTISIETE MILLONES PESETAS - para costas y gastos, durante el plazo de noventa y
seis meses a partir de la fecha de la escritura. Las partes TASAN la finca hipotecada para que sirva de tipo
de subasta en UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS VEINTITRES CENTIMOS
DE EURO. Señalan como DOMICILIO de la parte deudora, a efectos de requerimientos y notificaciones a que haya
lugar, EL DE LA PROPIA FINCA HIPOTECADA; mediante escritura autorizada el veintisiete de junio de dos mil,
por el Notario de Barcelona, Don JAVIER GARCIA RUIZ, de su inscripción 36.
_______________________________________________________________________________________
Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de presentación, al
cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:
Número 351 del Diario 76 de fecha 23/01/2018, ELEVACION A PUBLICO CONTRATO DE OPCION DE COMPRA del notario
DON ARIEL SULTÁN BENGUIGUI.
Recibida después del cierre del Diario de ayer, comunicación telemática de la notaría, de haberse autorizado
escritura el día 22 de enero de 2018, nº 536, del protocolo del notario de Barcelona, don Ariel Sultán
Benguigui, por la que se ELEVA A PÚBLICO, el contrato privado de opción de compra fechado en Barcelona el día
23 de diciembre de 2.017, por el que CERDANYOLA CEINEMES, S.A. y
GOAL KPSMPS, S.L., conceden a
CORPEDIFICACIONS, S.L., un derecho real de opción de compra, sobre las siguientes fincas: SOLAR, en calle
Santa Teresa =3090=; PORCION DE TERRENO cerca de la Estación de Ferrocarril Norte, en parte de la cual se
halla edificadas dos casas y alguna construcción accesorias =877= y la PORCION DE TERRENO, en la prolongación
de la calle Santa Teresa, en la cual existe un edificio =3681=, de Cerdanyola del Vallés. Queda por lo tanto,
extendido este asiento a las 9 horas de hoy.
_______________________________________________________________________________________
AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.
1.

A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se
refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.

2.

Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del
registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria)

3.

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4.

Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

5.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal
queda informado de que:
a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los
datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este
Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el
Registrador.

b.
En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
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NOTA SIMPLE

Fecha de Emisión: CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple
Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que sólo la
Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según
dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

______________________________ DESCRIPCIÓN DE LA FINCA_________________________________
FINCA DE CERDANYOLA DEL VALLES Nº:
1051
IDUFIR: 08074000002380
REFERENCIA CATASTRAL: 8939105DF2983H0001WM
URBANA: CASA, sita en esta villa, señalada con el número doce de la calle Santa Teresa, tiene una superficie
aproximada de CIENTO OCHENTA METROS CUADRADOS, compuesta de planta baja y un piso alto con un patio
posterior. LINDANTE: por su frente, Oriente, con dicha calle; por la derecha, saliendo, Mediodía, con finca
de los sucesores de Don Pelegrín Pomés; por la izquierda, Norte, con otra casa de la herencia de Don Ignacio
Altimira Cot; y por detrás, Poniente, con terrenos de la herencia de Don Ignacio Altimira Cot.
___________________________________ TITULARIDADES______________________________________
NOMBRE TITULAR
N.I.F.
TOMO LIBRO FOLIO ALTA
--------------------------------------------------------------------------------------ALTMON SL
B58415746
102
30
161
10
100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de aportación con carácter propio. Formalizada en
escritura con fecha 04/07/97, autorizada por el notario de BARCELONA, LUIS ENRIQUE BARBERA SORIANO

______________________________________CARGAS__________________________________________
NO hay cargas registradas
_______________________________________________________________________________________
Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de presentación, al
cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:
NO hay documentos pendientes de despacho
_______________________________________________________________________________________
AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.
1.

A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se
refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.

2.

Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del
registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria)

NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE LA FINCA DE 08074000002380

Pág: 5 de 14

3.

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4.

Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

5.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal
queda informado de que:
a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los
datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este
Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el
Registrador.

b.
En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
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NOTA SIMPLE

Fecha de Emisión: CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple
Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que sólo la
Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según
dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

______________________________ DESCRIPCIÓN DE LA FINCA_________________________________
FINCA DE CERDANYOLA DEL VALLES Nº:
1052
IDUFIR: 08074000002397
REFERENCIA CATASTRAL: 8939104DF2983H0001HX
URBANA: CASA, sita en esta villa, señalada con el número diez, antes cinco, de la calle Santa Teresa, ocupa
la superficie aproximada de CIENTO OCHENTA METROS CUADRADOS, compuesta de planta baja y un piso alto con un
patio en la parte posterior. LINDANTE: por su frente, con dicha calle; por la derecha saliendo; y por la
izquierda, con casas de la herencia de Don Ignacio Altimira Cot; y por detrás, con terrenos de la misma
herencia de Don Ignacio Altimira Cot.
___________________________________ TITULARIDADES______________________________________
NOMBRE TITULAR
N.I.F.
TOMO LIBRO FOLIO ALTA
--------------------------------------------------------------------------------------ALTMON SL
B58415746
102
30
166
10
100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de aportación con carácter propio. Formalizada en
escritura con fecha 04/07/97, autorizada por el notario de BARCELONA, LUIS ENRIQUE BARBERA SORIANO

______________________________________CARGAS__________________________________________
NO hay cargas registradas
_______________________________________________________________________________________
Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de presentación, al
cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:
NO hay documentos pendientes de despacho
_______________________________________________________________________________________
AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.
1.

A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se
refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.

2.

Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del
registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria)
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3.

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4.

Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

5.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal
queda informado de que:
a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los
datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este
Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el
Registrador.

b.
En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE LA FINCA DE 08074000002397

Pág: 4 de 14

NOTA SIMPLE

Fecha de Emisión: NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple
Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que sólo la
Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según
dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

______________________________ DESCRIPCIÓN DE LA FINCA_________________________________
FINCA DE CERDANYOLA DEL VALLES Nº:
1053
IDUFIR: 08074000002403
REFERENCIA CATASTRAL: 8939103DF2983H0001UX
URBANA: CASA, sita en esta villa, señalada con el número ocho, antes siete, de la calle Santa Teresa, ocupa
la superficie aproximada de CIENTO OCHENTA METROS CUADRADOS, compuesta de planta baja y un piso alto con un
patio en la parte posterior. LINDANTE: por su frente, con dicha calle; por la derecha saliendo; y por la
izquierda, con casas de la herencia de Don Ignacio Altimira Cot; y por detrás, con terrenos de la misma
herencia de Don Igancio Altimira Cot.
___________________________________ TITULARIDADES______________________________________
NOMBRE TITULAR
N.I.F.
TOMO LIBRO FOLIO ALTA
--------------------------------------------------------------------------------------ALTFER SL
B58420381
102
30
172
10
100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de aportación con carácter propio. Formalizada en
escritura con fecha 27/06/97, autorizada por el notario de BARCELONA, LUIS ENRIQUE BARBERA SORIANO, protocolo
.

______________________________________CARGAS__________________________________________
NO hay cargas registradas
_______________________________________________________________________________________
Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de presentación, al
cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:
NO hay documentos pendientes de despacho
_______________________________________________________________________________________
AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.
1.

A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se
refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.

2.

Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del
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registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria)
3.

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4.

Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

5.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal
queda informado de que:
a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los
datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este
Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el
Registrador.

b.
En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
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NOTA SIMPLE

Fecha de Emisión: CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple
Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que sólo la
Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según
dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

______________________________ DESCRIPCIÓN DE LA FINCA_________________________________
FINCA DE CERDANYOLA DEL VALLES Nº:
1054
IDUFIR: 08074000002410
REFERENCIA CATASTRAL: 8939102DF2983H0001ZX
URBANA: CASA, sita en esta villa, señalada con el número seis, antes nueve, de la calle Santa Teresa, ocupa
la superficie aproximada de CIENTO OCHENTA METROS CUADRADOS, compuesta de planta baja y un piso alto con un
patio posterior. LINDANTE: por su frente, con dicha calle; por la derecha saliendo, con casa de la herencia
de Don Ignacio Altimira Cot; por la izquierda, con la era para trillar propia de dicha herencia de Don
Ignacio Altimira Cot; y por detrás, con terreno de la heredad Altimira.
___________________________________ TITULARIDADES______________________________________
NOMBRE TITULAR
N.I.F.
TOMO LIBRO FOLIO ALTA
--------------------------------------------------------------------------------------ALTFER SL
B58420381
102
30
178
10
100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de aportación con carácter propio. Formalizada en
escritura con fecha 27/06/97, autorizada por el notario de BARCELONA, LUIS ENRIQUE BARBERA SORIANO

______________________________________CARGAS__________________________________________
NO hay cargas registradas
_______________________________________________________________________________________
Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de presentación, al
cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:
NO hay documentos pendientes de despacho
_______________________________________________________________________________________
AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.
1.

A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se
refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.

2.

Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del
registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria)
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3.

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4.

Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

5.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal
queda informado de que:
a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los
datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este
Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el
Registrador.

b.
En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
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NOTA SIMPLE

Fecha de Emisión: NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple
Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que sólo la
Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según
dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

______________________________ DESCRIPCIÓN DE LA FINCA_________________________________
FINCA DE CERDANYOLA DEL VALLES Nº:
IDUFIR: 08074000002441
REFERENCIA CATASTRAL:

1058

RUSTICA, en parte URBANA. Porción de terreno, sita en esta villa, de superficie CUATRO MIL NOVENTA Y UN
METROS QUINCE DECIMETROS CUADRADOS, con frente a la Avenida Primavera. LINDA: al Norte, con Asunción Altimira
y patios o parte trasera de casas de la calle Santa Teresa; Sur, con Avenida del Puente, finca segregada y
Río Seco; por el Oeste, con finca segregada y Avenida Primavera; y por el Este, con RENFE.
___________________________________ TITULARIDADES______________________________________
NOMBRE TITULAR
N.I.F.
TOMO LIBRO FOLIO ALTA
--------------------------------------------------------------------------------------ALTFER SL
B58420381
1487
972
206
8
50,000000% (1/2) del pleno dominio por título de aportación con carácter propio. Formalizada en escritura
con fecha 11/03/03, autorizada por el notario de BARCELONA, DON FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ ALONSO, protocolo
807.
ALTMON SL
B58415746
1487
972
206
9
50,000000% (1/2) del pleno dominio por título de aportación con carácter propio. Formalizada en escritura
con fecha 11/03/03, autorizada por el notario de BARCELONA, DON FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ ALONSO, protocolo
808.

______________________________________CARGAS__________________________________________
NO hay cargas registradas
_______________________________________________________________________________________
Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de presentación, al
cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:
NO hay documentos pendientes de despacho
_______________________________________________________________________________________
AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.
1.

A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se
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refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión, que
es de 166,386 pesetas.
2.

Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del
registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria)

3.

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4.

Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

5.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal
queda informado de que:
a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los
datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este
Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el
Registrador.

b.
En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
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NOTA SIMPLE

Fecha de Emisión: NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple
Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que sólo la
Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según
dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

______________________________ DESCRIPCIÓN DE LA FINCA_________________________________
FINCA DE CERDANYOLA DEL VALLES Nº:
IDUFIR: 08074000337130

1066

URBANA: TERRENO sito en Sardañola y Calle de Santa Teresa y cerca de la estación de ferrocarril del Norte,
tiene una superficie de MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE METROS CUARENTA Y CINCO DECIMETROS CUADRADOS,
equivalentes a treinta y cinco mil ciento ochenta y siete palmos, ochenta y ocho décimos de palmo cuadrados.
LINDANTE: Por Norte, en una línea de cincuenta y seis metros, sesenta y siete centímetros, con heredero de
Altimira; al Este, en una línea de veinte y cinco metros, cuarenta y cinco centímetros, con la calle de Santa
Teresa; por Sur, en una línea de cuarenta y seis metros, quince centímetros, con Empresa Cot; y por Oeste,
con herederos de Altimira, mediante Calle en proyecto, en una línea de veinte y ocho metros, cincuenta
centímetros.
___________________________________ TITULARIDADES______________________________________
NOMBRE TITULAR
N.I.F.
TOMO LIBRO FOLIO ALTA
--------------------------------------------------------------------------------------MARIA CRISTINA MORERA BRAUT
241
92
156
15 Y 16
100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio, en cuanto a la nuda propiedad por título de herencia según su
inscripción 15, consolidándose con el usufructo por extinción del mismo según su inscripción 16, con carácter
privativo
Inscripción 15; mediante escritura autorizada el día treinta y uno de Julio de mil novecientos cincuenta y
dos por el notario de Sabadell DON JESUS LED DE LAJUSTICIA.

______________________________________CARGAS__________________________________________
NO hay cargas registradas
_______________________________________________________________________________________
Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de presentación, al
cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:
Número 350 del Diario 76 de fecha 23/01/2018, ELEVACION A PUBLICO CONTRATO DE OPCION DE COMPRA CON PERMUTA
del notario DON ARIEL SULTÁN BENGUIGUI.
Recibida después del cierre del Diario de ayer, comunicación telemática de la notaría, de haberse autorizado
escritura el día 22 de enero de 2018, nº 535, del protocolo del notario de Barcelona, don Ariel Sultán
Benguigui, por la que SE ELEVA A PUBLICO, el contrato prIvado de opción de compra con permuta mixta, fechado
en Barcelona el día 23 de diciembre de 2.017, por el que DOÑA MARIA CRISTINA MORERA BRAUT, concede a
CORPEDIFICACIONS, S.L., un derecho real de opción de compra, sobre el TERRENO, en calle Santa Teresa y cerca
de la estación de ferrocarril del Norte, de Cerdanyola del Vallés =1066=. Queda por lo tanto, extendido este
asiento a las 9 horas de hoy. -----------------
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Clase de Incidencia Suspen. Calif. de fecha 23/01/2018
De conformidad con lo establecido en el art. 255 de la L.H., se SUSPENDE la calificación del precedente
documento en tanto no se acredite la liquidación del Impuesto correspondiente. Cerdanyola del Vallés,
23/01/2018
Clase de Incidencia Suspendido de fecha 24/01/2018 9:15:45
_______________________________________________________________________________________
AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.
1.

A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se
refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.

2.

Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del
registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria)

3.

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4.

Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

5.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal
queda informado de que:
a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los
datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este
Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el
Registrador.

b.
En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
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NOTA SIMPLE

Fecha de Emisión: CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple
Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que sólo la
Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según
dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

______________________________ DESCRIPCIÓN DE LA FINCA_________________________________
FINCA DE CERDANYOLA DEL VALLES Nº:
2951
IDUFIR: 08074000354854
REFERENCIA CATASTRAL: 8939906DF2983H0001BX
URBANA: CASA de planta baja y unos altillos detrás, con cubierta de terrado edificada en solar de extensión
superficial de TRESCIENTOS TREINTA METROS CON SESENTA Y CINCO DECIMETROS CUADRADOS, de la que parte que no
puede determinarse por no haber sido medida ocupa la edificación y el resto es patio y jardín; está situada
en el término de Cerdanyola del Vallés; y señalada de número dos, hoy con el número tres, en la calle de
Santa Teresa; antes Calle sin nombre; y LINDA: por su frente con dicha calle; por la derecha entrando con
finca de los herederos de Pelegriu Pomes; y por detrás con porción segregada; por la izquierda Norte, con
fincas de los sucesores de Jaime Salla, José Coll y Gabriel Casas.
___________________________________ TITULARIDADES______________________________________
NOMBRE TITULAR
N.I.F.
TOMO LIBRO FOLIO ALTA
--------------------------------------------------------------------------------------TRAVY BARAS, MARIA LUISA
38938768K
1360
845
145
4
100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de prelegado con carácter privativo. Formalizada en
escritura con fecha 29/02/00, autorizada por el notario de VALENCIA, MAXIMO CATALAN PARDO, protocolo 1.090.

______________________________________CARGAS__________________________________________

Por Procedencia De La Finca De Cerdanyola Del Vallés Nº: 791. A los siguientes pactos, entre otros,
establecidos en la inscripción 1:..."SEGUNDO: El adquisidor vendrá obligado tan pronto el estabiliente se lo
ordene a construir a sus costas en el lado de Mediodía del terreno que se le establece, la pared medianera
que deberá tener nueve canas de largo y treinta y cinco palmos de altura sin contar la montea ni los
cimientos, y la pared de cerca deberá tener trece palmos de altura sin contar los cimientos, en cuyas pared y
muralla deberá el adquisidor dar cargamento o arrimo al estabiliente o a quien su derecho tenga y sea vecino
del adquisidor en aquella parte, sin que éste pueda exigir abono ni indemnización alguna por tal
cargamento...""...El adquisidor viene además obligado a dejar en el lado de Oriente un pasaje de veinte
palmos de ancho y a tenerlo siempre espedito en el terreno que adquiere..."; según resulta de la inscripción
1, al tomo 71, folio 46, libro 18 de esta villa.
POR SI MISMA. Afección durante el plazo de CINCO AÑOS, por el Impuesto sobre T.P. y A.J.D., según nota de
fecha diecinueve de diciembre del año dos mil trece al margen de su inscripción 6.
_______________________________________________________________________________________
Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de presentación, al
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cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:
Número 445 del Diario 76 de fecha 06/02/2018, ELEVACION A PUBLICO CONTRATO DE OPCION DE COMPRA del notario
DON ARIEL SULTÁN BENGUIGUI.
LA NOTARIA DE DON ARIEL SULTÁN BENGUIGUI-ARIEL SULTÁN BENGUIGUI- presenta de forma telemática, a las diez
horas y veintiséis minutos de hoy, copia electrónica de la escritura autorizada el día cinco de Febrero del
año dos mil dieciocho por el Notario de BARCELONA, DON ARIEL SULTÁN BENGUIGUI, por la que DOÑA MARIA LUISA DE
TRAVY BARAS junto con la sociedad CORPEDIFICACIONS, S.L. ELEVAN A PUBLICO el documento privado de opción de
compra, fechado en Barcelona el día 5 de febrero de 2.018, por la que la primera concede al segundo, un
derecho de opción de compra, sobre las siguientes fincas: CASA, de planta baja en calle Santa Teresa, número
3 =2951= y la PORCIÓN DE TERRENO, de figura sensiblemente irregular, de superficie 462'70 metros cuadrados
=48993=, de Cerdanyola del Vallés.
_______________________________________________________________________________________
AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.
1.

A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se
refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.

2.

Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del
registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria)

3.

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4.

Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

5.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal
queda informado de que:
a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los
datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este
Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el
Registrador.

b.
En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
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NOTA SIMPLE

Fecha de Emisión: UNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple
Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que sólo la
Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según
dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

______________________________ DESCRIPCIÓN DE LA FINCA_________________________________
FINCA DE CERDANYOLA DEL VALLES Nº:
IDUFIR: 08074000010330

3090

URBANA: SOLAR de figura trapecial regular, sito en la calle de Santa Teresa en la villa de Cerdanyola del
Vallés, de superficie SEISCIENTOS CUARENTA Y UN METROS TREINTA Y TRES DECIMETROS CUADRADOS. LINDANTE: por su
frente, en una línea de quince metros, con dicha calle de Santa Teresa; por la derecha entrando, Norte, en
una línea de cuarenta y seis metros quince centímetros, con restante finca de que procede; por la espalda,
Poniente, en una línea de dieciséis metros veinte centímetros con una calle en proyecto junto al Rio Sech; y
por la izquierda, Sud, en una línea de cuarenta metros cinco centímetros con terrenos de Doña Marina Renom
Codina.
___________________________________ TITULARIDADES______________________________________
NOMBRE TITULAR
N.I.F.
TOMO LIBRO FOLIO ALTA
--------------------------------------------------------------------------------------CERDANYOLA CINEMES SOCIEDAD ANONIMA
A60509767
1230
715
61
3
100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de compraventa con carácter propio. Formalizada en
escritura con fecha 17/05/94, autorizada por el notario de SABADELL, DON ENRIQUE RUIZ DE BUSTILLO PONT

______________________________________CARGAS__________________________________________
NO hay cargas registradas
_______________________________________________________________________________________
Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de presentación, al
cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:
Número 351 del Diario 76 de fecha 23/01/2018, ELEVACION A PUBLICO CONTRATO DE OPCION DE COMPRA del notario
DON ARIEL SULTÁN BENGUIGUI.
Recibida después del cierre del Diario de ayer, comunicación telemática de la notaría, de haberse autorizado
escritura el día 22 de enero de 2018, nº 536, del protocolo del notario de Barcelona, don Ariel Sultán
Benguigui, por la que se ELEVA A PÚBLICO, el contrato privado de opción de compra fechado en Barcelona el día
23 de diciembre de 2.017, por el que CERDANYOLA CEINEMES, S.A. y
GOAL KPSMPS, S.L., conceden a
CORPEDIFICACIONS, S.L., un derecho real de opción de compra, sobre las siguientes fincas: SOLAR, en calle
Santa Teresa =3090=; PORCION DE TERRENO cerca de la Estación de Ferrocarril Norte, en parte de la cual se
halla edificadas dos casas y alguna construcción accesorias =877= y la PORCION DE TERRENO, en la prolongación
de la calle Santa Teresa, en la cual existe un edificio =3681=, de Cerdanyola del Vallés. Queda por lo tanto,
extendido este asiento a las 9 horas de hoy.
_______________________________________________________________________________________
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AVISO: Los
DIECIOCHO.

datos

consignados

en la presente nota se refieren al día de UNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL

1.

A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se
refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.

2.

Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del
registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria)

3.

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4.

Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

5.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal
queda informado de que:
a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los
datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este
Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el
Registrador.

b.
En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
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NOTA SIMPLE

Fecha de Emisión: UNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple
Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que sólo la
Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según
dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

______________________________ DESCRIPCIÓN DE LA FINCA_________________________________
FINCA DE CERDANYOLA DEL VALLES Nº:
IDUFIR: 08074000012457

3681

URBANA: PORCION DE TERRENO edificable, sita en esta villa, en la prolongación de la calle Santa Teresa, en el
que existe construído un cuerpo de edificio que comprende un local destinado a cinematográfico, denominado
Cine Kursaal, construído de ladrillo con cincho de hormigón armado a nivel de las armaduras y un piso
destinado a vivienda, todo con entrada por la calle Santa Teresa, dieciocho. Comprende en junto una
superficie de MIL CIENTO TREINTA Y CINCO METROS CUATRO DECIMETROS CUADRADOS, equivalentes a treinta mil
cuarenta y cuatro palmos cuarenta y nueve centésimos, también cuadrados, con una línea de fachada a la
referida prolongación de calle, hoy calle Santa Teresa, que se toma como entrada principal, de veintinueve
metros cincuenta centímetros, aproximadamente. LINDA: por el frente, Este, con la repetida calle Santa
Teresa; por detrás, Oeste, Suroeste preciso, con una calle en proyecto, hoy calle que da al Riu Sec, en una
anchura de cuarenta y un metros ochenta y un centímetros, hoy Passeig del Pont; por la derecha, Norte, en una
longitud de cuarenta metros cinco centímetros, con terrenos de igual procedencia, hoy Don Epifanio Cot
Albiñana y a la izquierda, Sur, Sureste preciso, con finca de los herederos de Pelegrín Pomés, en una
longitud de veintiseis metros veinticinco centímetros.
___________________________________ TITULARIDADES______________________________________
NOMBRE TITULAR
N.I.F.
TOMO LIBRO FOLIO ALTA
--------------------------------------------------------------------------------------GOAL KOSMOS SL
B61406914
1362
847
207
9
100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de aportación con carácter propio. Formalizada en
escritura con fecha 03/12/98, autorizada por el notario de BARCELONA, JAVIER GARCIA RUIZ, protocolo 4.622.

______________________________________CARGAS__________________________________________
NO hay cargas registradas
_______________________________________________________________________________________
Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de presentación, al
cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:
Número 351 del Diario 76 de fecha 23/01/2018, ELEVACION A PUBLICO CONTRATO DE OPCION DE COMPRA del notario
DON ARIEL SULTÁN BENGUIGUI.
Recibida después del cierre del Diario de ayer, comunicación telemática de la notaría, de haberse autorizado
escritura el día 22 de enero de 2018, nº 536, del protocolo del notario de Barcelona, don Ariel Sultán
Benguigui, por la que se ELEVA A PÚBLICO, el contrato privado de opción de compra fechado en Barcelona el día
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23 de diciembre de 2.017, por el que CERDANYOLA CEINEMES, S.A. y
GOAL KPSMPS, S.L., conceden a
CORPEDIFICACIONS, S.L., un derecho real de opción de compra, sobre las siguientes fincas: SOLAR, en calle
Santa Teresa =3090=; PORCION DE TERRENO cerca de la Estación de Ferrocarril Norte, en parte de la cual se
halla edificadas dos casas y alguna construcción accesorias =877= y la PORCION DE TERRENO, en la prolongación
de la calle Santa Teresa, en la cual existe un edificio =3681=, de Cerdanyola del Vallés. Queda por lo tanto,
extendido este asiento a las 9 horas de hoy.
_______________________________________________________________________________________
AVISO: Los
DIECIOCHO.

datos

consignados

en la presente nota se refieren al día de UNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL

1.

A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se
refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.

2.

Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del
registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria)

3.

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4.

Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

5.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal
queda informado de que:
a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los
datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este
Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el
Registrador.

b.
En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
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NOTA SIMPLE

Fecha de Emisión: CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple
Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que sólo la
Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según
dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

______________________________ DESCRIPCIÓN DE LA FINCA_________________________________
FINCA DE CERDANYOLA DEL VALLES Nº:
IDUFIR: 08074000280207

9486

URBANA: CASA sita en el término municipal de Cerdanyola del Vallés, en la Zona Tercera "Ensanche
semintensiva" con frente a la calle Santa Teresa, número trece; compuesto de semisótanos o planta baja con
dos locales comerciales y el vestíbulo de entrada al inmueble de superficie edificada doscientos noventa y
tres metros sesenta y seis decímetros cuadrados; entresuelo con cuatro viviendas de superficie edificada
doscientos setenta y tres metros noventa y ocho decímetros cuadrados; y cuatro plantas altas o pisos primero,
segundo, tercero y cuarto con cuatro viviendas cada uno, de superficie edificada doscientos setenta y tres
metros noventa y ocho decímetros cuadrados cada planta con cubierta de terrado; siendo la total superficie
edificada de mil seiscientos sesenta y tres metros cincuenta y seis decímetros cuadrados. Ocupa su solar una
superficie de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES METROS SESENTA Y SEIS DECIMETROS CUADRADOS. LINDA: en junto, por el
frente, Sur, en una línea de dieciocho metros veinte centímetros con la citada calle; por la derecha
entrando, Este, en línea de dieciseis metros quince centímetros; por la izquierda, Oeste, en línea igual de
dieciseis metros quince centímetros y por el fondo Norte, en otra línea de dieciocho metros veinte
centímetros con la mayor finca de la que se segrega.
___________________________________ TITULARIDADES______________________________________
NOMBRE TITULAR
N.I.F.
TOMO LIBRO FOLIO ALTA
--------------------------------------------------------------------------------------VIDAL SERRA, CARMEN
37880957A
475
191
142
2
33,333333% (1/3) del pleno dominio, con carácter de separación de bienes por título de herencia .
Formalizada en escritura con fecha 25/02/87, autorizada por el notario de BARCELONA, DON JOAQUÍN JULVE
GUERRERO, protocolo 235.
VIDAL SERRA, CARMEN
37880957A
1342
827
207
3
16,666667% (1/6) del pleno dominio, con carácter de separación de bienes por título de herencia .
Formalizada en escritura con fecha 02/10/97, autorizada por el notario de BARCELONA, MARCO ANTONIO ALONSO
HEVIA, protocolo 1.459.
ARGELAGUES VIDAL, ENRIQUE
38473166P
1342
827
207
3
50,000000% (1/2) del pleno dominio por título de herencia . Formalizada en escritura con fecha 02/10/97,
autorizada por el notario de BARCELONA, MARCO ANTONIO ALONSO HEVIA, protocolo 1.459.

______________________________________CARGAS__________________________________________
NO hay cargas registradas
_______________________________________________________________________________________
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Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de presentación, al
cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:
NO hay documentos pendientes de despacho
_______________________________________________________________________________________
AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.
1.

A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se
refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.

2.

Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del
registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria)

3.

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4.

Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

5.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal
queda informado de que:
a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los
datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este
Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el
Registrador.

b.
En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE LA FINCA DE 08074000280207
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NOTA SIMPLE

Fecha de Emisión: CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple
Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que sólo la
Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según
dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

______________________________ DESCRIPCIÓN DE LA FINCA_________________________________
FINCA DE CERDANYOLA DEL VALLES Nº: 44727
IDUFIR: 08074000373527
REFERENCIA CATASTRAL: 8*939904DF2983H0001
URBANA: PORCION DE TERRENO sita en esta villa, con frente a la calle Santa Teresa, donde le corresponde el
número once, de superficie TRESCIENTOS SETENTA Y DOS METROS CON DIECISEIS DECIMETROS CUADRADOS. Linda. Norte,
fondo, en una línea de diecinueve metros con veinte decímetros con mayor finca de que se segrega, que
perteneció a Pedro Vidal Fabra, hoy su sucesores Enrique Argelagués Vídal y María del Carmen Vidal Serra,
Sur, frente, en una línea de diecinueve metros con veinte centímetros, concalle Santa Teresa, número once,
Este, derecha entrando, en una línea de dieciocho metros con sesenta y siete decímetros, con porción de
terreno segregada, hoy con la finca de calle Santa Teresa, número trece, oeste, izquierda entrando, en una
línea de dieciocho metros con sesenta y siete centímetros, con mayor finca de que se segrega.
___________________________________ TITULARIDADES______________________________________
NOMBRE TITULAR
N.I.F.
TOMO LIBRO FOLIO ALTA
--------------------------------------------------------------------------------------ARGELAGUES VIDAL, ENRIQUE

38473166P

1399

884

206

1

50,000000% (1/2) del pleno dominio, con carácter de separación de bienes por título de segregación .
Formalizada en escritura con fecha 29/11/00, autorizada por el notario de CERDANYOLA DEL VALLÈS, DON TEODORO
LÓPEZ-CUESTA FERNÁNDEZ, protocolo 4.308.
VIDAL SERRA, MARIA DEL CARMEN

37880959M

1399

884

206

1

50,000000% (1/2) del pleno dominio, con carácter de separación de bienes por título de segregación .
Formalizada en escritura con fecha 29/11/00, autorizada por el notario de CERDANYOLA DEL VALLÈS, DON TEODORO
LÓPEZ-CUESTA FERNÁNDEZ, protocolo 4.308.

______________________________________CARGAS__________________________________________
NO hay cargas registradas
_______________________________________________________________________________________
Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de presentación, al
cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:
NO hay documentos pendientes de despacho
_______________________________________________________________________________________

NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE LA FINCA DE 08074000373527
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AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.
1.

A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se
refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.

2.

Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del
registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria)

3.

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4.

Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

5.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal
queda informado de que:
a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los
datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este
Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el
Registrador.

b.
En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE LA FINCA DE 08074000373527
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NOTA SIMPLE

Fecha de Emisión: VEINTE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple
Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que sólo la
Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según
dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

______________________________ DESCRIPCIÓN DE LA FINCA_________________________________
FINCA DE CERDANYOLA DEL VALLES Nº: 44880
IDUFIR: 08074000405006
REFERENCIA CATASTRAL: 8939910DF2983H0001YX
URBANA: LOCAL COMERCIAL al que en la Comunidad se le asigna el número UNO, sito en la planta baja del
edificio sito en esta villa, con frente a la Avinguda Catalunya, número quince. Tiene una superficie
construida de doscientos nueve metros cuadrados. LINDA: frente, con Avinguda de Catalunya; derecha, con
terrenos de la Estación Ferroviaria de Cerdanyola a Ripollet; izquierda, con sucesores de José Coll; y fondo,
con los de Domingo Mogas Masachs. Se asigna a este departamento una cuota de participación dentro de la
Comunidad de TREINTA Y SEIS ENTEROS POR CIENTO, en los elementos comunes y gastos y en relación al total
valor del inmueble del que forma parte y del que se segrega.
___________________________________ TITULARIDADES______________________________________
NOMBRE TITULAR
N.I.F.
TOMO LIBRO FOLIO ALTA
--------------------------------------------------------------------------------------GRAU CLOS, JUAN
36724942Z
1505
990
43
3
100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de adjudicacion por liquidacion sociedad con carácter
privativo. Formalizada en escritura con fecha 12/09/05, autorizada por el notario de CERDANYOLA DEL VALLÉS,
DON RAFAEL THODE GARRIDO, protocolo 1.913.

______________________________________CARGAS__________________________________________
Por Procedencia de la Finca de Cerdanyola del Valles Nº: 794. Inscripcion: 12. Tomo: 73. Libro: 19. Folio:
40. Fecha: 24/04/1995.
A LA CONDICION DE SUSTITUCION impuesta por Don Juan Grau Gorchs, a su esposa Doña Teresa Clos Vila, en los
términos siguientes: "Instituye heredera universal a su nombrada esposa, y para el caso de que la misma
premuriese al testador, fallecieren ambos al mismo tiempo, no llegare a ser heredera o siéndolo muriera sin
disponer de la herencia en todo o en parte, la sutituye por sus dos hijos Don Juan y Doña Carmen Grau Clos,
del modo que expresará, y cualquiera de ellos premuerto, llama en su lugar a sus respectiva descendencia en
estirpes, y no dejándola, la porción hereditaria del premuerto acrecerá al otro hermano sobreviviente, el
cual sería heredero si su hermana Carmen fuera la que hubiere premuerto. En consecuencia y para tal evento de
que su consorte Doña Teresa Clos Vila premuriera al testador, fallecieren ambos a un mismo tiempo, no llegare
a ser heredera o siéndolo hubiera muerto sin disponer de la herencia, ordena el testador lo siguiente: lega a
su hijo Juan Grau Clos, la casa sita en esta villa, Avenida Generalísimo número quince y bienes; y en el
remanente de todos sus bienes instituye heredera universal libre a su hija Carmen Grau Clos", según su
inscripción 12, al folio 40, del tomo 73, libro 19 de esta villa.
Por Procedencia de la Finca de Cerdanyola del Valles Nº: 794. Inscripcion: 14. Tomo: 1505. Libro: 990. Folio:
37. Fecha: 01/10/2003.
Los Estatutos de la Comunidad de Propietarios establecidos en la inscripción de la Obra Nueva y División
NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE LA FINCA DE 08074000405006
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Horizontal de dicha finca.

_______________________________________________________________________________________
Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de presentación, al
cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:
NO hay documentos pendientes de despacho
_______________________________________________________________________________________
AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de VEINTE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda informado:
De conformidad
con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales expresados en
la misma
han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del Registro, cuyo
responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en
la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.
-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado
información respecto a su persona o bienes.- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e instrucciones
colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se determinarán de
acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá
conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos
supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero
de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a ficheros o
bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de procedencia.En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados
los
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del
mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): www.agpd.es.
Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del
Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es

NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE LA FINCA DE 08074000405006
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NOTA SIMPLE

Fecha de Emisión: UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple
Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que sólo la
Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según
dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

______________________________ DESCRIPCIÓN DE LA FINCA_________________________________
FINCA DE CERDANYOLA DEL VALLES Nº:
IDUFIR: 08074000405013

44882

URBANA: VIVIENDA al que en la Comunidad se le asigna el número DOS, sito en la planta baja del edificio sito
en esta villa, con frente a la Avinguda Catalunya, número quince. Se encuentra distribuida en diversas
dependencias y servicios, con una superficie construida de doscientos treinta y un metros cuadrados. LINDA:
frente, con vuelo de la Avinguda de Catalunya; derecha, con vuelo de los terrenos de la Estación Ferroviaria
de Cerdanyola a Ripollet; izquierda, con vuelo de sucesores de José Coll; y fondo, con vuelo de los de
Domingo Mogas Masachs. Se asigna a este departamento una cuota de participación dentro de la Comunidad de
SESENTA Y CUATRO ENTEROS POR CIENTO, en los elementos comunes y gastos y en relación al total valor del
inmueble del que forma parte y del que se segrega.
___________________________________ TITULARIDADES______________________________________
NOMBRE TITULAR
N.I.F.
TOMO LIBRO FOLIO ALTA
--------------------------------------------------------------------------------------GRAU CLOS, JUAN
36826314W
1505
990
49
2
100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de herencia con carácter privativo. Formalizada en
escritura con fecha 07/04/05, autorizada por el notario de CERDANYOLA DEL VALLÉS, DON JUAN CORREA ARTÉS,
protocolo 663.

______________________________________CARGAS__________________________________________
Por Procedencia de la Finca de Cerdanyola del Valles Nº: 794. Inscripcion: 12. Tomo: 73. Libro: 19. Folio:
40. Fecha: 24/04/1995.
A LA CONDICION DE SUSTITUCION impuesta por Don Juan Grau Gorchs, a su esposa Doña Teresa Clos Vila, en los
términos siguientes: "Instituye heredera universal a su nombrada esposa, y para el caso de que la misma
premuriese al testador, fallecieren ambos al mismo tiempo, no llegare a ser heredera o siéndolo muriera sin
disponer de la herencia en todo o en parte, la sutituye por sus dos hijos Don Juan y Doña Carmen Grau Clos,
del modo que expresará, y cualquiera de ellos premuerto, llama en su lugar a sus respectiva descendencia en
estirpes, y no dejándola, la porción hereditaria del premuerto acrecerá al otro hermano sobreviviente, el
cual sería heredero si su hermana Carmen fuera la que hubiere premuerto. En consecuencia y para tal evento de
que su consorte Doña Teresa Clos Vila premuriera al testador, fallecieren ambos a un mismo tiempo, no llegare
a ser heredera o siéndolo hubiera muerto sin disponer de la herencia, ordena el testador lo siguiente: lega a
su hijo Juan Grau Clos, la casa sita en esta villa, Avenida Generalísimo número quince y bienes; y en el
remanente de todos sus bienes instituye heredera universal libre a su hija Carmen Grau Clos", según su
inscripción 12, al folio 40, del tomo 73, libro 19 de esta villa.
Por Procedencia de la Finca de Cerdanyola del Valles Nº: 794. Inscripcion: 14. Tomo: 1505. Libro: 990. Folio:
37. Fecha: 01/10/2003.
Los Estatutos de la Comunidad de Propietarios establecidos en la inscripción de la Obra Nueva y División
Horizontal de dicha finca.
NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE LA FINCA DE 08074000405013
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_______________________________________________________________________________________
Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de presentación, al
cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:
NO hay documentos pendientes de despacho
_______________________________________________________________________________________
AVISO: Los
DIECIOCHO.

datos

consignados

en

la

presente

nota

se

refieren

al

día

de

UNO

DE

MARZO

DEL

AÑO

DOS MIL

1.

A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se
refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.

2.

Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del
registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria)

3.

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4.

Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

5.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal
queda informado de que:
a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los
datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este
Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el
Registrador.

b.
En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
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NOTA SIMPLE

Fecha de Emisión: CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple
Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que sólo la
Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según
dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

______________________________ DESCRIPCIÓN DE LA FINCA_________________________________
FINCA DE CERDANYOLA DEL VALLES Nº:
IDUFIR: 08074000440595

48993

URBANA: Porción de terreno de figura sensiblemente rectangular, que tiene una superficie de cuatrocientos
sesenta y dos metros cuadrados con setenta decímetros, también cuadrados, que LINDA: Al Sur en línea de
diecinueve metros con cuarenta y cinco centímetros con finca de que se segrega; al Oeste con la finca de que
se segrega; al Oeste con la finca de los sucesores de Jaime Salla, José Coll y Gabriel Casas y con el pasaje
de tres metros con salida a la plazuela de la estación; al Norte con terrenos de Renfe mediante pasaje de
tres metros ochenta decímetros cuadrados de ancho; y al Este con finca de los sucesores de Pelegrin Pomes. La
finca segregada está calificada con la clave tres de sistema ferroviario y clave sexta de parques y jardines
actuales de carácter local.
___________________________________ TITULARIDADES______________________________________
NOMBRE TITULAR
N.I.F.
TOMO LIBRO FOLIO ALTA
--------------------------------------------------------------------------------------TRAVY BARAS, MARIA LUISA
38938768K
1681 1166
11
1
100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de segregación con carácter privativo. Formalizada en
escritura con fecha 20/03/07, autorizada por el notario de SABADELL, GONZALO NAVARRO NAVARRO DE PALENCIA,
protocolo 575.

______________________________________CARGAS__________________________________________
Por Procedencia de la Finca Nº:
1/791, Asiento de Inscripción
1 Con Fecha 30/07/1891, Tomo: 71,
Libro: 18, Folio: 46, Titulo Censo Enfiteutico
Por Procedencia De La Finca De Cerdanyola Del Vallés Nº: 791. A los siguientes pactos, entre otros,
establecidos en la inscripción 1:..."SEGUNDO: El adquisidor vendrá obligado tan pronto el estabiliente se lo
ordene a construir a sus costas en el lado de Mediodía del terreno que se le establece, la pared medianera
que deberá tener nueve canas de largo y treinta y cinco palmos de altura sin contar la montea ni los
cimientos, y la pared de cerca deberá tener trece palmos de altura sin contar los cimientos, en cuyas pared y
muralla deberá el adquisidor dar cargamento o arrimo al estabiliente o a quien su derecho tenga y sea vecino
del adquisidor en aquella parte, sin que éste pueda exigir abono ni indemnización alguna por tal
cargamento...""...El adquisidor viene además obligado a dejar en el lado de Oriente un pasaje de veinte
palmos de ancho y a tenerlo siempre espedito en el terreno que adquiere..."; según resulta de la inscripción
1, al tomo 71, folio 46, libro 18 de esta villa.
_______________________________________________________________________________________
Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de presentación, al
cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:
NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE LA FINCA DE 08074000440595
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Número 445 del Diario 76 de fecha 06/02/2018, ELEVACION A PUBLICO CONTRATO DE OPCION DE COMPRA del notario
DON ARIEL SULTÁN BENGUIGUI.
LA NOTARIA DE DON ARIEL SULTÁN BENGUIGUI-ARIEL SULTÁN BENGUIGUI- presenta de forma telemática, a las diez
horas y veintiséis minutos de hoy, copia electrónica de la escritura autorizada el día cinco de Febrero del
año dos mil dieciocho por el Notario de BARCELONA, DON ARIEL SULTÁN BENGUIGUI, por la que DOÑA MARIA LUISA DE
TRAVY BARAS junto con la sociedad CORPEDIFICACIONS, S.L. ELEVAN A PUBLICO el documento privado de opción de
compra, fechado en Barcelona el día 5 de febrero de 2.018, por la que la primera concede al segundo, un
derecho de opción de compra, sobre las siguientes fincas: CASA, de planta baja en calle Santa Teresa, número
3 =2951= y la PORCIÓN DE TERRENO, de figura sensiblemente irregular, de superficie 462'70 metros cuadrados
=48993=, de Cerdanyola del Vallés.
_______________________________________________________________________________________
AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.
1.

A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se
refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.

2.

Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del
registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria)

3.

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4.

Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

5.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal
queda informado de que:
a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los
datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este
Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el
Registrador.

b.
En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
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EQUIP REDACTOR
JORNET – LLOP - PASTOR, arquitectes:
Sebastià Jornet Forner

arquitecte

Carles Llop Torné

doctor arquitecte

Joan Enric Pastor Fernàndez

arquitecte

Josep Cullell Maynou

arquitecte

SERVEIS TÈCNICS DE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Carme Tobella Archs

Cap de Servei d'Urbanisme

Maria Pons Mascases

Cap de secció tècnica de planejament, gestió i obres

Elena Martí Gabernet

Cap de secció de Medi Ambient

COL·LABORADORS:
MEMÒRIA SOCIAL:

Montse Mercadé Marimon, geògrafa

Barcelona, juny de 2018
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ANDREU JORNET
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