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1 JUSTIFICACIÓ I OPORTUNITAT DE LA MODIFICACIÓ 

1.1  Antecedents i oportunitat  
 
El Vallès Occidental es caracteritza en part pel seu teixit industrial, amb un pes de gairebé el 
30% del seu producte interior brut (PIB). Tot i així, les dinàmiques de creixement i 
desenvolupament dels seus nuclis urbans han portat a la transformació del sòl urbà, de manera 
que alguns teixits industrials han quedat obsolets o la seva ubicació ha deixat de ser adient. 
 
Aquest és el cas d’algunes zones del municipi de Cerdanyola del Vallès, on el tancament 
d’algunes indústries i l’expansió del teixit residencial ha generat l’aparició de bosses de sòl 
industrial que ja no responen al seu ús original o bé no compleixen amb les característiques 
adequades pel seu correcte funcionament. 
 
El Pla General Metropolità (en endavant, PGM) va qualificar com a zona industrial les dues illes 
situades entre els carrers de Santa Anna, del Remei, de Ponent i de la Circumval·lació Baixa, 
les quals han quedat envoltades de zones residencials, serveis i equipaments. Aquesta 
qualificació estava justificada per l’existència de la fàbrica Mafinsa al nord del carrer del Remei i 
les infraestructures d’accés. Actualment però, aquests sòls estan ocupats per un equipament i 
una gran superfície comercial i per tant, han perdut el seu ús industrial.  
 
La terciarització de les zones industrials al servei de les mateixes activitats industrials com de 
les zones residencials properes és una tendència a l’alça en l’actualitat. La tipologia edificatòria 
de nau industrial, el preu dels lloguers i la proximitat a les zones residencials desenvolupades 
en els darrers anys explica la demanda per introduir nous usos terciaris en aquestes naus. 
 
En aquest sentit, el PGM no compta amb cap qualificació específica per a aquests usos però 
permet la seva ubicació mitjançant un pla especial en zones industrials que confrontin amb 
zones l´ús principal de les quals sigui el residencial. Per tant, aquests usos serien admissibles 
en algunes de les parcel·les de l’àmbit. 
 
D’altra banda, en relació a l’ordenació urbanística de l’àmbit, les dues illes -que són de fondària 
estreta, de 29 i 36 metres respectivament-, van ser edificades abans de l’entrada en vigor del 
PGM amb naus industrials que ocupen la totalitat de les parcel·les i no disposen del pati 
d’interior illa que estableix l’ordenació prevista per a aquesta zona. Pel que fa a l’alçada 
reguladora màxima, aquesta no s’ha arribat a assolir. A més, amb l’ocupació actual i 
l’edificabilitat establerta pel planejament vigent no seria possible edificar més plantes. Per tot 
plegat, es considera que l’ordenació prevista al PGM en general, per a totes les zones 
industrials, en aquest cas ha quedat ha quedat obsoleta.  
 
Resulta oportú, per tant, plantejar una modificació de planejament en l’àmbit format per les 
dues illes entre els carrers de Santa Anna, del Remei, de Ponent i de la Circumval·lació Baixa, 
que adapti l’ordenació a la realitat consolidada i permeti la inclusió d’usos més coherents amb 
la realitat de l’entorn. 
 

1.2 Objecte de la Modificació  
 
En el context descrit en l’apartat anterior, aquesta Modificació puntual del PGM (en endavant, 
MPPGM) té com a objecte facilitar el canvi d’ús parcel·la a parcel·la de les dues illes de sòl 
urbà consolidat en l’àmbit delimitat pels carrers de Santa Anna, del Remei, de Ponent i de la 
Circumval·lació Baixa amb els següents objectius: 
 

- Agilitzar la substitució dels usos industrials per usos terciaris en les illes incloses en 
aquesta modificació. 
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- Establir els ajustos necessaris en la normativa per reconèixer la realitat física 

consolidada. 
 
En conseqüència la figura de planejament adequada per a la consecució dels objectius descrits 
és una Modificació puntual del PGM. 
 

1.3 Contingut de la Modificació  
 
Aquest document de MPPGM es redacta seguint els criteris de contingut documental establerts en: 

 
- Article 59.1 de la Refosa DL 1/2010 amb les modificacions introduïdes per la per la Llei 

3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives: 
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  
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. 
 

- Article 59.3 especifica que l memòria a que es refereix l’apartat 1.a ha d’integrar: 
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. 
 

Dit contingut serà reduït incloent exclusivament els documents que fan relació als elements 
modificats, en concret es consideren innecessaris els següents documents: 

 
- Catàleg de Bens a protegir. La present MPPGM no afecta cap be protegit. 

 
- Agenda. Atès que les modificacions normatives proposades en aquest document 

entraran en vigor en el moment que sigui ferma la seva aprovació definitiva, admetent un 
possible i seqüencial canvi dels usos degut a la terciarització de la zona industrial, i que 
no es preveu cap àmbit de gestió urbanística no resulta necessari definir una agenda de 
previsions temporals relatives a l’execució de les determinacions que es descriuen. 

 
- Documentació mediambiental. D’acord amb la Disposició addicional Vuitena 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, atès 
que la present MPPGM no modifica les directrius del Planejament general, ni la 
classificació del sol, ni les qualificacions implicaran nous usos residencials, d’acord amb 
els objectius plantejats, no està sotmesa a avaluació ambiental. 
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- Memòria social. Atès que la present MPPGM només regula usos no residencials, no 
incrementa el sostre residencial ni el nombre d’habitatge i en conseqüència, no modifica 
les previsions del planejament modificat, es considera innecessària la memòria social. 

 
Pel que fa a l’Estudi de la mobilitat generada, atenent a l'article 3 del Decret 344/2006, de 19 de 
setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, que estableix els 
instruments d'ordenació que han d'incloure l'estudi, atès que la present MPPGM no comporta 
una nova classificació de sòl urbà i no es tracta d’una figura de planejament derivat o llur 
modificació que tingui per objectiu la implantació de nous usos o activitats, en aquest cas no 
seria necessari incloure’l.  
 
Tot i això, s'ha considerat adequat realitzar-lo ja que la MPPGM té com a objecte facilitar el 
canvi d’ús parcel·la a parcel·la, agilitant la substitució dels usos industrials actuals per usos 
terciaris, sense necessitat de redactar un pla especial urbanístic a tal efecte. L’objectiu de 
l’estudi és la diagnosi i auditoria del possible increment de desplaçaments generat pel 
desenvolupament de la MPPGM per tal d’avaluar i optimitzar les propostes de mobilitat d’acord 
amb els valors de seguretat, sostenibilitat i integració social. 
 
Pel que fa a l’Avaluació econòmica, atès que la present MPPGM no suposa un increment del 
sostre edificable, ni de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat, ni la transformació global 
dels usos del seu àmbit no li és d’aplicació l’article 99.1.c del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
Tot i això la MPPGM permet un possible i seqüencial canvi dels usos parcel·la a parcel·la degut 
a la terciarització de la zona industrial, el que podrà suposar un increment del valor del sòl, per 
tant, s’ha considerat oportú avaluar econòmicament la rendibilitat de l’operació. 
 
Finalment, respecte a l’informe de sostenibilitat econòmica, aquest no és necessari atès que 
tots els sòls públics de l’àmbit van ser obtinguts per cessió fa 25 anys, tot i això, en l’Avaluació 
econòmica s’ha justificat que no es preveu cap impacte negatiu de les actuacions previstes en 
les finances públiques de l’administració. 
 
Per tant, el present document haurà de ser complementat per tal de justificar l’adaptació de les 
propostes elegides a les necessitats urbanes amb: 
 

- Estudi de la mobilitat generada.  
- Avaluació econòmica. 

 
En conseqüència, la MPPGM s'estructura en els següents documents: 
 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA  
DOCUMENT 2: NORMES URBANÍSTIQUES 
DOCUMENT 3: PLÀNOLS D’INFORMACIÓ I D’ORDENACIÓ 
DOCUMENT 4: ESTUDI DE MOBILTIAT GENERADA 
DOCUMENT 5: AVALUACIÓ ECONÒMICA  

 

1.4 Estudi d’alternatives  
 
El manteniment de la situació actual -alternativa 0- està comportant l’abandonament i el 
deteriorament de les naus, ja que les activitats industrials s’estan traslladant a altres ubicacions 
més adients i en canvi, per a la implantació d’usos terciaris es requereix de la redacció i 
execució d’un pla especial urbanístic i només en determinades posicions. 
 
Durant la fase d’avanç es va estudiar la incorporació en l’àmbit de la MPPGM de la darrera illa 
d’aquest polígon industrial que està més propera al riu Sec. La meitat sud d’aquesta illa, tot i 
estar qualificada de zona industrial, es troba ocupada per cinc habitatges anteriors a l’aprovació 
del PGM. 
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En aquesta illa es proposava: donar continuïtat urbana al front del Riu Sec fins al pont del 
Remei substituint els usos industrials per usos comercials i residencials, més coherents amb 
l’entorn; ajustar l’alineació i la seva volumetria a les preexistències de l’entorn; i establir les 
condicions d’urbanització de la riba del Riu Sec, donant prioritat al passeig de vianants i la zona 
verda, i millorant la situació de l’illa en front el risc d’inundació. Amb aquests objectius, es 
delimitava un polígon d’actuació urbanística. 
 
Per tant, en la fase d’avanç hi havia dins el mateix àmbit de la MPPGM dos tipus d’actuacions 
que requerien gestions completament diferenciades: 
 

- En l’entorn que dona front al Riu Sec, l’objecte era la reordenació general d'un àmbit 
que comportava la transformació global dels usos previstos pel planejament. En aquest 
cas es delimitava un polígon d’actuació urbanística que tenia per objecte la 
consolidació de les cessions i obligacions urbanístiques del àmbit i la seva urbanització. 
 

- En l’entorn composat per les dues illes restants, l’objecte era facilitar el canvi d’ús 
d’industrial a terciari parcel·la a parcel·la, sense increment de l’edificabilitat. En aquest 
cas, es proposava que les obligacions urbanístiques corresponents a l’increment 
d’aprofitament es consolidessin en el moment de concessió de la corresponent llicència 
urbanística d’obra nova o de rehabilitació que habilités l’establiment del nou ús. 

 
La documentació presentada en l’avanç de la MPPGM proposava dues alternatives que 
incorporaven les tres illes. Aquestes es basaven en els mateixos objectius i es diferenciaven 
bàsicament en alguns aspectes de la geometria de les zones privades i en la volumetria 
edificatòria de l’illa residencial que dona front al riu Sec. 
 
En el quadre que segueix es pot veure una comparativa de les dues alternatives: 
 
 Alternativa 1 Alternativa 2

Espai 
públic 

Mantenia les alineacions dels vials de 
l’entorn, pel que el sistema viari es 
reduïa en la mesura que part d’ell es 
destinava a parc urbà.  
Aquesta reducció era de 776 m2. 

Proposava l’ampliació del carrer 
Circumval·lació per tal que el nou front 
residencial es separés del teixit 
industrial i terciari.  
Aquesta reducció era de 644 m2. 

Espai  
privat 
 

Qualificava l’illa com a residencial, amb 
una planta baixa comercial, tres 
plantes pis al front del passeig de la 
Riera i dues plantes pis al front del 
carrer de la Circumval·lació Baixa.  
Aquesta alternativa era acord amb el 
manteniment de la secció actual del 
carrer de la Circumval·lació Baixa. 
 

Qualificava l’illa com a residencial, amb 
una planta baixa comercial, i tres 
plantes pis en tota l’illa.  
Aquesta alternativa era possible 
mercès a l’ampliació de la secció actual 
del carrer de la Circumval·lació Baixa 
fins a 12 m d’amplada. 

Volum 
edificat 

Permetia un volum graonat i la creació 
de terrasses orientades a sud en el 
darrer pis de l’edificació. 

Permetia un volum uniforme amb totes 
les plantes iguals.  
Obtenia un major nombre d’habitatges 
en una superfície menor, afavorint la 
compacitat del model urbanístic. 

 
L’alternativa escollida i que es pretenia desenvolupar era l’alternativa 2. Aquesta afavoria la 
compacitat del model urbanístic. Els motius de selecció d’aquesta alternativa van ser les 
millores en la qualitat de l’espai públic amb l’ampliació del carrer de la Circumval·lació Baixa. 
Aquestes millores eren: 
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- Ambiental. L’ampliació del carrer permetria la plantació d’arbrat i generaria, entre 
d’altres beneficis, la millora de la qualitat de l’aire, la reducció de l’efecte illa de calor a 
la ciutat, i l’increment de la biodiversitat. 
 

- Paisatgística. Els arbres i l’ampliació de l’espai separarien visualment l’illa d’activitat 
econòmica o industrial de l’illa residencial. 

 
- Funcional. L’eixamplament de la vorera facilitaria més espai per a vianants i bicicletes, 

fomentant la mobilitat sostenible. 
 
Un cop realitzades les consultes al document d’avanç i després de dues sessions d’informació 
amb els afectats, s’ha considerat oportú excloure de l’àmbit de la present MPPGM l’illa que 
dona front al Riu Sec i que està ocupada, en part, amb habitatges. Si s’escau, més endavant, 
aquesta illa podria ser objecte d’un polígon d’actuació urbanística per a què sigui estudiada de 
manera individual, atesa la seva diferenciada problemàtica i gestió respecte a la de la resta de 
l’àmbit.  
 

1.5 Tramitació, exposició al públic i participació ciutadana 
 
Amb posterioritat a l’estudi d’alternatives de la fase d’avanç, en data 19 d’abril de 2022 es va 
iniciar el procediment de consulta prèvia mitjançant el Portal de Transparència del web de 
l’Ajuntament sobre els criteris de l’avanç de planejament, per tal que qualsevol ciutadà/na 
pogués participar en el seu procés d’elaboració, sense que a data 3 de maig de 2022 constés 
presentada cap proposta ni suggeriment. 
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2 INFORMACIÓ URBANÍSTICA 

2.1 Situació i àmbit de la Modificació 
 
La present MPPGM afecta l’àmbit de sòl urbà consolidat delimitat pels carrers de Santa Anna, 
del Remei, de Ponent i de la Circumval·lació Baixa i inclou dues illes qualificades com a zona 
industrial així com part dels carrers que les envolten. 
 
L’àmbit aquí descrit es grafia en tots els plànols de la present modificació, i inclou una 
superfície total de 6.520 m2 (0,65 ha). 
 
La situació de l’àmbit de modificació a la ciutat es troba grafiada en el plànol I-1. 
 

2.2 Característiques naturals del territori 

2.2.1 Innecessarietat d'avaluació ambiental 
 
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. En la seva 
Disposició addicional Vuitena, en relació a la tramitació ambiental de plans i programes estableix: 
 

Regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013 
1. Mentre no es duu a terme l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació 
ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 
21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental, s’han d’aplicar les prescripcions de la 
Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, d’acord amb les regles 
contingudes en la present disposició. 
(...) 
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: 
(...) 
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. 
(...) 
b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada: 
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. 
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: 
(...) 
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Segon. Les modificacions de planejament urbanístic no incloses en l’apartat quart de la 
lletra a que es refereixen només a sòl urbà. 
 

La present MPPGM es desenvolupa completament en sòl urbà sense modificar la classificació 
del sòl, no incrementa el sostre edificable i no modifica reserves ni espais de protecció 
d’elements naturals. En suma no es pot incloure en cap dels supòsits anteriors d’avaluació 
ambiental ordinària ni simplificada. Per tant, es considera que la MPPGM al polígon industrial 
Xarau-Santa Anna no és objecte d’avaluació ambiental. 
 

2.2.2 Orografia 
 
El terme municipal de Cerdanyola del Vallès es situa a la part meridional de la plana del Vallès i 
compren part de la depressió del Vallès i part de la serra de Collserola, amb una altitud de 82 m 
i una extensió de 30,6 km2. Limita principalment amb els municipis de Sant Cugat del Vallès, 
Sant Quirze del Vallès, Badia del Vallès, Sabadell, Ripollet, Montcada i Reixac i Barcelona. Els 
principals cursos d’aigua son el Riu Sec i la Riera de Sant Cugat, tots dos afluents del riu Ripoll. 
 
L’àmbit de la MPPGM es situa en sòl urbà, a la zona de la depressió del Vallès i el seu límit 
nord-est es troba molt proper al Riu Sec. És una zona plana, amb un pendent transversal 
d’1,3% i longitudinal inferior al 0,5%. Tal com es veu al plànol I-4, no presenta pendents 
superiors al 20%. 
 

2.2.3 Riscos 
 
Hidrològics 
 
Tal com hem avançat, l’àmbit de la modificació es troba proper al Riu Sec. Tots els carrers de 
l’àmbit es troben afectats pel risc d’inundació per als períodes de retorn de 100 i 500 anys i dins 
de la Zona de Flux Preferent. Aquest risc s’estén per la trama urbana fins a la cota aproximada 
de 79,5 m segons l’estudi d’inundabilitat de l’ACA de l’any 2020. En aquest sentit, l’Agència 
Catalana de l’Aigua va elaborar al 2010 un Estudi simplificat d’alternatives del riu Sec al terme 
municipal de Cerdanyola. Aquest estudi planteja la construcció d’un mur de protecció en el tram 
del riu proper a l’àmbit de la MPPGM, amb un alçada del costat del carrer d’1,7 m fins a 2,8 m.  
 
Aquest fet no impossibilita l’edificació de l’àmbit atès que el Reglament del domini públic 
hidràulic, modificat pel Reial decret 638/2016, de 9 de desembre, estableix: 
 

“Article 9 ter. Obres i construccions a la zona de flux preferent en sòls en situació bàsica 
de sòl urbanitzat. 
1. En el sòl que a la data d’entrada en vigor del Reial decret 638/2016, de 9 de desembre, 
estigui en la situació bàsica de sòl urbanitzat d’acord amb l’article 21.3 i 4 del text refós de 
la Llei del sòl i rehabilitació urbana, es poden fer noves edificacions, obres de reparació o 
rehabilitació que suposin un increment de l’ocupació en planta o del volum d’edificacions 
existents, canvis d’ús, garatges subterranis, soterranis i qualsevol edificació sota rasant i 
instal·lacions permanents d’aparcaments de vehicles en superfície, sempre que es 
compleixin els requisits següents i sense perjudici de les normes addicionals que 
estableixin les comunitats autònomes: 
a) No representin un augment de la vulnerabilitat de la seguretat de les persones o béns 
enfront de les avingudes, ja que s’han dissenyat tenint en compte el risc al qual estan 
sotmesos. 
b) Que no s’incrementi de manera significativa la inundabilitat de l’entorn immediat ni aigua 
avall, ni es condicionin les possibles actuacions de defensa contra inundacions de la zona 
urbana. Es considera que es produeix un increment significatiu de la inundabilitat quan a 
partir de la informació obtinguda dels estudis hidrològics i hidràulics, que en cas necessari 
es requereixin per a la seva autorització i que defineixin la situació abans de l’actuació 
prevista i després d’aquesta, no es dedueixi un augment de la zona inundable en terrenys 
altament vulnerables. 
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c) Que no es tractin de noves instal·lacions que emmagatzemin, transformin, manipulin, 
generin o aboquin productes que puguin ser perjudicials per a la salut humana i l’entorn 
(sòl, aigua, vegetació o fauna) com a conseqüència del seu arrossegament, dilució o 
infiltració, en particular estacions de subministrament de carburant, depuradores 
industrials, magatzems de residus, instal·lacions elèctriques de mitjana i alta tensió. 
d) Que no es tracti de nous centres escolars o sanitaris, residències de persones grans, o 
de persones amb discapacitat, centres esportius o grans superfícies comercials on es 
puguin produir grans aglomeracions de població. 
(...) 

 
Geològics 
 
Si analitzem el mapa geològic comarcal de l’ICGC no apareixen falles ni contactes que afectin 
els àmbits. 
 
Pel que fa a l’estructura del sòl, l’àmbit de la MPPGM es situa en sòl de ventalls i plana al·luvial 
de la Riera de les Arenes del Plistocè, com la major part del sòl del municipi. 
 

 

 
Mapa geològic comarcal. Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
 
 
Pel que fa als riscos tecnològics (contaminació electromagnètica o acústica) no es donen en 
aquest àmbit ja que no hi ha en la proximitat línies elèctriques ni altres instal·lacions que puguin 
ocasionar perills específics. Tampoc es preveuen en l'entorn carreteres o altres vies de 
comunicació primàries que puguin implicar transport habitual de mercaderies perilloses. 
 
Per últim, pel que fa al risc d’incendi, ens trobem en una zona urbana i consolidada, sense 
masses boscoses pròximes i per tant sense risc d’incendi. 
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2.3 Estructura de la propietat del sòl 
 
D’acord amb la informació obtinguda de la seu del Cadastre, l’àmbit inclou un total de 13 
parcel·les, amb superfícies molt dispars que van des de els 11 m2 -corresponent a un centre de 
transformació- i els 116 m2, fins als 1.514 m2. Totes les parcel·les són de titularitat privada. 
 
L’illa entre els carrers de la Circumval·lació Baixa i de la Pau està formada per set parcel·les i 
ocupades per naus industrials. Quatre d’aquestes parcel·les tenen superfícies inferiors a la 
mínima establerta al PGM. 
 
L’altra illa entre els carrers de la Pau i de Santa Anna inclou sis parcel·les, totes edificades. 
D’aquestes parcel·les i sense tenir en compte la del centre de transformació, només una té la 
seva superfície inferior a la mínima establerta al planejament vigent. 
 
L’estructura de la propietat es recull al plànol I-5. 
 
A continuació es resumeixen les dades de superfície i les referències cadastrals de les 
parcel·les de l’àmbit: 
 
 

Núm. Superfície 
gràfica

Codi
Cadastre

Superfície 
Cadastre

Construida

1 192,52 8244301DF2984C 186 m2 Si
2 258,69 8244306DF2984C 255 m2 Si
3 397,28 8244302DF2984C 391 m2 Si
4 278,76 8244303DF2984C 277 m2 Si
5 123,95 8244307DF2984C 116 m2 Si
6 394,50 8244304DF2984C 393 m2 Si
7 402,26 8244305DF2984C 380 m2 Si
8 12,48 8144601DF2984C 11 m2 Si
9 288,85 8144602DF2984C 291 m2 Si
10 384,31 8144606DF2984C 397 m2 Si
11 388,40 8144603DF2984C 385 m2 Si
12 379,92 8144605DF2984C 379 m2 Si
13 1538,76 8144604DF2984C 1.514 m2 Si  
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2.4 Edificacions, usos i urbanització 

2.4.1 Edificacions 
 
Illa delimitada pels carrers de Ponent, del Remei, de la Circumval·lació Baixa i de la Pau 
 
 
Parcel·la 8244301DF2984C: 
 
Està ocupada per una nau industrial en planta baixa 
amb altell d’oficina. L’edifici data de 1973 i té una 
superfície construïda total de 262 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
Parcel·la 8244306DF2984C: 
 
Es tracta d’una altra nau industrial en planta baixa amb 
oficines en altell amb una superfície construïda de   
310 m2 en 1973. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcel·la 8244302DF2984C: 
 
Està ocupada per una nau industrial i oficines en planta 
baixa i pis. L’edificació data de 1973 i té una superfície 
total construïda de 653 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
Parcel·la 8244303DF2984C:  
 
Està ocupada per una nau industrial en planta baixa i 
pis. Data de 1973 i té un total de 493 m2 de superfície 
construïda. 
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Parcel·la 8244307DF2984C: 
 
Ocupada per una nau industrial en planta baixa i altell. 
Data de 1973 i té una superfície construïda segons 
Cadastre de 160 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcel·la 8244304DF2984C: 
 
La parcel·la està ocupada per una nau industrial en 
planta baixa i pis, construïda en 1973 i amb una 
superfície total de 653 m2 construïts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcel·la 8244305DF2984C: 
 
La parcel·la està edificada amb una nau industrial en 
planta baixa i pis que data de 1973 i té un total de     
590 m2 construïts. 
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Illa  delimitada pels carrers de Ponent, del Remei, de Santa Anna i de la Pau 
 
Parcel·la 8144601DF2984C 
 
La parcel·la conté una estació transformadora. La 
construcció data de 1975 i segons Cadastre té 10 m2 
construïts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcel·la 8144602DF2984C 
Inclou una nau industrial en planta baixa, construïda en 
1977 i amb una superfície total segons Cadastre de 
292 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcel·la 8144606DF2984C 
Està ocupada per una nau industrial en planta baixa, 
data de 1977 i amb una superfície total construïda de 
395 m2. 
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Parcel·la 8144603DF2984C 
 
Ocupada per una nau industrial en planta baixa i altell, 
construïda en 1977 amb una superfície construïda total 
de 599 m2. 
 
 
 
 
 
 
Parcel·la 8144605DF2984C 
 
Ocupada per una nau industrial en planta baixa, de 
599 m2 construïts segons Cadastre i data de 1976. 
 
 
 
 
 
Parcel·la 8144604DF2984C 
 
Edificada amb una nau en plana baixa i pis de 1976 i 
amb una superfície total construïda segons Cadastre 
de 3.080 m2. 
 
 
 
 
En general, cap de les edificacions existents compleix amb l’ordenació volumètrica establerta 
pel Pla General Metropolità (PGM). 
 

2.4.2 Usos 
 
Pel que fa als usos privats, la majoria de naus tenen usos industrials però també hi ha dos 
concessionaris de cotxes. No existeix cap espai lliure o equipament públics en l’àmbit de la 
MPPGM. 
 

2.4.3 Estat de la urbanització 
 
La urbanització de l’àmbit està executada, els vials estan asfaltats i encintats i compten amb 
voreres d’uns dos metres d’amplada excepte al carrer de la Pau on es redueixen fins al metre. 
Pel que fa als serveis, l’àmbit compta amb clavegueram, enllumenat públic, subministrament 
d’aigua, xara elèctrica aèria i en alguns casos, canalització de gas. Les xarxes de serveis es 
grafien al plànol I-6. 
 

2.4.4 Servituds aeronàutiques 
 
L’àmbit de la present modificació queda 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, l’àmbit es troba afectat per la servitud 
d’alçada cota 240. 
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2.5 Planejament vigent 

2.5.1 Planejament vigent en l'àmbit 
 
El planejament vigent en l’àmbit és: 
 

- El Pla General Metropolità (PGM) aprovat definitivament en data 14 de juliol de 1976, i 
publicat al BOPB amb data 19 de juliol de 1976. 
 

- La Modificació de les Normes urbanístiques del PGM per a la regulació de l’ús recreatiu 
dels establiments de concurrència pública, musicals i audiovisuals, conforme al catàleg 
dels espectacles, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès, aprovada definitivament 
el 24 d’abril de 2005, i publicada al DOGC núm. 4888 amb data 22 de maig de 2007. 

 
El PGM inclou les següents qualificacions urbanístiques dins l’àmbit d’aquesta modificació: 
 
Sistemes: 5 Sistema viari  
Zones:  22a Industrial 
 
Es recull a continuació un resum de les característiques i determinacions establertes a la secció 
8a de les Normes Urbanístiques del PGM per a la zona 22a aplicables a l’àmbit de modificació, 
el qual no compta amb planejament anterior al PGM ni Pla Parcial aprovat definitivament: 
 
Ordenació: segons alineació a vial 
 
Condicions d’edificació: Edificabilitat màxima: 2m2sostre/m2 
       Ocupació màxima de la parcel·la: 90% 
       Ocupació màxima de l’illa: 70% de l’illa per damunt de la planta baixa 
 
Alçada màxima: Ample de vial de 8 a 11 m: 13 m, PB+2P 
     Ample de vial d’11 m en endavant: 17 m, PB+3P 
 
Superfície mínima de la parcel·la: 300 m2 
 
Façana mínima: 10 m 
 
Usos admesos: 
 
Article 311 de les Normes Urbanístiques del PGM amb les modificacions aprovades: 
 

“1. Els usos permesos a la zona industrial són els següents:  
 
1r. Industrial. S'admeten els usos d'indústries en categories primera, segona, tercera i 
quarta. S’admet, així mateix, la categoria cinquena en situació 5-b.  
S'admeten els comerços a l'engròs i els parcs de vehicles i maquinària. 
 
2n. Habitatge. Es permet, només, l'ús d'habitatge per al personal de vigilància, 
conservació o guarda de l'establiment, a raó de dos habitatges com a màxim per 
indústria, comerç o magatzem, sempre que s'ocupin i tinguin en ús exclusiu una parcel·la 
que compleixi els requisits mínims del grup de què es tracti. Quan el Pla Parcial aprovat 
permeti un nombre d'habitatges major per a aquesta finalitat, s'ha de respectar la previsió 
del Pla Parcial. 
 
3r. Comercial. Es permeten els establiments dedicats a la venda de maquinària, material 
de transport i elements auxiliars de la indústria. S'admeten les cafeteries, restaurants, 
bars i similars. 
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4t. Oficines. Només s'admeten les oficines i despatxos propis de cada establiment 
comercial o industrial. 
 
5è. Sanitari. Només s'admet el de dispensaris, consultoris i ambulatoris. No s'admeten 
els centres sanitaris d'internament prolongat com hospitals, sanatoris o clíniques. 
 
6è. Religiós i cultural. Només s'admeten els dedicats a la formació professional 
relacionats amb l'activitat industrial de la zona. 
S'admeten els centres socials i de caràcter associatiu i reunió, al servei del personal 
adscrit a les indústries. 
 
7è. Recreatiu. S'admet l'ús amb caràcter general excepte en l’àmbit del Pla parcial de 
l'Àrea Tecnològica. Només s'admet per als següents establiments musicals (discoteca, 
sala de ball i sala de festes amb espectacle del Catàleg d'espectacles de la Generalitat 
de Catalunya), activitats de joc i atraccions i establiments audiovisuals en l'àmbit de la 
Modificació del PGM al sector Uralita-Polizur. 
 
8è. Esportiu. Només s'admeten les instal·lacions esportives per al personal de les 
empreses de la zona o del sector i les que se situen a les àrees destinades 
específicament a dotacions esportives. 
 
2. Mitjançant un Pla Especial podrà autoritzar‑se l'establiment dels usos següents, en les 
situacions que s'assenyalen: 
a. Podran admetre's els usos comercial, d'oficines, religiós i cultural, recreatiu i esportiu 
en parcel·les perifèriques de l'àrea industrial, accessibles des de l'exterior d'aquesta, que 
siguin contigües a zones l'ús principal de les quals sigui el residencial. 
b. S'admetrà la ubicació d'establiments comercial en grans superfícies en parcel·les que 
constitueixin illes completes amb front a carrers de capacitat suficient. 
El Pla Especial regularà les condicions, accés i aparcament de manera que no puguin 
produir interferències a l'activitat industrial pròpia de la zona i que d'aquesta no s'hagin 
de derivar molèsties perilloses als usuaris dels establiments que s'autoritzin. 
 
3. Es prohibeix l'ús residencial i els no expressament admesos a les condicions anteriors, 
amb excepció de l'ús d'estacionament i garatge‑aparcament. 
 
4. Quan, a fi de facilitar la relocalització de petites indústries situades als nuclis urbans de 
les poblacions, es justifiqui, podran aprovar‑se plans especials amb els mateixos 
objectius i condicions que els regulats a l'article 129.5.” 
 

Previsió d’aparcaments en edificis: 
 
Article 298 de les Normes Urbanístiques del PGM: 

 
“1. Els edificis de nova planta hauran de projectar-se perquè comptin amb aparcaments a 
l'interior de l'edifici o en terrenys edificables del mateix solar, a raó d'un mínim de 20 m2 
per plaça, incloses rampes d'accés, àrees de maniobra, illetes i voravies. 
 
2. Les places mínimes d'aparcament que s'hauran de preveure són les següents: 
... 
C. Edificis amb locals comercials al detall i grans magatzems de venda. 
Quan la superfície comercial, sumades totes les plantes de l'edifici amb destinació 
comercial, depassi de 400 m2, hauran de comptar amb una plaça d'aparcament per cada 
80 m2 de superfície construïda. 
D. Indústries, magatzems i, en general, locals destinats a ús industrial. 
Una plaça d'aparcament per cada local de superfície superior a 100 m2 amb el mínim 
d'una plaça per cada 100 m2 de superfície útil. 
E. Teatres, cinemes, circs, sales de festes, sales d'espectacles, palaus o sales de 
congressos i convencions, auditoris, gimnasos i anàlegs. 
Una plaça d'aparcament per cada quinze localitats i quan excedeixin de cinc-centes 
localitats de cabuda, una plaça per cada deu localitats. 
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… 
H. Biblioteques, galeries d'art, museus i anàlegs. 
Una plaça d'aparcament per cada 200 m2 en aquells locals de superfície superior a 
1.600 m2. 
... 

2.5.2 Interpretació numèrica del Planejament vigent en l’àmbit 
 
Els límits de les qualificacions del planejament vigent descrites han estat digitalitzats sobre la 
cartografia de l’àmbit de la MPPGM, així es reflecteix al plànol  I-7 Planejament Vigent. 
 
D’altra banda, s’ha calculat la superfície de sostre admesa en l’àmbit aplicant l’índex 
d’edificabilitat màxima de 2m2st/m2s i resulta una superfície total de 10.082 m2st. S’ha 
comprovat que la col·locació d’aquest sostre no esgota la volumetria permesa d’acord amb el 
gàlib resultant de l’aplicació de les Normes urbanístiques del PGM. 
 
Els resultats d’aquest càlcul i de l’aplicació directa de la resta de la normativa es resumeixen en 
el quadre següent que serà la referència a efectes d’ajustar el planejament proposat evitant 
l’increment d’edificabilitat. 
 

Qualificació / ubicació Superficie
Sostre

edifcable Edificabilitat
22a Industrial 5.041 10.082 2,00

Total zones 5.041 10.082
5 Sistema viari 1.479

Total sistemes 1.479
TOTAL MODIFICACIÓ 6.520 10.082  
 

2.5.3 Documents de Planejaments en tràmit o en redacció 
 
Actualment s’estan portant a terme els estudis per iniciar la redacció d’una Modificació puntual 
del PGM i/o una ordenança municipal per a regular, entre d’altres usos recreatius, l’ús recreatiu 
de jocs i apostes a tot el municipi.  
 
Per aquest motiu en la sessió celebrada pel Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en 
data 22 de juliol de 2021 es va adoptar l’acord de suspensió de la tramitació de comunicacions 
prèvies i d’atorgament de llicències urbanístiques d'edificació, reforma, rehabilitació, ampliació i 
instal·lació d'activitats destinades a usos recreatius de jocs i apostes regulats pel decret 
240/2004, de 30 de març, d'aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i 
dels criteris aplicables a la seva planificació, pel termini d'un any. 
 
No obstant això, la present MPPGM no té afectacions sobre aquest aspecte. 
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3 PROPOSTA 

3.1 Descripció de la proposta 

3.1.1 Encaix urbà i espai públic 
 
L’àmbit de la MPPGM està inserit en la trama urbana consolidada i es troba totalment envoltat 
de zones residencials o de zones comercials i d’equipaments al servei dels usos residencials o 
d’habitatges existents en zones qualificades d’industrials. Limita pel nord, amb el carrer de la 
Circumval·lació Baixa i pel sud, amb el carrer de Santa Anna, que constitueix una de les 
principals vies d’accés al centre.  
 
La proposta d’ordenació no estableix noves determinacions pel que fa l’espai públic i els canvis 
que es proposen afecten únicament al sòl privat. 
 

3.1.2 Espai d’activitats 
 
La MPPGM afecta exclusivament als espais d’activitats i consisteix bàsicament en facilitar uns 
usos i ordenar unes edificacions més coherents amb la realitat de l’entorn. 
 
Per assolir l’objectiu d’agilitzar i facilitar la substitució dels usos industrials per usos terciaris es 
planteja una modificació de les Normes urbanístiques del PGM que permeti situar-hi usos 
permesos en l’article 311.2 del PGM -comercial, esportiu, cultural i religiós- sense necessitat de 
redactar plans especials a tal efecte. 
 
Aquest objectiu es justifica en el fet que es tracta de dues illes completament envoltades 
d’àrees residencials o terciàries. En aquest sentit l’esmentat article estableix que “El Pla 
Especial regularà les condicions, accés i aparcament de manera que no puguin produir 
interferències a l'activitat industrial pròpia de la zona i que d'aquesta no s'hagin de derivar 
molèsties perilloses als usuaris dels establiments que s'autoritzin”. 
 
Hem d’acceptar que es tracta d’un entorn en el que la mobilitat de l’ús industrial és la que pot 
interferir negativament en els usos dominants en l’entorn. En aquest sentit, aquesta modificació 
inclou la justificació exigida i fa innecessària la redacció de plans especials. 
 
Tot i això, es pretén mantenir la qualificació actual a fi de que el procés de terciarització es doni 
progressivament, sense necessitat d’erradicar les activitats actuals, que no són clarament 
incompatibles amb el teixit proposat.  
 
En aquest sentit es proposa no delimitar cap polígon d’actuació urbanística en aquest àrea i 
que les obligacions de cessió per l’increment d’aprofitament que pugui implicar aquesta 
actuació es concretin en el moment de la concessió de la llicència, seguint els criteris que 
determina l’apartat 4 de la Disposició Addicional Segona de TRLU. 
 
Tanmateix, les obligacions de previsió d’aparcaments quedarien regulades en les normes 
urbanístiques de la present MPPGM. Es proposa l’obligatorietat de reservar places 
d’aparcament per a bicicletes en el moment d’implantar els nous usos regulats en aquesta 
MPPGM. 
 
A banda d’actualitzar els usos de les edificacions existents, la MPPGM proposa també canvis 
en els paràmetres d’ordenació. Cal recordar que moltes de les naus van ser construïdes abans 
de l’entrada en vigor del PGM i no totes s’adeqüen a l’ordenació que regulen les seves normes 
urbanístiques. 
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Les dues illes disposen d’una fondària estreta on totes les parcel·les compleixen amb la 
longitud de façana mínima i la majoria tenen doble façana, pel que es considera innecessari un 
pati interior d’illa.  
 
Pel que fa a l’alçada reguladora màxima, el PGM estableix diferents alçades en funció de 
l’amplada del carrer. En el cas del carrer de Santa Anna les edificacions podrien arribar a tenir 
quatre plantes i una alçada màxima de 17 metres. Actualment les naus existents no arriben als 
13 metres d’alçada previst per a planta baixa més dues plantes pis, per tant, en cap cas s’ha 
assolit l’alçada reguladora màxima. 
 
Per tot això, l’ordenació prevista en general per a la zona industrial (22a), no s’adequa en 
aquest àmbit. Amb l’objectiu de fomentar la reutilització dels edificis industrials ja construïts es 
proposen noves determinacions pel que fa als paràmetres d’ordenació: 
 

- Permetre ocupacions de parcel·la del 100% atès que la majoria de parcel·les disposen 
de doble façana. 

- Limitar l’alçada reguladora màxima i el nombre de plantes per donar uniformitat a les 
dues illes. 

- Aclarir la regulació del nombre màxim d’establiments per parcel·la. 
 

3.1.3 Urbanització i infraestructures de subministrament de serveis 
 
La MPPGM no proposa cap reurbanització dels vials que donen accés a les naus que es 
mantenen.  
 
S’ha incorporat dins l’àmbit de la MPPGM part de la vialitat dels carrers que conformen les illes 
atès que en cas de canvi d’ús podria resultar necessari modificar alguna de les xarxes de 
serveis existents.  
 
 

3.2 Quadre resum de superfícies i edificabilitats 
 
De la proposta descrita i continguda en els plànols d’ordenació de la present MPPGM, resulten 
les superfícies i edificabilitats calculades sobre tot l’àmbit que es resumeixen en els quadre 
següent: 
 

Codi Superficie %
Sostre 

Activitats
Sostre

Total
Zones 0 0,00% 0 0
22a* Industrial Xarau 5.041 66,67% 10.082 10.082

Total Zones 5.041 66,67% 10.082 10.082
Sistemes 0 0,00% 0 0

5 Sistema Viari 1.479 33,33% 0 0
Total Sistemes 1.479 33,33% 0 0

0 0 0,00% 0 0
Total general 6.520 100,00% 10.082 10.082

QUADRE D'APROFITAMENT DE LA MODIFICACIÓ DE PGM

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modificació puntual del PGM al polígon industrial Xarau-Santa Anna Cerdanyola del Vallès 
Aprovació inicial  maig 2022 
 
 

MEMÒRIA  21 
 

3.3 Modificacions normatives 

3.3.1 Disposicions de caràcter general 
 
Aquest apartat determina els aspectes generals propis de l’àmbit de la Modificació puntual del 
PGM al polígon industrial Xarau-Santa Anna, com són: 
 

- Àmbit d'aplicació 
- Marc legal de referència 
- Contingut  
- Vigència i aplicació  

 

3.3.2 Disposicions comunes 
 
Classificació del sòl 
 
El sòl comprès en l’àmbit d'aquesta MPPGM es classifica com a sòl urbà consolidat. 
 
Qualificació del sòl 
 
A l’àmbit de la present MPPGM es delimiten els següents sistemes i zones: 

- Sistema viari (5)    
- Zona Industrial – Xarau (22a*)  

 
Protecció front el risc d’inundabilitat 
 
Tots els carrers de l’àmbit es troben afectats pel risc d’inundació per als períodes de retorn de 
100 i 500 anys i dins de la Zona de Flux Preferent i s’haurà de donar compliment al Reial decret 
638/2016 relatiu a la inundabilitat. Atesa la situació de risc d’inundabilitat a que es troba sotmès 
tot l’àmbit de la modificació, s’estableixen una sèrie de condicions. Es proposa el següent 
redactat: 

 
En compliment del Reial decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifiquen el 
Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, del 
Reglament de planificació hidrològica, aprovat pel Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, i 
d’altres reglaments en matèria de gestió de riscos d’inundació, cabals ecològics, reserves 
hidrològiques i abocaments d’aigües residuals, es limita l’ocupació per als usos permesos i no 
s’admeten usos on puguin donar-se grans aglomeracions de població.  
 
A efectes de calcular la densitat d’ocupació màxima per als usos permesos en aquest àmbit 
amb l’objectiu d’evitar grans aglomeracions de població, es considerarà una ocupació màxima 
de 1,5 m2 de superfície per persona.  
 
Servituds aeronàutiques 
 
Atès que l’àmbit de la present modificació queda dintre de la zona de servituds aeronàutiques de 
l’aeroport de Sabadell, s’estableixen una sèrie de condicions. Es proposa el següent redactat: 

 
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). 
 
L’execució de qualsevol construcció, estructura o instal·lació (postes, antenes, aerogeneradors 
-incloses les seves pales-, etc.) i la instal·lació dels mitjans necessaris per a la seva construcció 
-incloses les grues de construcció i similars- requeriran la resolució favorable prèvia de 
l’Agència Estatal de Seguretat Aérea (AESA), conforme als articles 29 i 30 del Decret 584/72 
en la seva actual redacció. 
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Conforme a l’article 10 del Decret 584/72, modificat pel RD 297/2013, la superfície compresa 
dins 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. 

 

3.3.3 Regulació dels sistemes i de les zones 
 
S’estableix la regulació per a cadascun dels sistemes i de les zones inclosos en l’àmbit de la 
modificació, fent referència a algunes particularitats de l’àmbit i indicant que seran d’aplicació les 
determinacions que estableixen les normes urbanístiques del PGM.  
 
En concret, es regula: 

 
- Sistema viari (5) 
- Zona industrial–Xarau (22a*) 

 
Sistema viari (5) 
 
Seran d’aplicació les determinacions de la Secció 5a “Sistema viari bàsic” del Capítol 2n 
“Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció” del Títol III “Sistemes” de 
les Normes urbanístiques del PGM. 
 
Zona Industrial–Xarau (22a*) 
 
S’estableix la regulació per a la zona industrial-Xarau (22a*) pel que respecta a: 
 

- Reordenació volumètrica 
- Nous usos 
- Obligació de cessió 
- Aparcaments 

 
Pel que fa a la reordenació volumètrica, es proposa el següent redactat: 
 
Seran d’aplicació els paràmetres especificats en aquest article i en el seu defecte, es regiran 
per tot allò regulat per a la zona industrial (22a) en els articles 348 a 352 de les Normes 
urbanístiques del PGM.  
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Les característiques i determinacions aplicables a zona industrial – Xarau (22a*) són: 
 

- Ordenació: segons alineació a vial. 
- Superfície mínima de la parcel·la: 300 m2. 

També totes les parcel·les existents inferiors a 300 m2, sempre i quan constin inscrites 
al Registre de la Propietat abans de l’aprovació inicial del PGM, en data 14 de juliol de 
1976, i aquelles provinents de parcel·lacions o segregacions formulades i aprovades 
d’acord amb la normativa urbanística vigent en el seu moment. 

- Front mínim de parcel·la: 10 m. 
- Edificabilitat màxima: 2 m2sostre/m2. 
- Ocupació màxima de la parcel·la en qualsevol de les plantes: 100% de la seva superfície. 
- Nombre màxim de plantes: planta baixa i dues plantes pis (B+2) 
- Alçada reguladora màxima: 13 m 

 
S’aclareix la regulació pel que fa al nombre màxim d’establiments per parcel·la. S’admet un 
establiment per parcel·la. No es permet la compartimentació de les edificacions en establiments 
excepte en els casos previstos en l’article 129 de les Normes urbanístiques del PGM. 
 
Respecte als usos, amb l’objectiu d’agilitzar i facilitar la substitució dels usos industrials per 
usos terciaris en l’entorn composat per les illes restants entre els carrers de la Circumval·lació 
Baixa i de Santa Anna, la modificació consisteix només en facilitar el canvi d’ús parcel·la a 
parcel·la. 
 
Atès que aquesta MPPGM defineix unes noves condicions d’ús per a aquests sòls que poden 
implicar l’augment de l’aprofitament urbanístic, es preveu l’exigència de cessió del 10% 
d’aquest increment de l’aprofitament, tal i com estableix el TRLU.  
 
Es modifica el règim d’usos de la zona industrial (22a) ampliant els usos permesos establerts 
en l’article 311 de les normes urbanístiques del PGM i establint una sèrie de limitacions. Es 
proposa el següent redactat: 
 
Els usos permesos són els següents: 

 
a) Els usos permesos a la zona industrial d’acord amb l’article 311 de les Normes 

urbanístiques del PGM, i amb la Modificació de les Normes urbanístiques del PGM per a la 
regulació de l’ús recreatiu dels establiments de concurrència pública, musicals i 
audiovisuals, conforme al catàleg dels espectacles, al terme municipal de Cerdanyola del 
Vallès; sempre que es compleixi l’ordenança municipal vigent o la que la substitueixi.  
 

b) Els usos permesos en aquesta zona industrial – Xarau (22a*) que es llisten a continuació, 
que estaran sotmesos al deure de cessió del 10% de l’increment de l’aprofitament urbanístic 
previst en l’article 43.1.b i en la disposició addicional segona del TRLU: 
 
- Comercial, amb les limitacions de la legislació sectorial aplicable.  
- Esportiu. 
- Cultural i religiós. 

 
Els propietaris hauran de complir el deure substitutori de pagament en metàl·lic 
corresponent a la cessió del 10% de l’increment de l’aprofitament urbanístic prevista al 
TRLU en el moment de sol·licitud de la llicència d'obra nova o de rehabilitació que habiliti 
l'establiment del nou ús permès per l'ordenació i com a condició prèvia a la concessió de la 
llicència. 

 
Pel que fa a l’obligació de cessió del 10% de l’increment de l’aprofitament urbanístic es preveu 
el deure substitutori de pagament en metàl·lic i es proposa el següent redactat: 
 
La quantificació econòmica del compliment del deure substitutori previst en el punt anterior es 
calcularà segons la següent fórmula: 
 

(VRSc – VRSi) x ST x 10% 
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 Siguin: 

VRSc = Valor de repercussió del sòl comercial fixat per a l’any en curs en la publicació 
“Valors bàsics dels immobles urbans” de l’Agència Tributària de Catalunya 
corresponent al municipi de Cerdanyola del Vallès (quadre A05) per a la 
categoria d’ubicació 5a, en euros dividit per metres quadrats de sostre (€/m2st). 

VRSi = Valor de repercussió del sòl industrial fixat per a l’any en curs en la publicació 
“Valors bàsics dels immobles urbans” de l’Agència Tributària de Catalunya 
corresponent al municipi de Cerdanyola del Vallès (quadre A05) per a la 
categoria d’ubicació 5a, en euros dividit per metres quadrats de sostre (€/m2st). 

   ST =  Superfície construïda de l’establiment en metres quadrats de sostre (m2st) en 
el moment de sol·licitud de la llicència d’obra nova o de rehabilitació que habiliti 
el nou ús permès. 

 
Pel que fa a la previsió d’aparcaments als edificis, donades les mides de les edificacions, atès 
que la reserva d’aparcaments prevista al PGM pot dificultar el canvi d’ús i la regeneració de les 
edificacions existents, i que el nombre de places d’aparcament per a vehicles previst a la via 
pública podrà donar servei a l’increment de desplaçaments previstos pels usos terciaris, es 
proposa regular el nombre de places mínimes que s’han de preveure.  
 
Es proposa el següent redactat: 
 
La previsió d’aparcaments per a vehicles als edificis regulada en l’article 298 de les Normes 
urbanístiques del PGM i en la normativa sectorial vigent és d’aplicació a totes les noves 
edificacions que s’autoritzin en l’àmbit delimitat en aquesta MPPGM. 
 
Atesa la ubicació en la trama urbana consolidada de les edificacions situades a l’àmbit de la 
MPPGM i amb l’objectiu d’impulsar la mobilitat sostenible, als edificis que es destinin als usos 
comercial, esportiu, cultural i religiós, a més de complir amb les determinacions del punt 
anterior, s’haurà de preveure la reserva mínima d’1 plaça d’aparcament per a bicicletes per 
cada 100 m2 de superfície construïda. 
 
Amb l’objectiu de promoure la regeneració de les edificacions existents, s’eximeix de l’obligació 
de preveure aparcaments per a vehicles en aquelles edificacions existents situades en 
parcel·les de superfície inferior a 600 m2 o que obtinguin un establiment d’una superfície 
inferior a 600 m2 en planta baixa. 
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3.4 Compliment dels estàndards legislatius i planejament 
 

3.4.1 Comparativa entre Planejament vigent i proposat 
 
De la comparativa de les dades de la proposta respecte el planejament vigent podem deduir de 
la present MPPGM els següents aspectes: 
 

- No hi ha canvis en el sistema públic de vialitat. 
- No s’augmenta el sostre edificable de l’àmbit. 
- No s’introdueixen nous usos residencials.  

 

3.4.2 Compliment dels estàndards legislatius  
 
El planejament urbanístic té reconeguda una vigència indefinida en atenció a la seva naturalesa 
normativa, però el seu contingut pot ser alterat per l'Administració en exercici del ius variandi. 
En aquest sentit, l’article 94 del DL 1/2010, prescriu la vigència indefinida del planejament 
urbanístic com a conseqüència de la seva consideració de disposició administrativa de caràcter 
general, però n'admet la suspensió, modificació i revisió. 
 
En base als objectius exposats en aquesta memòria, es considera que l’abast de la Modificació 
que es proposa no comporta una alteració que faci necessària la revisió del planejament 
urbanístic -d’àmbit metropolità-, d’acord amb l’article 95 del TRLU i 116 del seu Reglament.  
 
En conseqüència i de conformitat amb l’objecte i l’abast de les determinacions contingudes en 
el present document, i atès que els paràmetres modificats fan referència a la regulació del sòl 
urbà establerta al PGM, s’ha estimat necessària la tramitació d’una Modificació puntual del 
PGM. 
 
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. 

 
D’acord amb l’article 97 del TRLU, la conveniència i oportunitat de la present MPPGM en 
relació amb els interessos públics i privats concurrents venen justificats per l’interès general en 
permetre la inclusió en aquest sòl d’usos més coherents amb la realitat de l’entorn i adaptar la 
seva ordenació a la realitat consolidada i les millores que aquesta modificació comportarà per 
la vila de Cerdanyola del Vallès tal i com es justifica en aquesta mateixa memòria on 
s’estableixen els objectius pels quals es tramita aquestes document. 
 
Per altra banda, l’article 98 del TRLU estableix determinacions pel que fa a la Modificació dels 
sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o d’equipaments esportius. Atès que la 
present MPPGM no canvia la zonificació o l’ús urbanístic de cap espai lliure, zona verda o 
equipament esportiu no li és d’aplicació l’article 98.  
 
Finalment, atès que aquesta MPPGM no comporta un increment del sostre edificable, ni de la 
densitat de l’ús residencial o de la intensitat, ni la transformació global dels usos del seu àmbit, 
no li és d’aplicació l’article 99 del TRLU. 
 
Tot i això, atès que la present MPPGM defineix unes noves condicions d’ús per als sòls 
inclosos en el seu àmbit permetent la implantació d’usos terciaris parcel·la a parcel·la i l’ajust 
de l’ordenació, que poden implicar l’augment de l’aprofitament urbanístic, s’ha inclòs en 
l’avaluació econòmica la justificació, en termes comparatius, del rendiment econòmic derivat de 
l’ordenació vigent i del que resulta de la nova ordenació. 
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3.4.3 Observança del desenvolupament urbanístic sostenible 
 
La present MPPGM proposada dona compliment als principis de desenvolupament sostenible 
establerts a l'article 3 del TRLU, en el sentit que comporta la regeneració del teixit existent 
mitjançant la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, possibilitant la reutilització de les 
edificacions existents, fomentant la mobilitat sostenible i oferint noves oportunitats de 
desenvolupament econòmic. 
 

3.4.4 Adequació a les directrius que estableixen l’art. 9 del TRLU i els art. 5-7 del RLUC 
 
Aquesta Modificació del PGM, tal i com determina l’article 9 del TRLU: 
 

- Permet 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. 

- Proposa agilitar la substitució dels usos industrials preexistents per usos terciaris en sòl 
urbà ja edificat, en zones ja urbanitzades i consolidades d’acord amb l’article 9 ter. del 
Reglament del domini hidràulic. No preveu noves edificacions que puguin afectar a 
tercers. 

- Preserva els valors paisatgístics i adopta les prescripcions adequades perquè les 
construccions i les instal·lacions s’adaptin a l’ambient on estiguin situades i no 
comportin un demèrit per a l’entorn. 

- Vetlla perquè la distribució en el territori dels àmbits destinats a espais lliures s’ajustin a 
criteris que en garanteixin la funcionalitat en benefici de la col·lectivitat. 

 

3.4.5 Deure de cessió de sòl amb aprofitament en sòl urbà  
 
Aquesta MPPGM no incrementa el sostre edificable i, en conseqüència, no genera un 
increment del deure de cessió de sòl amb aprofitament. Tot i això, atès que aquesta MPPGM 
defineix unes noves condicions d’ús per a aquests sòls que poden implicar l’augment de 
l’aprofitament urbanístic, es preveu l’exigència de cessió a l’administració del 10% de 
l’increment de l’aprofitament. 
 
En aquest cas, pel fet que es tracta d’un entorn consolidat, parcel·lat i edificat es fa impossible 
qualsevol tipus de cessió que no sigui dinerària. Per tant, la present MPPGM determina que el 
compliment del deure de cessió se substituirà pel seu equivalent en metàl·lic en el moment 
d'atorgament de la llicència d'obra nova o de rehabilitació que habiliti l'establiment del nou ús 
atribuït per l'ordenació i com a condició prèvia a la concessió de la llicència. 
 
A efectes de calcular el valor d’aquestes obligacions, les normes urbanístiques de la present 
MPPGM estableixen els criteris de càlcul de la cessió a l’administració del 10% de l’increment 
de l’aprofitament urbanístic, tal i com estableix el TRLU. 
 
Tot seguit es reprodueixen aquells articles del TRLU que justifiquen el que s’acaba d’exposar. 
 
La Disposició addicional segona, en el seu apartat 3 del TRLU, defineix com a actuacions de 
transformació urbanística de dotació “les previstes en modificacions del planejament sobre 
terrenys que, en origen, tenen la condició de sòl urbà consolidat i que, sense comportar una 
reordenació general d'un àmbit, comporten la transformació dels usos preexistents o l'augment 
de l'edificabilitat o de la densitat de determinades parcel·les i la correlativa exigència de majors 
reserves per a sistemes urbanístics d'espais lliures i d'equipaments comunitaris”.  
 
La mateixa Disposició addicional segona, en el seu apartat 4, estableix que “En les actuacions 
de dotació a què fa referència l'apartat 3, els propietaris han de cedir el sòl amb aprofitament 
urbanístic i el sòl destinat a majors reserves de sistemes urbanístics d'acord amb els articles 
43.1.b i 100.4. (...). Tanmateix, si la modificació de planejament determina que el compliment 
dels deures de cessió de sòl se substitueix pel seu equivalent en metàl·lic d'acord amb els 
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articles 46.2.b i 100.4.c.2n, ha d'incloure el càlcul del valor total de les càrregues imputables a 
l'actuació de dotació. En aquest cas, els propietaris poden complir el deure substitutori de 
pagament en metàl·lic, sense necessitat de delimitar cap polígon ni aplicar cap sistema 
d'actuació urbanística, 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”. 
 
L’article 100.4 es refereix a les modificacions de les figures de planejament urbanístic que 
requereixen un increment de les reserves per a sistemes urbanístics i estableix:  
“Quan la modificació del planejament té per objecte una actuació de dotació s'han 
d'incrementar les reserves per a zones verdes, espais lliures i equipaments d'acord amb les 
regles següents: 
a) Si la modificació comporta transformació dels usos preexistents, s'han de complir les 
reserves mínimes que estableix l'apartat 3. 
b) Si la modificació comporta únicament un increment de sostre edificable o de la densitat, 
s'han d'incrementar les reserves d'acord amb el que estableixen els apartats 1 i 2 
respectivament 
(...)” 
 
Atès que la present MPPGM no té per objecte la reordenació general d’un àmbit ni comporta un 
increment del sostre edificable, en aquest cas, es considera que no seria necessària la 
correlativa exigència de majors reserves per a sistemes urbanístics d’espais lliures i 
d’equipaments comunitaris. 
 
Pel que fa a l’article 43.1.b, aquest es refereix al deure de cessió de sòl amb aprofitament en el 
cas de sòl urbà no consolidat i estableix: 
 
Els propietaris de sòl urbà no consolidat han de cedir gratuïtament a l’administració actuant el 
sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic dels sectors subjectes a un pla de millora 
urbana o dels polígons d’actuació urbanística que tinguin per objecte alguna de les finalitats a 
què fa referència l’article 70.2.a, llevat dels supòsits següents: 
(...) 
b) En el cas que per mitjà d’una modificació del planejament urbanístic general s’estableixi un 
nou polígon d’actuació urbanística que tingui per objecte una actuació aïllada de dotació a què 
fa referència la disposició addicional segona, el 10% de l’increment de l’aprofitament urbanístic 
que comporti l’actuació de dotació respecte a l’aprofitament urbanístic atribuït als terrenys 
inclosos en l’actuació, llevat que la modificació del planejament corresponent incrementi el 
sostre edificable de l’àmbit de l’actuació, supòsit en el qual el percentatge esmentat és del 15% 
de l’increment de l’aprofitament urbanístic. 
 
Tot i que la MPPGM no delimita cap polígon d’actuació urbanística i es tracta de sòl urbà 
consolidat, el seu objecte es pot assimilar al d’una actuació aïllada de dotació. Atès que la 
MPPGM admet un possible i seqüencial canvi dels usos degut a la terciarització de la zona 
industrial que suposarà un increment del seu aprofitament urbanístic, es preveu la cessió a 
l’administració del 10% d’aquest increment. 
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4 PREVENCIÓ DE RISCOS 

Risc en front el perill d’inundació 
 
La present modificació es desenvolupa en la Zona de Flux Preferent del Riu Sec en sòl urbà de 
Cerdanyola del Vallès i representa l’únic risc en l’àmbit segons es desprèn segons l’estudi 
d’inundabilitat de l’ACA de l’any 2020. 
 
L’article 9 ter del Reglament del domini públic hidràulic (Modificat pel RD 638/2016) estableix 
les condicions que han de seguir les “Obres i construccions a la zona de flux preferent en sòls 
en situació bàsica de sòl urbanitzat.”  Diu específicament: 
 
“1. En el sòl que a la data d’entrada en vigor del Reial decret 638/2016, de 9 de desembre, 
estigui en la situació bàsica de sòl urbanitzat d’acord amb l’article 21.3 i 4 del text refós de la 
Llei del sòl i rehabilitació urbana, es poden fer noves edificacions, obres de reparació o 
rehabilitació que suposin un increment de l’ocupació en planta o del volum d’edificacions 
existents, canvis d’ús, garatges subterranis, soterranis i qualsevol edificació sota rasant i 
instal·lacions permanents d’aparcaments de vehicles en superfície, sempre que es compleixin 
els requisits següents... 
 a) No representin un augment de la vulnerabilitat de la seguretat de les persones... 
 b) Que no s’incrementi de manera significativa la inundabilitat de l’entorn... 

c) Que no es tractin de noves instal·lacions que emmagatzemin, transformin, manipulin, 
generin o aboquin productes que puguin ser perjudicials per a la salut humana i 
l’entorn...  
d) Que no es tracti de nous centres escolars o sanitaris, residències de persones grans, 
o de persones amb discapacitat, centres esportius o grans superfícies comercials on es 
puguin produir grans aglomeracions de població. 

 (...)“ 
 
En conseqüència, la MPPGM proposada: 
 

- No incrementa de manera significativa la inundabilitat de l’entorn atès que no introdueix 
cap element que faci preveure l’augment de la inundabilitat en l’entorn. 
 

- No introdueix cap activitat que inclogui productes perjudicials per a la salut i l’entorn. 
 

- No admet nous centres escolars o sanitaris ni residències de persones grans o de 
persones amb discapacitat. Només permet el canvi d’ús parcel·la a parcel·la admetent 
els usos comercial -amb les limitacions de la legislació sectorial aplicable-, esportiu, 
cultural i religiós, limitant-ne l’ocupació i sense admetre usos on pugui haver grans 
aglomeracions de població.  

 
 
 
  José González Baschwitz, arquitecte 
 Taller d’Arquitectura i Territori, S.L.P. 
 
 Cerdanyola del Vallès, maig de 2022 
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TÍTOL I: DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 

 

article 1 Àmbit d'aplicació 

Aquestes normes urbanístiques són d’aplicació a l’àmbit que conforma la Modificació puntual 
del Pla General Metropolità (en endavant, MPPGM) al polígon industrial Xarau-Santa Anna al 
municipi de Cerdanyola del Vallès. 
 
L’àmbit resta delimitat pels carrers del Remei, de Santa Anna, de Ponent i de la Circumval·lació 
Baixa. Es defineix als plànols d’aquesta MPPGM. 
 

article 2 Marc legal de referència 

Aquestes normes urbanístiques modifiquen, dins l’àmbit de la MPPGM, les determinacions del 
Pla general metropolità (en endavant, PGM), en compliment del que determinen: 
 

- el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, per la Llei 16/2015, del 21 de 
juliol, i per la Llei 5/2017, del 28 de març (en endavant, TRLU) 

- el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme (en endavant, RLU) 

- el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística (en endavant, RPLU) 

- el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei del Sòl, modificat per la Llei 8/2013, de rehabilitació, regeneració i renovació 
urbanes (en endavant, TRLS) 

- el Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s'aprova el Reglament de 
valoracions de la Llei del sòl. 

 
En tot cas, i per tot allò que no sigui expressament regulat per les presents normes, regirà el 
que determinin les Normes urbanístiques del PGM. 
 

article 3 Contingut  

El contingut d’aquesta MPPGM dona compliment a allò previst en l’article 59 i concordants del 
TRLU, així com del RLU i està format pels documents següents: 
 

- Document 1. Memòria i annex 
- Document 2. Normes Urbanístiques 
- Document 3. Plànols d’Informació i d’Ordenació 
- Document 4. Estudi de Mobilitat Generada 
- Document 5. Avaluació econòmica i annexos 

 

article 4 Vigència i aplicació  

La MPPGM té vigència indefinida un cop publicada la seva aprovació definitiva, i és susceptible 
de suspensió, modificació o revisió. La seva modificació, si s’escau, se subjecta a les mateixes 
disposicions que en regeixen la formació, d’acord amb la legislació urbanística vigent. 
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TÍTOL II: RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

CAPÍTOL 1: DISPOSICIONS COMUNES 

article 5 Classificació del sòl 

El sòl comprès en l’àmbit d'aquesta MPPGM està classificat com a sòl urbà consolidat.  
 

article 6 Qualificació del sòl 

El sòl comprès en l’àmbit d’aquesta MPPGM està qualificat com a Zones i Sistemes, tal i com 
les defineix el mateix PGM. 
 
A l’àmbit de la present MPPGM es delimiten els següents sistemes i zones: 
 

- Sistema viari (5)    
- Zona Industrial – Xarau (22a*)  

 

article 7 Protecció front el risc d’inundabilitat 

Atesa la situació de risc d’inundabilitat a que es troba sotmès tot l’àmbit de la MPPGM i en 
compliment del Reial decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament 
del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, del Reglament de 
planificació hidrològica, aprovat pel Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, i d’altres reglaments 
en matèria de gestió de riscos d’inundació, cabals ecològics, reserves hidrològiques i 
abocaments d’aigües residuals, es limita l’ocupació per als usos permesos i no s’admeten usos 
on puguin donar-se grans aglomeracions de població.  
 
A efectes de calcular la densitat d’ocupació màxima per als usos permesos en aquest àmbit 
amb l’objectiu d’evitar grans aglomeracions de població, es considerarà una ocupació màxima 
de 1,5 m2 de superfície per persona.  
 

article 8 Servituds aeronàutiques 

L’àmbit de la present MPPGM queda 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). 

L’execució de qualsevol construcció, estructura o instal·lació (postes, antenes, aerogeneradors 
-incloses les seves pales-, etc.) i la instal·lació dels mitjans necessaris per a la seva construcció 
-incloses les grues de construcció i similars- requeriran la resolució favorable prèvia de 
l’Agència Estatal de Seguretat Aérea (AESA), conforme als articles 29 i 30 del Decret 584/72 en 
la seva actual redacció. 

Conforme a l’article 10 del Decret 584/72, modificat pel RD 297/2013, la superfície compresa 
dins 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. 
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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 2: REGULACIÓ DELS SISTEMES 

article 9 Sistema viari (clau 5) 

Compren les superfícies de sòl destinades a la xarxa viària prevista en la present MPPGM. 
 
Seran d’aplicació les determinacions de la Secció 5a “Sistema viari bàsic” del Capítol 2n 
“Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció” del Títol III “Sistemes” de 
les Normes urbanístiques del PGM. 

 

CAPÍTOL 3: REGULACIÓ DE LES ZONES 

article 10 Zona industrial – Xarau (22a*) 

1. Definició. 
Comprèn les dues àrees de sòl delimitades pels carrers del Remei, de Ponent, de Santa 
Anna, de la Pau i de la Circumval·lació Baixa qualificades com a zona industrial – Xarau 
amb clau 22a*. 
 
Seran d’aplicació les determinacions establertes en aquest article i en el seu defecte, es 
regiran per tot allò regulat a la Secció 8a “Zona industrial” del Capítol 4t “Zones” del Títol IV 
“Reglamentació detallada del sòl urbà” de les Normes urbanístiques del PGM . 
 

2. Tipus d’ordenació. 
El tipus d’ordenació de l’edificació és segons alineació a vial. L'alineació de l'edificació 
coincideix amb la del carrer o vial. 
  

3. Paràmetres d’ordenació. 
Seran d’aplicació els paràmetres especificats en aquest article i en el seu defecte, es regiran 
per tot allò regulat per a la zona industrial (22a) en els articles 348 a 352 de les Normes 
urbanístiques del PGM.  
 
Les característiques i determinacions aplicables a zona industrial – Xarau (22a*) són: 
 
- Ordenació: segons alineació a vial. 
- Superfície mínima de la parcel·la: 300 m2.  

També totes les parcel·les existents inferiors a 300 m2, sempre i quan constin inscrites 
al Registre de la Propietat abans de l’aprovació inicial del PGM, en data 14 de juliol de 
1976, i aquelles provinents de parcel·lacions o segregacions formulades i aprovades 
d’acord amb la normativa urbanística vigent en el seu moment. 

- Front mínim de parcel·la: 10 m. 
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- Edificabilitat màxima: 2 m2sostre/m2. 
- Ocupació màxima de la parcel·la en qualsevol de les plantes: 100% de la seva superfície. 
- Nombre màxim de plantes: planta baixa i dues plantes pis (B+2). 
- Alçada reguladora màxima: 13 m. 

 
4. Nombre màxim d’establiments per parcel·la. 

S’admet un establiment per parcel·la. No es permet la compartimentació de les edificacions 
en establiments excepte en els casos previstos en l’article 129 de les Normes urbanístiques 
del PGM. 

 
5. Règim d’usos. 

Els usos permesos són els següents: 
 
a) Els usos permesos a la zona industrial d’acord amb l’article 311 de les Normes 

urbanístiques del PGM, i amb la Modificació de les Normes urbanístiques del PGM per 
a la regulació de l’ús recreatiu dels establiments de concurrència pública, musicals i 
audiovisuals, conforme al catàleg dels espectacles, al terme municipal de Cerdanyola 
del Vallès; sempre que es compleixi l’ordenança municipal vigent o la que la 
substitueixi.  
  

b) Els usos permesos en aquesta zona industrial – Xarau (22a*) que es llisten a 
continuació, que estaran sotmesos al deure de cessió del 10% de l’increment de 
l’aprofitament urbanístic previst en l’article 43.1.b i en la disposició addicional segona 
del TRLU: 
 
- Comercial, amb les limitacions de la legislació sectorial aplicable.  
- Esportiu. 
- Cultural i religiós. 

 
Els propietaris hauran de complir el deure substitutori de pagament en metàl·lic 
corresponent a la cessió del 10% de l’increment de l’aprofitament urbanístic prevista al 
TRLU en el moment de sol·licitud de la llicència d'obra nova o de rehabilitació que 
habiliti l'establiment del nou ús permès per l'ordenació i com a condició prèvia a la 
concessió de la llicència. 
 

6. Deure substitutori de pagament en metàl·lic corresponent a la cessió del 10% de l’increment 
de l’aprofitament urbanístic. 
La quantificació econòmica del compliment del deure substitutori previst en el punt anterior 
es calcularà segons la següent fórmula: 

(VRSc – VRSi) x ST x 10% 
 

 Siguin: 
VRSc = Valor de repercussió del sòl comercial fixat per a l’any en curs en la publicació 

“Valors bàsics dels immobles urbans” de l’Agència Tributària de Catalunya 
corresponent al municipi de Cerdanyola del Vallès (quadre A05) per a la 
categoria d’ubicació 5a, en euros dividit per metres quadrats de sostre (€/m2st). 

VRSi = Valor de repercussió del sòl industrial fixat per a l’any en curs en la publicació 
“Valors bàsics dels immobles urbans” de l’Agència Tributària de Catalunya 
corresponent al municipi de Cerdanyola del Vallès (quadre A05) per a la 
categoria d’ubicació 5a, en euros dividit per metres quadrats de sostre (€/m2st). 

   ST =  Superfície construïda de l’establiment en metres quadrats de sostre (m2st) en 
el moment de sol·licitud de la llicència d’obra nova o de rehabilitació que habiliti 
l’establiment del nou ús permès. 

 
7. Previsió d’aparcaments als edificis. 

La previsió d’aparcaments per a vehicles als edificis regulada en l’article 298 de les Normes 
urbanístiques del PGM i en la normativa sectorial vigent és d’aplicació a totes les noves 
edificacions que s’autoritzin en l’àmbit delimitat en aquesta MPPGM. 
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Atesa la ubicació en la trama urbana consolidada de les edificacions situades a l’àmbit de la 
MPPGM i amb l’objectiu d’impulsar la mobilitat sostenible, als edificis que es destinin als 
usos comercial, esportiu, cultural i religiós, a més de complir amb les determinacions del 
punt anterior, s’haurà de preveure la reserva mínima d’1 plaça d’aparcament per a bicicletes 
per cada 100 m2 de superfície construïda. 
 
Amb l’objectiu de promoure la regeneració de les edificacions existents, s’eximeix de 
l’obligació de preveure aparcaments per a vehicles en aquelles edificacions existents 
situades en parcel·les de superfície inferior a 600 m2 o que obtinguin un establiment d’una 
superfície inferior a 600 m2 en planta baixa. 
 

 
 
 
 
 
 José González Baschwitz, arquitecte 
 Taller d’Arquitectura i Territori, S.L.P. 
 
 Cerdanyola del Vallès, maig de 2022 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1 MARC LEGAL I OBJECTIUS DE L’ESTUDI 
 
La present Modificació puntual del Pla General Metropolità (en endavant, MPPGM) al polígon 
industrial Xarau-Santa Anna a Cerdanyola del Vallès, es desenvolupa completament en un àmbit 
de superfície inferior a 1 hectàrea corresponent a sòl urbà consolidat, no modifica la seva 
classificació del sòl i no es tracta d’una figura de planejament derivat o llur modificació que tingui 
per objectiu la implantació de nous usos o activitats. Atenent a l'article 3 del Decret 344/2006, de 
19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, que estableix els 
instruments d'ordenació que han d'incloure l'estudi, en aquest cas no seria necessari realitzar-lo: 
 

Article 3 Àmbit d'aplicació 

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. 

c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la 
implantació de nous usos o activitats...." 

 
Tot i això, s'ha considerat adequat realitzar-lo ja que la MPPGM té com a objecte facilitar el 
canvi d’ús parcel·la a parcel·la, agilitzant la substitució dels usos industrials actuals per usos 
terciaris, sense necessitat de redactar un pla especial urbanístic a tal efecte. 
 
La Llei de Mobilitat 9/2003, de 13 de juny i el Decret 344, de 19 de setembre, de regulació dels 
estudis d’avaluació de la mobilitat generada, integren el marc normatiu que regula aquest 
estudi. Aquest marc normatiu determina la necessitat d’avançar vers un nou model de 
desplaçament garantint el dret ciutadà a una mobilitat a l’abast de tothom, sostenible, eficient i 
segura. 
 
L’objectiu del present estudi és la diagnosi i auditoria del possible increment de desplaçaments 
generat pel desenvolupament de la MPPGM per tal d’avaluar i optimitzar les propostes de 
mobilitat d’acord amb els valors de seguretat, sostenibilitat i integració social. 
 
Per tal d’assolir aquest objectiu el present document aprofundirà en els següents àmbits d’estudi: 

- Diagnosi de les característiques de mobilitat de l’àrea d’influència de la MPPGM per tal 
d’establir les capacitats de la xarxa viària i de transport. 

- Quantificació i qualificació de la mobilitat generada pel desenvolupament de la MPPGM. 

- Determinació de la incidència d’aquest increment en el sistema de mobilitat de l’àmbit. 

- Avaluació i optimització de les mesures proposades en funció dels valors assenyalats. 
 

1.2 DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
La MPPGM al polígon industrial Xarau-Santa Anna afecta l’àmbit delimitat pels carrers de Santa 
Anna, del Remei, de la Circumval·lació Baixa i de Ponent. 
 
L’àmbit inclou una superfície total de 6.520 m2 (0,65 ha) i es troba proper al Riu Sec. És una 
zona plana, amb un pendent transversal d’1,3% i longitudinal inferior al 0,5%. 
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Situació de l’àmbit de la MPPGM. Font: MPPGM al polígon industrial Xarau-Santa Anna 
 

 
La present MPPGM té com a objecte facilitar el canvi d’ús parcel·la a parcel·la de les dues illes 
de sòl urbà consolidat en l’àmbit delimitat pels carrers de Santa Anna, del Remei, de Ponent i de 
la Circumval·lació Baixa amb els següents objectius: 

- Agilitzar la substitució dels usos industrials per usos terciaris en les illes incloses en 
aquesta MPPGM. 

- Establir els ajustos necessaris en la normativa per reconèixer la realitat física 
consolidada. 

 

 
 

Límit de l’àmbit de la MPPGM sobre l’ortofoto. Font: MPPGM al polígon industrial Xarau-Santa Anna 
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2. DIAGNOSI DE LA MOBILITAT ACTUAL 
 
 
En aquest capítol s’analitzaran els trets més característics de la mobilitat actual al municipi de 
Cerdanyola del Vallès amb especial atenció a l’entorn de l’àmbit d’estudi. 
 
La principal font d’informació utilitzada han estat els documents que integren el Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible (en endavant, PMUS) de Cerdanyola del Vallès de 2014-2020. Aquest pla 
estableix una sèrie de zones, que són àrees homogènies que permeten afinar l’anàlisi de la 
mobilitat per sota de l’escala municipal. La zonificació s’ha adaptat, alhora, a la divisió zonal 
realitzada en l’enquesta de mobilitat quotidiana a residents de la segona corona metropolitana 
(EMQ 2013). Es tracta d’una enquesta realitzada per la Diputació de Barcelona i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. D’aquesta manera, l’àmbit d’estudi es situa a la zona 17.  
 

2.1 MOBILITAT ACTUAL 
 

2.1.1 MOBILITAT DELS RESIDENTS I DELS NO RESIDENTS 
 

A l’any 2013 es van realitzar cada dia 345.065 desplaçaments a la ciutat de Cerdanyola. 

El repartiment modal dels no residents indica que els modes privats encara estan per sobre 
dels públics. La tendència es manté estable respecte al 2006. No obstant, convé destacar un 
retrocés en la utilització del transport públic a favor dels modes no motoritzats. 
 
 

 
 

Repartiment modal 2013. Font: PMUS de Cerdanyola del Vallès 
 

2.1.2 DESPLAÇAMENTS DELS RESIDENTS 
 
Els residents realitzen en un dia laborable 195.613 viatges, que representa 3,52 
viatges/habitant. D’aquests, el 65% són interns. 
 
 

 
Distribució modal dels residents. Font: PMUS de Cerdanyola del Vallès 
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Els desplaçaments interns es realitzen bàsicament en modes no motoritzats, mentre que els 
viatges de connexió, tant generats com atrets per Cerdanyola, es realitzen fonamentalment en 
vehicle privat i suposen més de 150.000 viatges diaris, una ocupació aproximada de 1,32 
usuaris/vehicle. 
 
Del total de desplaçaments no motoritzats, 1.994 es realitzen en bicicleta (1% del total). El 
transport públic més utilitzat és el tren (4,3% del total), seguit per l’autobús interurbà. Cal 
destacar que prop de 500 desplaçaments interns es realitzen en autobús interurbà. 
 
 

 
 

Distribució modal segons tipus de desplaçament. Font: PMUS de Cerdanyola del Vallès 
 

 
Els motius de viatge són diversos. Sense tenir en compte el motiu domicili, el principal és el 
treball, seguit per les compres i l’oci. No obstant, l’evolució del nombre de desplaçaments per 
treball dels residents ha disminuït des de l’any 2006, possiblement degut al moment conjuntural 
actual. En relació a la distribució modal, han augmentat els desplaçaments no motoritzats i han 
disminuït la resta. 
 
 

 
 

Motiu de viatge dels residents. Font: PMUS de Cerdanyola del Vallès  
 
 

El nucli urbà, on s’insereix l’àmbit de la MPPGM és la principal zona emissora i atractora, amb 
el 80% dels desplaçaments interns (més de 100.000 desplaçaments/dia). 
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2.2 XARXA VIÀRIA I APARCAMENT 
 

2.2.1 XARXA DE VIANANTS 
 
La circulació de les persones per la via pública requereix disposar d’uns espais que garanteixin 
la seguretat i el confort d’aquells que es desplacen a peu. A Cerdanyola, la xarxa de vianants 
definida té una longitud de 29,5 Km que suposa un 24% del total de la xarxa viària. La majoria 
de la xarxa és del tipus convencional, és a dir, amb espai segregat i a diferent nivell per la 
vorera i la calçada.  
 
Més de la meitat (el 54%) de la longitud de les voreres no són accessibles (amplada útil inferior 
a 1,8 metres). Una quarta part dels passos de vianants no disposen de gual. També hi ha molts 
guals de vianants que no reuneixen les condicions mínimes d’accessibilitat (pendents, 
obstacles, etc.). Existeixen passos de vianants pràcticament a tots els itineraris (en general 4 
per cruïlla) i la majoria tenen una amplitud que permet el creuament dels vianants amb 
comoditat. Tot i això, alguns és troben massa allunyats de les cruïlles i, per tant, fora de 
l’itinerari natural dels vianants. 
 
La matriu de desplaçaments interns no motoritzats mostra que les zones del centre són les que 
concentren la majoria dels desplaçaments, amb uns 85.000/dia.  
 
A Cerdanyola la mobilitat interna es podria realitzar a peu, tant per les distàncies existents entre 
les diferents zones del nucli urbà (distància màxima en línia recta: 3,3 km, entre els barris de 
Canaletes i Serraparera), com pels suaus pendents existents a la majoria de barris. De la 
mateixa forma, la majoria de les zones industrials o d’activitat econòmica estan situades a prop 
del nucli urbà, el que podria afavorir la mobilitat a peu.  
 
Els ciutadans es mouen a peu per anar a comprar, realitzar activitats d’oci i per gestions, i 
utilitzen aquest mitjà perquè és més còmode. 
 
Pel que fa als polígons industrials, el Pla de Mobilitat assenyala una manca d’itineraris a peu i 
en bicicleta en aquestes zones, dissenyades gairebé sempre per al vehicle privat. Tot i això 
puntualitza que el polígon Xarau-Santa Anna disposa d’unes millors condicions per a la 
mobilitat a peu (voreres accessibles i continuïtat dels itineraris), degut a que es situa dins la 
zona del centre urbà.  
 
Tant el Riu Sec, com la línia del ferrocarril, són els principals obstacles a la mobilitat (barreres 
físiques). En el cas de la MPPGM al polígon industrial Xarau-Santa Anna, l’àmbit es troba a 
tocar del pont del Remei, un dels que travessa el Riu Sec.  
 

2.2.2 XARXA PER A BICICLETES 
 
En total s’han comptabilitzat prop de 22 quilòmetres d’oferta de vies ciclistes el que representa 
gairebé el 18% de la xarxa viària de Cerdanyola. En conjunt, la xarxa s’ha desenvolupat amb 
carrils específics a la part nova de la ciutat, mentre que al centre, i degut a la manca d’espai, 
s’ha optat per pacificar el trànsit, garantint la convivència segura amb la bicicleta. 
 
Pràcticament tots els carrils bidireccionals tenen 2 o més metres d’amplada, mentre que pel que 
fa als monodireccionals, la majoria són de menys d’1,5 metres. S’han comptabilitzat un total de 
29 punts d’aparcament, amb una capacitat per a 282 bicicletes, la majoria són en forma d’U 
invertida. 
 
Diàriament es produeixen a Cerdanyola 4.436 desplaçaments en bicicleta, dels quals el 33% 
són interns. Convé assenyalar que la majoria de viatges es realitzen per no residents 
(connexió). 
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L’ús de la bicicleta està molt arrelat entre la població, ja que si bé la manca d’infraestructures 
podria donar lloc a una baixa demanda, s’han detectat zones sense oferta específica amb més 
de 100 bicis/dia (Ctra. de Barcelona, Ctra. a l’Autònoma i la part de l’Av. Primavera més propera 
a l’estació de Renfe). On existeix oferta, els volums de demanda es situen entre 100 i 425 
bicis/dia i també és important a l’eix St. Ramon (zona de vianants), amb un volum de ciclistes 
situat entre 110 i 220 diàriament. 
 
Les distàncies que es poden recórrer en bicicleta per a un trajecte de mobilitat obligada són 
majors que les distàncies a peu, per tant, l’oferta hauria de contemplar bona part de les 
connexions amb els municipis de l’entorn. 
 
La mobilitat en bicicleta s’ha incorporat recentment a les polítiques de l’Ajuntament; resten, no 
obstant, zones del nucli sense cobrir i també és complicada la connexió amb centres atractors 
de l’entorn.  
 
Pel que fa a l’àmbit de la MPPGM al polígon industrial Xarau-Santa Anna, aquest es troba en 
una zona sense oferta d’aquest tipus de mobilitat, tot i disposar d’una orografia amb pendents 
suaus i estar situada prop del nucli urbà. 
 

2.2.3 MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC 
 
La xarxa de transport públic que dona servei a Cerdanyola es resumeix a la taula següent: 
 

 
 

Oferta de transport públic per mode de transport. Font: PMUS de Cerdanyola del Vallès 
 

 
L’accessibilitat en transport públic a les zones industrials o d’activitat econòmica és molt 
deficient. Així, la cobertura en ferrocarril és gairebé inexistent, igual que el servei de bus urbà. 
Únicament existeix oferta en bus interurbà que, no obstant, tampoc cobreix el 100% d’aquestes 
zones. Els polígons Ctra. de Barcelona, Xarau-Santa Anna, La Bòbila, Parc Tecnològic i Parc de 
l’Alba són els que disposen d’algun tipus d’oferta. 
 

2.2.4 XARXA FERROVIÀRIA 
 
Al municipi existeixen 4 parades de tren: dues operades per Renfe i dues per Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC).  
 
Les dues parades d’FGC corresponen a les línies S55 (Barcelona Pl. Catalunya-Universitat 
Autònoma) i S2 (Barcelona Pl. Catalunya- Sabadell Ca n’Oriac).  
 
Pel que fa a Renfe tenim: Cerdanyola del Vallès paren les línies R4 (St. Vicenç de Calders-
Manresa) i R7 (St. Andreu Arenal-Cerdanyola Universitat); a Cerdanyola Universitat paren les 
línies R7 i R8 (Granollers Centre-Martorell). 
 
A les tarifes pròpies de Renfe, s’assenyala que l’estació de Cerdanyola pertany a la Zona 2 i la 
de la Universitat Autònoma a la Zona 3. A les tarifes d’FGC les dues estacions de Cerdanyola 
es situen a la mateixa zona tarifaria (Z2). Per últim, tant a Renfe com a FGC es poden utilitzar 
els títols integrats de l’ATM, i a tots els casos es tracta de la mateixa zona (Z2). 
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Oferta de la línia R4 de Renfe: 
 

 
 

Freqüències de pas de la R4. Font: PMUS de Cerdanyola del Vallès 
 
 
Oferta de la línia R7 de Renfe: 
 

 
 

Freqüències de pas de la R7. Font: PMUS de Cerdanyola del Vallès 
 

 
Oferta de les línies S2 i S55 de FGC: 

 

 
 

Freqüències de pas de les S2 i S55. Font: PMUS de Cerdanyola del Vallès 
 
 

2.2.5 XARXA D’AUTOBÚS INTERURBÀ 
 
Per Cerdanyola circulen durant el període diürn set línies: 648, A4, A7, B2, B4, B7 i e3. 
 
Durant el període nocturn existeixen tres línies: N61 (Terrassa-Barcelona), N62 (Barcelona-Sant 
Cugat) i N64 (Barcelona-Sabadell). 
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Característiques de les línies interurbanes d’autobús durant diürnes. Font: PMUS de Cerdanyola del Vallès 
 

2.2.6 XARXA D’AUTOBUSOS URBANS 
 
Pel terme municipal circulen 3 línies urbanes tots els dies, exceptuant els diumenges i festius.  
 

- La línia SU2 no circula durant tot el mes d’agost ni dissabtes. En total, l’any 2012 van 
realitzar 227.352 km útils. 

- La línia SU1 transcorre entre Can Coll i Canaletes amb un interval de pas de 30 minuts 
en ambdós sentits. La línia SU2 transcorre entre Bellaterra i Can Cerdà. El recorregut 
es realitza en 1h. amb un únic vehicle i realitza únicament 3 expedicions per sentit.  

- La línia SU3 circula entre l’estació de Renfe de la Universitat Autònoma i el barri de 
Canaletes amb un interval de pas de 30’ en ambdós sentits. 

 
L’horari de les línies SU1 i SU3 es combina per tal que pel centre passi un autobús cada 15 
minuts. La velocitat comercial es situa en 13,17 km/h. En relació a les tarifes, s’assenyala que 
es poden utilitzar els bitllets integrats de l’ATM i les pròpies del servei urbà són les següents: 
 

- Bitllet senzill = 1,5 € 

- Targeta multiviatge = 7,50 (10 viatges) 

- Targeta jubilats = 3,65 € 
 
La línia d’autobús que passa més propera al polígon Xarau-Santa Anna és la SU3. Hi ha dues 
parades properes a l’àmbit, a uns 140 i 200 metres de distància respectivament. 
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Oferta de transport públic. Font: PMUS de Cerdanyola del Vallès 
 
 

2.2.7 XARXA PER A VEHICLES MOTORITZATS 
 
El PMUS del municipi jerarquitza aquesta xarxa en 3 tipologies el nivell de saturació de les 
quals és directament proporcional a la seva importància: accessos i vies interurbanes, xarxa 
principal o bàsica i xarxa secundària o veïnal. 
 
Accessos i vies interurbanes 

S’inclouen en aquesta categoria les vies interurbanes i els accessos des d’elles al municipi: 
 

- B-30 / AP-7 / C-58. Es tracta de vies metropolitanes d’alta capacitat que influeixen, sens 
dubte, en el municipi. El nus principal d’accés a la B-30 es localitza al límit de Cerdanyola 
i Barberà, on conflueixen la B-30, la C-58 i la N-150. D’altra banda, existeix un segon 
enllaç, per l’Av. de la Ciència on també es poden realitzar totes les entrades i sortides. 
 

- N-150. Travessa els barris de Farigola i de la Ctra. de Barcelona i és la principal via 
interurbana de Cerdanyola (travessera), connectant amb l’AP7/E-15 i la C-58 (vies 
interurbanes d’alta capacitat). A més, la pròpia N-150 connecta directament amb 
Barcelona, en direcció sud, i amb Barberà del Vallès, al nord, entre d’altres poblacions. 
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- BP-1413. Connecta l’Oest de Cerdanyola amb el municipi de Sant Cugat del Vallès, 

travessant la zona per desenvolupar de l’Oest del municipi. 
 

- BV-1414. Enllaça la Ctra. BP-1413 amb la zona residencial de Bellaterra. 
 

- BV-1415. Connecta el barri de Montflorit amb el barri d’Horta de Barcelona, travessant el 
Parc de Collserola. 
 

Xarxa principal o bàsica 

Les vies que conformen la xarxa bàsica permeten els desplaçaments de major longitud dins de 
la zona urbana, unint sectors i assegurant la connectivitat entre la ciutat i la xarxa exterior. En 
general, té una estructura cel·lular connectant entre si el conjunt de nuclis que formen el 
municipi. La xarxa bàsica de vehicles de Cerdanyola representa el 23% del total de la xarxa 
viària urbana, percentatge molt proper al que es considera adequat (al voltant del 20%). 
 
La trama del centre urbà és irregular, si bé quan l’orografia ho permet, tendeix a la trama 
ortogonal, present a barris com Serraparera, Sant Ramon, Parcers o Ctra. de Barcelona. En 
aquests barris la majoria de cruïlles són en forma de creu. Pel contrari, a barris amb una trama 
irregular, com ara Canaletes o Montflorit, predominen les cruïlles en X o Y. Per últim, a les 
principals avingudes les interseccions s’han resolt amb rotondes. 
 
Xarxa secundària o veïnal 

És aquella xarxa formada per les vies que no es troben incloses a la xarxa principal o bàsica 
definida a l’apartat anterior. Aquestes vies defineixen l’esquema dels barris o cel·les interiors de 
la xarxa principal i connecten aquestes cel·les amb la xarxa principal pel trajecte més curt. En 
general, suporten un volum de vehicles més reduït. 
 
Aquesta xarxa és formada per carrers convencionals, “Zona 30”, residencials o de prioritat per a 
vianants i exclusius per a vianants. 
 

2.2.8 APARCAMENT 
 
El PMUS estima que hi ha 26.082 places per a turismes (60% fora de la via pública) i 198 per a 
motos. A més s’han comptabilitzat 234 guals de caire industrial. 
 
Pel que fa a l’aparcament dels residents, al conjunt del municipi existeix un dèficit global reduït, 
d’aproximadament 300 places. Aquest dèficit es concentra sobretot al centre urbà on s’estima 
que falten unes 190 places. Es tracta d’un dèficit molt reduït i al no concentrar-se en un lloc 
concret, difícilment podrà eliminar-se amb la construcció d’aparcament fora de la via pública. De 
fet, els aparcaments existents no estan plens i s’han comptabilitzat diverses places fora de la 
calçada en lloguer o venda, per tant, existeix disponibilitat de places per al resident. 
 
Als aparcaments municipals només hi ha places disponibles de lloguer al pàrquing Pont. 
 
Respecte al balanç d’aparcament forà, s’obté un reduït dèficit, fonamentalment de molt curta 
durada d’estacionament (menys de 30 minuts), a l’entorn dels eixos terciaris de l’Av. Primavera 
i de l’Av. Espanya – c. St. Casimir. Aquest dèficit està vinculat bàsicament amb les compres i 
gestions. 
 
Pel que fa a l’àmbit de la MPPGM, la zona presenta una demanda d’aparcament diürn inferior a 
50 vehicles per hectàrea i una ocupació diürna del 80%. Respecte al dèficit d’aparcament 
residencial a la zona, atenent al nombre de vehicles que no disposen de plaça de pàrquing per 
plaça d’aparcament a la via pública, l’índex de pressió en calçada és molt baix (0,33). Pel que 
l’àmbit no presenta un dèficit de places d’aparcament, ja que un 20% d’aquestes estan buides. 
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Atenent a l’estat actual dels carrers, dins de l’àmbit s’ha comptabilitzat un nombre potencial de 
37 places d’aparcament en la via pública. Aquestes places es troben repartides al llarg dels 
carrers de la Pau, Ponent i Santa Anna. Si s’afegeixen les 22 places que hi ha a l’altra banda 
dels carrers Remei i Circumval·lació Baixa, el nombre total de places d’aparcament per a 
vehicles a la via pública que podrien donar servei a tot l’àmbit s’estima en 59 places. 
 
D’altra banda, el PMUS assenyala que la creació o millora de la infraestructura per a modes 
prioritaris (a peu, bici i transport públic) requereix, en moltes ocasions, de la supressió de 
places d'aparcament.  
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3. AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
 
 
Un cop analitzades la mobilitat existent i la xarxa viària, és el moment d’estimar l’increment de 
desplaçaments generats pel desenvolupament de la MPPGM al polígon industrial Xarau-Santa 
Anna. 
 

3.1 MOBILITAT GENERADA 
 
Per tal d'avaluar la mobilitat generada, aplicarem els articles 7 i 8 del Decret 344/2006. En 
concret, l’article 8 estableix que per avaluar la mobilitat generada s’ha de fer una estimació del 
nombre de desplaçaments que genera la MPPGM en funció de les superfícies, dels usos 
permesos o de l’índex d’edificabilitat fixat en el planejament.  
 
Les ràtios mínimes de “desplaçaments generats / dia” que estableix el Decret 344/2006, de 19 
de setembre, de regulació dels estudis de mobilitat generada són: 
 

Ús industrial  5 viatges/100m² de sostre 
Ús d’equipament  20 viatges/100m² de sostre 
Ús comercial  50 viatges/100m² de sostre 

 
Tot seguit s’ha calculat la mobilitat generada per l’ús industrial previst actualment pel planejament 
vigent d’acord al seu sostre potencial, al qual li corresponen 5 viatges/100m² de sostre: 

 
Mobilitat generada pel planejament vigent 

emesa atreta total
industrial 10.082 504 504
total 0 504 504

Ús Sup/sostre/núm Mobilitat

 

Elaboració pròpia 
 
La MPPGM admet un possible i seqüencial canvi dels usos degut a la terciarització de la zona 
que es pot donar progressivament en el temps, permetent el manteniment de l’activitat 
industrial, si s’escau. La previsió és que aquests nous usos corresponguin a comercial, esportiu, 
cultural i religiós però no s’especifica la proporció. Els desplaçaments que genera l’ús comercial 
venen definits en el Decret 344/2006, en canvi, els dels usos esportiu, cultural i religiós 
s’assimilen als de l’ús d’equipament del decret. 
 
A continuació es calcula la mobilitat generada per la MPPGM. S’ha previst que la meitat dels nous 
usos que s’implantin siguin comercials i la resta d’equipaments. Per tant, la mobilitat que pot 
generar la MPPGM es calcula d’acord al sostre potencial per a activitats previst, al qual li 
corresponen: per a l’ús d’equipaments, 20 viatges/100m² de sostre i, per a l’ús comercial,        
50 viatges/100m² de sostre, tal i com es mostra a continuació: 
 

Mobilitat generada per la MPPGM 

emesa atreta total
equipament 5.041 1.008 1.008
comercial 5.041 2.521 2.521
total 10.082 0 3.529 3.529

Ús Sup/sostre/núm Mobilitat

 

Elaboració pròpia 
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Així doncs, les actuacions previstes a la MPPGM podrien generar un total de 3.025 moviments 
diaris nous atès que el nombre de viatges diaris generats per l’ús d’activitats és superior al de 
l’ús industrial. 
 

3.2 DISTRIBUCIÓ MODAL DE LA MOBILITAT GENERADA 
 
Un cop s’ha estimat l’increment de la mobilitat generada per les actuacions previstes a la 
MPPGM, cal determinar la distribució d’aquesta en funció dels diferents tipus de transport per tal 
de valorar l’impacte sobre la xarxa viària i la idoneïtat de les propostes realitzades. En aquest 
sentit s’ha partit del percentatge global de distribució dels diferents tipus de transport establert a 
la memòria del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Cerdanyola del Vallès de 2014-
2020 a les dades de mobilitat generada reflectides a l’apartat anterior.  
 

Vianants + bicicleta 34%
Transport col·lectiu 13%
Vehicle privat 53%

 
A partir d’aquesta base el PMUS proposa tres escenaris de mobilitat sostenible a considerar, 
globalment, per a tot el municipi. D’aquests escenaris l’escenari C (objectiu) és l’escenari més 
realista, amb una reducció del volum total de viatges en vehicle del 7% a favor del transport 
públic. També planteja un lleuger augment dels modes de transport no motoritzats respecte la 
tendència. Cal puntualitzar que aquestes dades no tenen en compte la situació per barris dins el 
terme municipal ni distingeix el tipus de viatge que es realitza.  
 
Segons les dades del PMUS, els desplaçaments interns es realitzen bàsicament en modes no 
motoritzats (vianants + bicicleta) i corresponen al 77,3% del total. D’aquests, d’entre un 10 i un 
15% són en bicicleta i la resta de vianants. En el cas concret de l’àmbit de la MPPGM, atès que 
està situat al centre urbà, en una zona de pendents molt suaus, amb voreres accessibles i 
continuïtat dels itineraris a peu o en bicicleta, el tipus de mobilitat en vehicle privat es podria 
reduir encara més. Es proposa com a objectiu per als moviments generats per la MPPGM la 
següent distribució 
 

Vianants 62% 
Bicicleta 15% 
Transport col·lectiu 13% 
Vehicle privat 10% 

 
 
Per tant, el nombre de desplaçaments que es realitzaran amb cada mode de transport és: 
 

Mode de transport Emesos Atrets Totals
Vianants 0 1.876 1.876
Bicicleta 0 454 454
Transport col·lectiu 0 393 393
Vehicle privat 0 302 302  

 

Elaboració pròpia 
 
En relació al vehicle privat, la majoria de desplaçaments es realitzen com a conductor, mentre 
que únicament el 9% es realitzen com a acompanyant, suposant una ocupació aproximada de 
1,32 usuaris/vehicle. Per tant, atenent a aquesta ocupació, el nombre de desplaçaments en 
vehicle privat es podria baixar a 229. 
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3.3 DISTRIBUCIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
 
El PMUS de Cerdanyola del Vallès incorpora una anàlisi del nivell de servei dels eixos principals 
del municipi. Aquest ha estat elaborat a partir de la intensitat de trànsit de cada via (obtinguda a 
partir dels aforaments realitzats) i del seu creuament amb la capacitat de la via.  
 
Pel que fa a la xarxa viària bàsica del municipi i d’acord amb l’anàlisi dels nivells d’intensitat, el 
PMUS reconeix el tram del carrer Santa Anna més proper a l’àmbit de la MPPGM dins la 
categoria dels que tenen millor nivell de servei. 
 
Aquesta via presenta un nivell fluid o molt fluid en tot el seu recorregut, arribant a un nivell 
equilibrat en el seu encreuament amb l’avinguda de Catalunya, al centre urbà i, per tant, no 
tindrà problemes per assumir l’augment de trànsit derivat del desenvolupament de la MPPGM.  
 
D’altra banda, un dels objectius bàsics de la mobilitat en vehicle privat és el de no augmentar la 
capacitat viària de Cerdanyola per ajudar a la reducció de la demanda en vehicle privat. 
 

Nivells de servei de la xarxa viària 

 
 

Nivell de servei de la mobilitat en vehicle privat. Font: PMUS de Cerdanyola del Vallès 
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4. LA PLANIFICACIÓ 
 
 
En aquest punt s'incorporen les propostes de la MPPGM al polígon industrial Xarau-Santa Anna 
relatives a les xarxes d'itineraris. Alhora es justifiquen les prescripcions relatives a aquests 
itineraris fixades al Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació 
de la mobilitat generada. Aquestes prescripcions es troben als article següents: 
 

- article 4. Directrius per elaborar els estudis d'avaluació de la mobilitat generada 
referents a la planificació.  
En aquest capítol incorporem la previsió de places d’aparcament de vehicles privats i 
bicicletes previstes fora de la via pública. 

 
- article 15. Xarxa d'itineraris principals per a vianants.  

En aquest capítol s'incorpora el compliment dels criteris que ha de complir la xarxa de 
vianants proposada. 

 
- article 17. Xarxa d'itineraris principals per a bicicletes.  

En aquest capítol s'incorpora el compliment dels criteris que ha de complir la xarxa de 
bicicletes proposada. 

 
- article 15. Xarxa bàsica per a vehicles. 

En aquest capítol s'incorpora el compliment dels criteris que ha de complir la xarxa 
bàsica de vehicles. 

 

4.1 ZONA 30 
 
La implementació de zones 30 a les vies d’estar pretén reduir la presència del vehicle privat, 
augmentant l’espai disponible per als modes de transport més sostenibles, possibilitant la 
circulació de bicicletes en condicions de seguretat. La reducció de la velocitat a 30 km/h augmenta 
també el benestar dels veïns (reducció de les emissions i dels sorolls, menys accidents, etc.).  
 

 
 

Retall del plànol 8.6.4 Proposta de Zones 30 i sentits de circulació. Font: PMUS de Cerdanyola del Vallès 
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En el cas de Cerdanyola, es pretén pacificar bona part del centre urbà. Per això s’han creat 8 
Zones 30 que inclouen bona part de les zones residencials del centre. Aquestes zones inclouen 
tots els viaris interiors exceptuant la xarxa bàsica de vehicles. 
 
El PMUS inclou els carrers de l’àmbit de la MPPGM dins la zona 30 amb el número 2 i deixa 
fora el carrer Santa Anna degut a que aquest forma part de la xarxa viària bàsica. 
 
 

4.2 XARXES D’ITINERARIS 
 

4.2.1 ITINERARIS PER A VIANANTS 
 
Es tracta d’un àmbit que gaudeix d’una bona situació respecte dels itineraris principals per a 
vianants existents a Cerdanyola ja que es troba emplaçat al centre urbà, en una zona de 
pendents molt suaus. Amb l’excepció de les voreres del carrer de la Pau, totes les voreres 
incloses dins l’àmbit tenen 2 metres o més.  
 

4.2.2 ITINERARI PER A BICICLETES 
 
Tal i com s’ha assenyalat anteriorment, el polígon Xarau-Santa Anna disposa de bones 
condicions per a la mobilitat a peu però no disposa d’una oferta específica per a la bicicleta. 
 
Per potenciar la mobilitat en bicicleta és objectiu del Consistori que la bicicleta circuli, sempre 
que sigui possible, per la calçada. Per tal de valorar les mesures de pacificació que s’haurien 
d’incorporar per garantir la seguretat d’aquest mode de transport s’ha superposat la proposta de 
xarxa bicicletes presentada amb la xarxa bàsica de vehicles. 
 
Tenint en compte aquesta superposició, el PMUS exposa les propostes específiques per a la 
bicicleta, que es divideixen entre aquelles que augmenten l’oferta, les que es realitzen per 
solucionar els punts conflictius detectats i les propostes relacionades amb l’oferta d’aparcament.  
 
 

 
 

Vista del carrer Santa Anna 
 
 
Una de les seccions amb conflictes o bé que necessiten de solucions complementàries és 
justament al carrer Santa Anna, entre el carrer de la Clota i el passeig de la Riera. El PMUS 
proposa per al carrer Santa Anna l’eliminació del cordó d’aparcament existent per tal 
d’incorporar un carril bici bidireccional i ampliar els trams de vorera necessaris. On existeixen 
carrils de gir, proposa eliminar-los per tal de no reduir l’oferta d’aparcament. 
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4.2.3 TRANSPORT COL·LECTIU 
 
El transport públic contribueix de forma reduïda a la distribució modal total (residents + no 
residents). No obstant, la mobilitat interna ja gaudeix d’una elevada sostenibilitat, mentre que la 
de connexió és la que convé reforçar, ja que influirà de forma significativa en la distribució 
modal que es vol aconseguir. 
 
El PMUS fa un seguit de propostes que pretenen millorar significativament la mobilitat de 
connexió i els desplaçaments totals (interns + de connexió) cap als polígon industrials. Alguns 
dels problemes detectats són la manca de marquesina o la indisciplina a les parades. En aquest 
sentit, algunes de les millores que es proposen van en la línia de reformar l’estat de les parades 
existents. 
 

     
Parada Santa Anna - Camèlies    Parada Santa Anna - Sant Vicenç 

 
Tal i com s’ha vist anteriorment, hi ha dues parades d’autobús properes a l’àmbit, es tracta de la 
línia SU3 que circula entre l’estació de Renfe de la Universitat Autònoma i el barri de Canaletes, 
amb una demanda de 2 a 6 usuaris per dia, pel que aquesta línia podrà absorbir el possible 
augment de demanda generat per la MPPGM. Per tant, no es proposen modificacions a la xarxa 
de transport públic i es considera que l’àmbit està servit per aquest aspecte.  
 

4.2.4 XARXA DE VEHICLES 
 
El PMUS estableix per aquest entorn un índex de congestió mitjana força baix que indica una 
bona capacitat de la xarxa existent per integrar els 229 desplaçaments en vehicle privat que 
s’ha estimat que es podrà arribar a generar en l’àmbit analitzat.  
 
Atès que l’àmbit de la MPPGM es situa en una xarxa viària consolidada, es calcula la suficiència 
del carrer de Santa Anna per absorbir l’increment estimat de desplaçaments, considerant que la 
hora punta (7h a 9h del matí) agrupa el 30% dels moviments generats. Per tant, la intensitat en 
aquella hora seria: 
 

 
Capacitat del carrer Santa Anna
Moviments 229
Hora punta 30%
Intensitat màxima 69 Vehicles/hora  
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Aquesta intensitat implica una velocitat mitja dels vehicles en hora punta (a 20 metres 
d’interdistància mitja), que es pot considerar adequada per a aquest tipus de via. 
 
 

4.3 PREVISIÓ DE PLACES D’APARCAMENT 
 

4.3.1 RESERVES MÍNIMES D’APARCAMENT DE VEHICLES 
 

En el context actual s’hauria d’impulsar un model més sostenible per absorbir la mobilitat que es 
generarà en aquest àmbit, no obstant això, pel seu correcte funcionament i el compliment dels 
paràmetres urbanístics vigents, és necessària la reserva d’un mínim de places d’aparcament. 
 
Atès que la MPPGM no preveu l’establiment d’usos d’habitatge ni d’estacions de ferrocarril o 
d’autobusos interurbans, d’acord amb l’annex 2 del Decret 344/2006, no cal reservar noves 
places d’aparcament de vehicles fora de la via pública. Tot i això, les normes urbanístiques del 
PGM preveuen la previsió d’aparcaments per a vehicles als edificis d’acord amb els seus usos.  
 
A les noves edificacions i als edificis que es destinin als usos comercial, esportiu, cultural i 
religiós la MPPGM preveu la previsió d’aparcaments als edificis regulada en l’article 298 de les 
Normes urbanístiques del PGM i en la normativa sectorial vigent. Tot i això, excepcionalment i 
amb l’objectiu de promoure la regeneració de les edificacions existents, s’eximeix de l’obligació 
de preveure aparcaments per a vehicles en aquelles edificacions existents situades en 
parcel·les de superfície inferior a 600 m2 o que obtinguin un establiment d’una superfície inferior 
a 600 m2 en planta baixa. 
 
Aquesta exempció queda justificada pel nombre suficient de places d’aparcament per a vehicles 
a la via pública, segons es demostra a continuació. 
 
D’una banda, tal i com s’ha exposat en apartats anteriors, l’increment de desplaçaments en 
vehicle privat generats pels usos terciaris pot arribar als 229 al dia i les places d’aparcament als 
carrers que conformen l’àmbit són 59. D’altra banda, per donar servei a aquests vehicles es 
necessitaran estacionaments de curta durada (de 30 a 90 minuts), mitjançant una rotació 
temporal. Atenent a aquestes dades, el nombre de places necessàries serien 29, la meitat del 
total existent. 
 
Per tant, es considera que amb el nombre de places actuals a la via pública es podria donar 
resposta a la demanda d’aparcaments de vehicles. Alternativament, es podria establir un 
sistema d’estacionament rotatori regulat (zona taronja) com s’ha fet en altres punts de 
Cerdanyola únicament per al 50% de les places. 
 

4.3.2 RESERVES MÍNIMES D’APARCAMENT DE BICICLETES 
 
L'annex 2 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada, estableix les reserves per a aparcaments de bicicletes fora de la via pública 
en funció de les activitats i usos del sòl que s’hauran de preveure, llevat d’aquells supòsits en 
què es justifiqui l’adopció de valors inferiors: 
 

Ús comercial 1 plaça / 100 m² de sostre o fracció
Ús d'equipament 
(esportiu, cultural 
o recreatiu)

5 places / 100 places d'aforament
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En aquest cas, atesa la ubicació en la trama urbana consolidada de les edificacions situades a 
l’àmbit de la MPPGM i amb l’objectiu d’impulsar la mobilitat sostenible, als edificis que es 
destinin als usos comercial, esportiu, cultural i religiós, permesos en aquesta zona         
industrial – Xarau (22a*), s’haurà de preveure la reserva mínima d’1 plaça d’aparcament per a 
bicicletes per cada 100 m2 de superfície construïda. 
 
Amb aquesta previsió es podria generar aparcament en els edificis de l’àmbit de la MPPGM per 
a 101 bicicletes. 
 
Per donar servei a les 454 bicicletes previstes es necessitaran estacionaments de curta durada 
(de 120 minuts de mitjana), mitjançant una rotació temporal -en franges d’horari de 8 del matí al 
8 del vespre-. D’acord amb aquestes dades, les places d’aparcament per a bicicletes que es 
necessitarien són 76. 
 
Per tant es considera que la previsió de 101 places d’aparcament per a bicicletes situades fora 
de la via pública de la MPPGM és suficient per donar servei a l’increment de mobilitat en 
bicicleta que generarà la MPPGM que requerirà d’unes 76 places d’aparcament. 

 
Es conclou que la MPPGM preveu les reserves suficients per a aparcaments de bicicletes als 
edificis i ajuda a fomentar la mobilitat sostenible. 

 
 
 
 
 



 
Modificació puntual del PGM al polígon industrial Xarau-Santa Anna Cerdanyola del Vallès 
Aprovació inicial  maig 2022 
 

ESTUDI DE MOBILITAT GENERADA 21

5. FINANÇAMENT 
 
 
L’article 19.1 del Decret de Mobilitat estableix l’obligació de les persones propietàries de 
costejar la urbanització i les infraestructures de connexió amb les principals xarxes de vianants, 
de bicicletes, de circulació de vehicles i de transport públic o el reforçament d’aquestes quan 
sigui necessari com a conseqüència de l’actuació.  
 
Pel que fa a les xarxes de mobilitat, la MPPGM no estableix noves determinacions i manté 
constant la superfície que actualment es troba destinada a vials, per tant, no s’augmenten les 
seves despeses de manteniment i de reposició.  
 
D’altra banda, de la intensificació dels usos preexistents admesos a la MPPGM, no se’n deriva 
la necessitat d’executar cap nova infraestructura i la dotació de transport públic existent en 
l’actualitat és suficient per tal de facilitar l’accés dels ciutadans a l’àmbit (treballadors o persones 
que utilitzin els serveis).  
 
Per tant, com a conseqüència de la MPPGM no es preveuen obligacions de les persones 
propietàries a costejar obres d’urbanització, de connexió amb les xarxes de mobilitat o de 
millora de la dotació de transport públic. 
 
 
 
 
  José González Baschwitz, arquitecte 
 Taller d’Arquitectura i Territori, S.L.P. 
 
 Cerdanyola del Vallès, maig de 2022 
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1 CRITERIS I OBJECTIUS 

 
L’article 99.1.c del DL 1/2010, modificat per l'article 40 del DL 3/2012 de modificació de la Llei 
d'urbanisme de Catalunya, estableix que s’ha de realitzar una “avaluació econòmica de la 
rendibilitat de l’operació en comparació a la derivada de l’ordenació vigent” en les modificacions 
de planejament general que comportin “un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús 
residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos”. 
 
La present Modificació puntual del Pla General Metropolità (en endavant, MPPGM) al polígon 
industrial Xarau-Santa Anna al municipi de Cerdanyola del Vallès no suposa un increment del 
sostre edificable, ni de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat, ni la transformació global 
dels usos del seu àmbit. Tot i això permet un possible i seqüencial canvi dels usos parcel·la a 
parcel·la degut a la terciarització de la zona industrial, el que podrà suposar un increment del 
valor del sòl, per tant, s’ha considerat oportú avaluar econòmicament la rendibilitat de 
l’operació. 
 
Atès que aquesta MPPGM defineix unes noves condicions d’ús per als sòls inclosos en el seu 
àmbit que poden implicar l’augment de l’aprofitament urbanístic parcel·la a parcel·la, es preveu 
l’exigència de cessió a l’administració del 10% de l’increment de l’aprofitament. 
  
Per tant, els objectius d’aquest document d’Avaluació econòmica són:  
 

- Valorar econòmicament l’augment d’aprofitament degut a al possible i seqüencial canvi 
dels usos degut a la terciarització de la zona industrial. 

- Avaluar la rendibilitat de l’operació en comparació a la derivada de l’ordenació vigent. 
- Seguir els criteris de càlcul establerts pel “Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo” en relació als 
càlculs de valoració de sòls urbanitzats no edificats, la publicació “Valors bàsics dels 
immobles urbans” de l’Agència tributària de Catalunya i els valors dels preus mitjos 
publicats en la revista especialitzada “EME DOS, Agenda de la construcción”. 
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2 AVALUACIÓ DE LA RENDIBILITAT DE L’OPERACIÓ EN 
COMPARACIÓ A LA DERIVADA DE L’ORDENACIÓ VIGENT 

 
Per al càlcul dels valors de venda de solars s’ha partit d’uns valors de repercussió basats en el 
mercat de l’entorn i en la publicació anual de l’Agència tributària de Catalunya de “Valors bàsics 
del sòl i de la construcció i índexs correctors”.  
 
L’annex 2 d’aquesta avaluació econòmica “Estudi de valors de mercat i preus de repercussió” 
justifica els valors de repercussió utilitzats en aquest document, i que es resumeixen a continuació: 
 
Valors de repercussió utilitzats: 
 

Tipus d'usos Valor de repercussió
Nau 374 €/m2st
Local 515 €/m2st  
 
A partir d’aquests preus de repercussió s’ha fet un càlcul estimatiu del valor dels solars amb l’ús 
industrial que admet el planejament vigent i amb els usos terciaris admesos per la MPPGM. A 
partir d’aquests valors s’ha fet un quadre comparatiu per veure la diferència del valor que 
suposa la MPPGM.  
 

Valor dels solars resultants sostre valor/unit. valor total
22a Industrial 10.082 m2st 374 €/m² 3.770.791 €    
22a* Industrial Xarau 10.082 m2st 515 €/m² 5.190.071 €    

INCREMENT DE L'APROFITAMENT 0 1.419.280 €     
 
Tal i com es pot veure en el quadre anterior, l’increment del valor resultant de la MPPGM s’ha 
estimat en un milió quatre-cents dinou mil dos-cents vuitanta euros (1.419.280 €). Per tant, 
podem concloure que amb la MPPGM es produeix un increment de l’aprofitament respecte el 
planejament vigent. 
 
Atès que aquesta MPPGM defineix unes noves condicions d’ús per a aquests sòls que poden 
implicar l’augment de l’aprofitament urbanístic, es preveu l’exigència de cessió a l’administració 
del 10% de l’increment de l’aprofitament. 
 
En aquest cas, pel fet que es tracta d’un entorn consolidat, parcel·lat i edificat es fa impossible 
qualsevol tipus de cessió que no sigui dinerària. Per tant, la present MPPGM determina que el 
compliment del deure de cessió se substituirà pel seu equivalent en metàl·lic en el moment 
d'atorgament de la llicència d'obra nova o de rehabilitació que habiliti l'establiment del nou ús 
atribuït per l'ordenació i com a condició prèvia a la concessió de la llicència. 
 
La cessió d’aprofitament a l’administració actuant es preveu en: 
 
 1.419.280 €  x 0,10 =  141.928 €  
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3 JUSTIFICACIÓ DE LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

 
En compliment de l’apartat 3.d de l’article 59 del TRLU, la MPPGM ha de justificar “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.” 
 
Així, en relació a la present MPPGM i a l’impacte que les actuacions que s’hi preveuen puguin 
tenir en les finances d’aquest ajuntament, cal dir que: 
 

- Del possible canvi dels usos que s’admeten en la present MPPGM, no se’n deriva la 
necessitat d’executar cap nova infraestructura o de nous serveis públics diferents dels 
que ara es presten. 

- La dotació de transport públic existent en l’actualitat és suficient per tal de facilitar 
l’accés dels ciutadans a l’àmbit. 

- Com a conseqüència de la MPPGM es manté constant la superfície que actualment es 
troba destinada a carrers, per tant, no s’augmenten les seves despeses de 
manteniment i de reposició. 

 
Per tant, no es preu cap impacte negatiu de les actuacions previstes en les finances públiques 
de l’administració.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
José González Baschwitz, arquitecte 

 Taller d’Arquitectura i Territori, S.L.P. 
 
 Cerdanyola del Vallès, maig de 2022 
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1 METODOLOGIA 
 
 
L’objectiu d’aquest estudi és la determinació dels costos de construcció necessaris per calcular 
els valors de repercussió utilitzats en la Modificació puntual del Pla General Metropolità al 
polígon industrial Xarau-Santa Anna al municipi de Cerdanyola del Vallès, per als usos 
industrial i comercial-terciari. 
 
El costos de construcció es calculen a partir de l’establiment de mòduls de referència per a la 
construcció, als que s’aplicaran coeficients correctors en funció de les tipologies concretes. 
 
Les fonts utilitzades per l’establiment dels mòduls de construcció, així com per l’establiment 
dels diferents factors tipològics i d’ús han estat: 
 

- la publicació anual "Valors bàsics dels immobles urbans" de l’Agència Tributària de 
Catalunya de 2022 

- el número 181 de la publicació “EME DOS, Agenda de la construcción” corresponent al 
3r trimestre de 2021 

- els preus de referència per al visat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
- Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas 

de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para 
determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana. 
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2 MÒDULS DE COST DE CONSTRUCCIÓ 
 
 
El costos de construcció es calculen a partir del mòdul de cost d’execució de la construcció d'ús 
residencial plurifamiliar en illa tancada (Mòdul M) establert en la publicació anual "Valors bàsics 
dels immobles urbans" de l’Agència Tributària de Catalunya, i d’acord amb el número 181 de la 
publicació “EME DOS, Agenda de la construcción” corresponent al 3r trimestre de 2021.  
 
La publicació de “Valors bàsics dels immobles urbans” parteix del cost d’execució material que 
estableix la publicació EME DOS, al que afegeix un 14% en concepte de despeses del 
constructor, un 6% corresponent al benefici industrial propi de l’activitat empresarial i un 10% 
per honoraris dels tècnics que intervenen en la construcció, llicències i assegurances.  
 
Segons la mateixa publicació, el cost d’execució material de construcció d’ús residencial 
plurifamiliar en illa tancada a Catalunya es situa entre 978,16 € i 592,34 €/m2 i s’estableix un 
valor mig de 785,25 €/m2. 
 
Malgrat que el resultat del total del cost de construcció és de 1.020,8 €/m2, la publicació manté 
el mòdul M de l’any anterior, és a dir de 840 €/m2. 
 
Per a l’any 2022 es considera el següent valor del mòdul M: 
 

cost/m2
Cost d'execució material 785,25
Despeses Generals i B.I, 20% 157,05 €/m2
Despeses tècniques, llicències i asseg. 10% 78,53 €/m2
Total cost de construcció 1.020,8 €/m2

Mòdul de construcció, "M"= 840,00 €/m2  
 
A partir d’aquest mòdul M s’obtenen els mòduls dels costos de construcció de les diverses 
tipologies incloses en aquesta modificació, aplicant els factors multiplicadors que defineix la 
publicació esmentada de "Valors bàsics dels immobles urbans" per a cada tipologia. 
 
Aquests factors multiplicadors s’han complementat amb els coeficients tipològics i d’ús utilitzats 
per al càlcul dels preus de referència per al visat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
 
De l’aplicació d’aquets coeficients resulta la següent taula de costos unitaris de construcció: 
 

Descripció Cu
 Cost 

Construc 
Local Comercial (criteri CoAC, sense acabats) 0,50 420 €
Local Industrial (criteri CoAC, sense acabats) 0,35 294 €  
 
 
 

 
 
 
 
 

 José González Baschwitz, arquitecte 
 Taller d’Arquitectura i Territori, S.L.P. 
 
 Cerdanyola del Vallès, maig de 2022 
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1 METODOLOGIA  
 
 
L’objectiu d’aquest estudi és la determinació dels valors de repercussió que seran utilitzats en 
la Modificació Puntual del PGM del polígon industrial Xarau-Santa Anna al municipi de 
Cerdanyola del Vallès, per als usos industrial i comercial-terciari. 
  
L’estudi parteix de l’anàlisi de 30 valors d’ofertes de venda de naus industrials i locals recollits 
el 4 de maig de 2022 i ubicats la majoria, al municipi de Cerdanyola del Vallès i la resta, a 
Ripollet, Montcada i Reixac i Barberà del Vallès. Aquests valors s’agruparan en grups 
assimilables als tipus que s’estableixen en la present Modificació. 
 
Si bé el sòl d’ús industrial es valora normalment pel seu valor unitari, en aquest cas, atès que 
es tracta de comparar el valor que aquest sòl tindria amb un ús comercial-terciari, es valorarà 
pel seu valor de repercussió.  
 
En general tots els valors de repercussió s'obtenen mitjançant el càlcul del valor residual, 
d’acord amb l’article 22 del Real Decret 1492/2011 de 24 d'octubre, pel que s'aprova el 
Reglament de valoracions de la Llei del Sòl.  
 
El procés d’anàlisi de valors residuals serà el següent: 
 

- Extracte de valors d’edificacions 
- Establiment de tipologies i segments de valors 
- Establiment de valors de construcció 
- Establiment de valors residuals 
- Taula de valors homogeneïtzada 
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2 TAULES DE VALORS DEL MERCAT  
 
 
VALORS DE VENTA DE NAUS INDUSTRIALS I LOCALS 
 
Valors obtinguts al maig de 2022  
 
Fonts:  https://catala.habitaclia.com https://www.idealista.com      

https:// habitaclia.com  https://www.fotocasa.es   
 
 
NAUS INDUSTRIALS 
 
POBLACIÓ Tipus Situació m²  Preu  Preu/m2
Barberà  Nau La Romanica 170 178000 1047,1
Cerdanyola Nau Serraparera 595 330000 554,6
Cerdanyola Nau Fontetes-La Farigola 605 374356 618,8
Montcada i Reixac Nau Mas Rampinyo 535 450000 841,1
Montcada i Reixac Nau Mas Rampinyo 630 700000 1111,1
Montcada i Reixac Nau Mas Rampinyo 300 295000 983,3
Montcada i Reixac Nau Mas Rampinyo 636 500000 786,2
Montcada i Reixac Nau Mas Rampinyo 702 590000 840,5
Ripollet Nau Poligon industrial d'en Xec 420 550000 1309,5
Ripollet Nau Zona industrial 550 360000 654,5
Ripollet Nau Zona industrial 520 366700 705,2
Ripollet Nau Sant Jordi - Can Mas 470 218800 465,5
Ripollet Nau Can Tiana 350 250000 714,3
Ripollet Nau Can Tiana 370 220000 594,6

 
 
LOCALS 
 
POBLACIÓ Tipus Situació m²  Preu  Preu/m2
Cerdanyola Local Canaletes-Turonet 260 168500 648,1
Cerdanyola Local Centre-Cordelles 151 144800 958,9
Cerdanyola Local Fontetes-La Farigola 196 120000 612,2
Cerdanyola Local Sant Ramon 322 230000 714,3
Cerdanyola Local Centre-Cordelles 120 85000 708,3
Cerdanyola Local Fontetes-La Farigola 182 174800 960,4
Cerdanyola Local Serraparera 400 280000 700,0
Cerdanyola Local Centre-Cordelles 226 912500 4037,6
Cerdanyola Local Centre-Cordelles 133 190000 1428,6
Cerdanyola Local Centre-Cordelles 120 78000 650,0
Cerdanyola Local Canaletes-Turonet 307 168500 548,9
Cerdanyola Local Fontetes-La Farigola 420 214500 510,7
Cerdanyola Local Centre-Cordelles 180 137600 764,4
Cerdanyola Local Catalunya-Fontetes 101 295000 2920,8
Cerdanyola Local Guiera-Canaletes 125 140000 1120,0
Cerdanyola Local Canaletes-Turonet 180 120000 666,7
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3 VALORS RESIDUALS 
 

3.1 VALOR DE VENDA DE LES EDIFICACIONS 

L’anàlisi de valors residuals de repercussió es fa per a la tipologia de naus industrials i de locals 
susceptibles d’acollir usos comercials o terciaris dins de l’àmbit de la Modificació Puntual del 
PGM del polígon industrial Xarau-Santa Anna. 
 
Els valors de venta s’han filtrat i agrupat segons la tipologia que es genera, menyspreant-se la 
resta de valors no inclosos en la franja de tipus i superfícies. 
 
Les 13 parcel·les susceptibles d’ampliar els seus usos tenen superfícies d’entre els 190 i els   
400 m2, amb dos valors extrems d’11 m2 i 1538 m2, quedant així una mitjana de 388 m2 de 
superfície. D’altra banda, els usos que es plantegen necessiten d’una superfície mínima en 
planta d’uns 300 m2 aproximadament.  
 
Així, es menyspreen els valors corresponents als locals amb superfícies iguals o superiors als 
500 m2. La mostra de valors corresponent és de 30 valors útils. 
 
Els resultats de l'estudi es resumeixen en el quadre següent: 
 
Tipus m² m² MOSTRA Preu Preu/m2 
Local >=100 <500 16 216.200 1.122 
Nau >=100 <1000 14 384.490 802 

 
 

3.2 COST DE CONSTRUCCIÓ 

Els costos de construcció es calculen a partir del mòdul M, un preu d'edificació fixat en €/m2 
que l’Agència Tributària de Catalunya (en endavant, ATC) estableix per a l’any 2022.  
 
A partir del mòdul M de 840 €/m2  s’obté el mòdul dels costos de construcció de les tipologies 
utilitzades en aquesta modificació.  
 
Els resultats que afecten al present estudi de valors es resumeixen a continuació: 
 

Descripció Cu
 Cost 

Construc 
Local Comercial (criteri CoAC, sense acabats) 0,50 420 €
Local Industrial (criteri CoAC, sense acabats) 0,35 294 €  
 
 

3.3 VALOR DE REPERCUSSIÓ (MÈTODE DEL VALOR RESIDUAL) 

Per al càlcul del valor de repercussió dels diferents usos considerats s’utilitzen els criteris 
establerts al Real Decret 1492/2011 de 24 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament de 
valoracions de la Llei del Sòl, article 22. Valoració en situació de sòl urbanitzat no edificat.  
 
En concret ha estat utilitzat el mètode de valor residual estàtic: 
 

VRS = (Vv / K) - Vc 
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VRS  =  Valor de repercussió del sòl en euros per metre quadrat edificable de l'ús considerat. 

Vv  =  Valor de venta del metre quadrat d'edificació de l'ús considerat del producte immobiliari 
acabat, calculat sobre la base d'un estudi de mercat estadísticament significatiu, en 
euros per metre quadrat edificable.  

K =  Coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, inclosos els de 
finançament, gestió i promoció, així com el benefici empresarial normal de l'activitat de 
promoció immobiliària necessària per a la materialització de l'edificabilitat.  

   Vc  =  Valor de la construcció en euros per metre quadrat edificable de l'ús considerat. 
 
El procés de càlcul emprat és el següent:  
 

- Es parteix dels preus per parcel·la obtinguts a partir de l’estudi de mercat. 

- S'aplica el factor de ponderació per ajustar el valor de l’oferta al valor de venda real. En 
aquest cas no es proposa cap reducció dels valors d’oferta obtinguts en l’estudi. 

- En conseqüència es proposa els següent factor de ponderació: 

Preu d'Oferta / Valor de Venta (Vv) Activitats : 1,00 
 
Pel que fa al coeficient K, l’article 22 del Reglament de Valoracions RD 1492/2011 determina: 
 

(…) Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, podrá ser 
reducido o aumentado de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a) Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en situación de 
urbanizado destinados a la construcción de viviendas unifamiliares en municipios con 
escasa dinámica inmobiliaria, viviendas sujetas a un régimen de protección que fije 
valores máximos de venta que se aparten de manera sustancial de los valores medios 
del mercado residencial, naves industriales u otras edificaciones vinculadas a 
explotaciones económicas, en razón de factores objetivos que justifiquen la reducción 
del componente de gastos generales como son la calidad y la tipología edificatoria, así 
como una menor dinámica del mercado inmobiliario en la zona. 

b) Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en situación de 
urbanizado destinados a promociones que en razón de factores objetivos como puedan 
ser, la extraordinaria localización, la fuerte dinámica inmobiliaria, la alta calidad de la 
tipología edificatoria, el plazo previsto de comercialización, el riesgo previsible, u otras 
características de la promoción, justifiquen la aplicación de un mayor componente de 
gastos generales.(…) 

 
En aquest cas, s’ha aplicat la reducció a 1,2 d’acord els criteris de l’article 22.2.a) del 
Reglament de Valoracions RD 1492/2011 atès que es tracta de sòl urbanitzat i naus industrials. 
 
Els valors resultants de l’aplicació de la fórmula a les tipologies de l'estudi es resumeix en el 
següent quadre: 
 
 

Vv k Vc VRS
Tipus 
d'usos Intèrval

Preus 
d'oferta

Vv/m2 
const

Coeficient 
realització

Cost 
constucció Valor de repercussió

% 
repercussió

Nau <1000 802 802 1,20 294 374 €/m2st 47%
Local <500 1.122 1.122 1,20 420 515 €/m2st 46%  
 
*A efectes de càlcul es considera el factor de les construccions de qualitat mitjana: 1,00 
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4 VALOR DEL SÒL 
 

4.1 COEFICIENT DE TRANFORMACIÓ 

Per establir el valor de les parcel·les de l’àmbit en cas de canvi d’ús d’industrial a comercial-
terciari, es calcula el coeficient de transformació entre els valors d’aquests usos segons la 
publicació “Valors bàsics dels immobles urbans” de l’ATC. 
 
D’acord amb la publicació, en el cas del municipi de Cerdanyola del Vallès, li corresponen els 
quadres de valors A05. Pel que fa a les categories d’ubicació dels diferents usos dins del context 
del municipi es poden resumir tal i com s’indica a continuació: 
 
Quadre Categoria Característiques 
A05 1a categoria màxima
 2a categoria sensiblement superior a la mitjana
 3a categoria lleugerament superior a la mitjana
 4a categoria similar a la mitjana
 5a categoria lleugerament inferior a la mitjana
 6a categoria sensiblement inferior a la mitjana
 7a categoria mínima
 
En l’anàlisi de l’àmbit es tindran en compte els valors de repercussió del sòl, aplicant una de les 
set categories. 
 
Valor de repercussió del sòl industrial 
 
El valor de repercussió del sòl industrial establert per l’ATC ve determinat pel quadre al qual 
correspon el municipi (A05) i la seva categoria d’ubicació. 
 

 
 
Font: Valors bàsics dels immobles urbans. Agència Tributària de Catalunya. 2022 
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Pel que fa a la ubicació de les naus, se li assigna la categoria d’ubicació 5a. D’acord amb els 
criteris establerts a la publicació de l’ATC, l’àmbit té característiques lleugerament inferiors a la 
mitjana del municipi. Les naus es troben en un entorn més aviat residencial on, tot i que la 
urbanització es troba en bon estat, les seccions dels carrers són justes per a la maniobra de 
vehicles de grans dimensions. El valor de repercussió d’acord amb l’ATC és de 347 €/m2st. 
 
Valor de repercussió del sòl comercial-terciari 
 
El valor de repercussió del sòl comercial-terciari, assimilable al comercial, també ve determinat 
pel quadre al qual correspon el municipi i la categoria d’ubicació, tot i que òbviament, aquesta 
última es regeix per criteris diferents a la del sòl industrial. 
 

 
 
Font: Valors bàsics dels immobles urbans. Agència Tributària de Catalunya. 2022 
 
En aquest cas se li atribueix una categoria d’ubicació 5a ja que si bé no es troba en el centre ni 
la zona adjacent i que el caràcter de l’entorn és més aviat residencial, si trobem diversos 
comerços de barri així com un gran supermercat. Així, el valor de repercussió del sòl segons 
l’ATC és de 481 €/m2st. 
 
Per tant el coeficient de transformació Q per calcular el valor de repercussió del sòl amb ús 
comercial és: 
 

Q = 481 / 347 = 1,39 
 

4.2 VALOR DE REPERCUSSIÓ DE L’ÚS COMERCIAL-TERCIARI  

D’acord amb els apartats precedents, el valor de repercussió del sòl d’ús comercial-terciari serà 
el resultat de multiplicar el valor de repercussió de l’ús industrial, obtingut a partir de l’estudi de 
mercat, pel coeficient de transformació obtingut a partir dels valors de l’ATC, és a dir: 
 

VRc = 374 x 1,39  = 520 €/m2st 
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5 PROPOSTA DE VALORS 
 
Del present estudi es pot concloure la següent taula de valors de sòl segons la tipologia 
prevista: 
 
Valors de Repercussió 
 

Tipus d'usos Valor de repercussió
Nau 374 €/m2st
Local 515 €/m2st  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
José González Baschwitz, arquitecte 

 Taller d’Arquitectura i Territori, S.L.P. 
 
 Cerdanyola del Vallès, maig de 2022 
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