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1. MEMÒRIA D’INFORMACIÓ
1.1 Antecedents: La Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
El present Pla Parcial Urbanístic té com objectiu desenvolupar la ordenació urbanística del
sector de sòl urbanitzable delimitat PP2 o SUD 2 “Can Nolla” del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) de Premià de Dalt, quin sector ha estat objecte recentment
de la “Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del sector Can
Nolla a Premià de Dalt” promoguda per l’Ajuntament de Premià de Dalt i que ha estat
aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de
Barcelona, en acords de dates 7 d’agost de 2020 i 16 de novembre de 2020 (expedient
2016/059324/B) i publicada en el DOGC de 22 de desembre de 2020.
La referida Modificació Puntual del POUM va ser aprovada inicialment en resolució del Ple
de l’Ajuntament de Premià de Dalt de 14 de desembre de 2015, i després d’una llarga
tramitació, que va incloure l’informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental
de data 25 de febrer de 2016 (expt. OTAABA20140252 URB216-14) i l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 19 de juny de 2018 que va
suspendre l’aprovació definitiva fins que mitjançant un TR s’incorporessin determinades
prescripcions, en resolució de 20 d’abril de 2020 el Ple Municipal va aprovar el Text Refós
de la Modificació, tot demanant un nou informe al Departament de Cultura de la Generalitat
prèviament a la remissió del document a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc
Metropolità de Barcelona (CTUAMB). Un cop el Departament de Cultura (Serveis
Territorials a Barcelona) va emetre en data 30 de juny de 2020 el seu informe favorable a la
darrera proposta d’ordenació, es va remetre l’expedient a la CTUAMB que, com s’ha dit, va
acordar l’aprovació definitiva de la Modificació en resolucions de dates 7 d’agost de 2020 i
16 de novembre de 2020, ja publicades i per tant executives.
1.2 Situació i àmbit.
El Pla Parcial Urbanístic (PPU) “Can Nolla” contempla el desenvolupament urbanístic del
sector de sòl urbanitzable delimitat del mateix nom, situat en el terme municipal de Premià
de Dalt, tocant a Vilassar de Dalt i que, com s’ha dit, ha quedat definitivament ordenat i
regulat en la referida Modificació Puntual del POUM aprovada definitivament per la
C.T.U.de l’Arc Metropolità de Barcelona.
Els terrenys objecte de l’ordenació constitueixen el Sector Urbanitzable Delimitat (SUD)
núm 2, denominat “Can Nolla”, de tipus discontinu, que ve delimitat, ordenat i regulat en el
Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Premià de Dalt (art. 28.4 de la
normativa del POUM), i en la Modificació puntual del POUM abans esmentada.
Els terrenys a ordenar conformen, com s’ha dit, un sector urbanitzable discontinu comprès
entre sòls enterament urbanitzats, i distribuït en tres àmbits o peces (que la fitxa del POUM
anomena, de forma informal i poc rigorosa, “subsectors”, tot i que evidentment no reuneixen
els trets ni els requisits propis de la figura urbanística anomenada “subsector”, ex art. 93 del
TRLUC i 114 del Reglament).
El principal i més important àmbit, és l’anomenat “Subsector 1” que té una forma
sensiblement rectangular amb una superfície de 130.310 m² i que està limitat:
 Al Nord-Est, amb el terme Municipal de Vilassar de Dalt, a través de dos
Plans Parcials ja executats; Camp dels Hermanos i Can Olla.
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 Al Nord-Oest, amb el Pla Parcial La Cisa, dins el terme de Premià de Dalt,
també executat.
 Al Sud-Oest, amb el Pla Parcial Sot d’en Pi, ja executat i en part amb el
mateix Pla Parcial La Cisa.
 I al Sud-Est, amb l’àrea expropiada per l’autopista C-32 Montgat – Mataró.
Aquest àmbit o peça principal, Subsector 1, té una pendent mitja del 7,1% i en direcció
Oest-Est i estarà creuat transversalment per la Carretera dels Sis Pobles, que resta
interrompuda actualment en arribar a aquest sector.
L’anomenat “Subsector 2”, amb una superfície de 4.225 m², correspon a un terreny situat al
Sud i per sota de l’Autopista C-32 destinat a Sistema de Comunicacions, bàsicament a la
construcció d’un nus d’enllaç entre l’Autopista i una futura calçada lateral en substitució de
l’actual N-II.
L’anomenat “Subsector 3”, també al Sud i per sota de l’Autopista, amb una superfície de
4.099 m², correspon a un terreny destinat a equipament escolar, concretament a l’ampliació
de l’Escola Santa Anna que es troba tocant al referit subsector.
Tanmateix, la urbanització dels Subsectors 2 i 3, situats al sud de l’Autopista, no va a càrrec
del Pla Parcial, tal com així ho prescriu el TR del POUM.
1.3 Preexistències.
La major part del sòl de l’àmbit 1 o “Subsector” 1 està integrat per la finca anomenada
“Can Nolla” que dóna nom al sector, amb un edifici principal destinat a habitatge,
construccions annexes, pista de tennis i frontó, ermita, terrenys de cultiu i un gran bosc amb
pins i alzines.
Aquesta extensa finca, disposa d’uns jardins protegits inclosos en el Pla Especial del
Patrimoni Arquitectònic i Ambiental (fitxa núm. J7) i d’unes restes arqueològiques (fitxa
núm. 4*). Té una superfície equivalent al 76,98% de l’àmbit del Pla.
La resta dels terrenys de l’àmbit o Subsector principal núm 1 es troben erms, amb arbusts,
excepte una zona ocupada per acopi de terres i sauló. Els altres dos àmbits o Subsectors,
núms. 2 i 3, es troben lliures d’edificacions, però pràcticament ja urbanitzats.

1.4 Modificació Puntual del POUM que es desenvolupa.
El terreny que és objecte del present Pla Parcial constitueix el Sector Urbanitzable Delimitat
(SUD) que la Memòria del Text Refós del POUM defineix literalment així:
PP2 Can Nolla.
Sector discontinu comprés entre àmbits enterament urbanitzats o en procés
d’urbanització, format per tres subsectors:
El principal i més important està travessat per l’Avinguda dels Sis Pobles,
que està realitzada fins els límits de Llevant i de Ponent del sector i és,
alhora, el vial fonamental d’accés i el vial central del propi subsector.
Aquesta Avinguda està actualment interrompuda en un tram d’uns 160m, que
s’ha de completar i incorporar a la xarxa local.
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Un subsector situat al bell mig del projectat nou giratori de connexió de la
BV-5023 amb l’autopista C-32, la realització del qual cal emprendre per
resoldre el més aviat possible l’actual i freqüent colꞏlapse del trànsit.
L’interès públic aconsella no haver d’esperar la construcció del variant de la
CN-II ni tampoc haver d’expropiar un sòl que la Diputació de Barcelona
reclama a l’Ajuntament per construir la nova rotonda que ha d’evitar
l’esmentat colꞏlapse.
Un tercer subsector que permet obtenir sòl d’equipament per l’ampliació de
l’escola Santa Anna.
Els edificis d’habitatges H.P.P i els de major densitat i menor superfície se
situen a banda i banda de l’Avinguda dels Sis Pobles, de 50m d’amplada, en
tipologia d’edificació compacta. Es disposen de manera que no formin
barreres visuals i s’assimilen a les velles cases tradicionals en el volum
edificable i en alçada. (Per exemple, el volum de la masia de Can Costa, té 3
plantes d’uns 20 x 30m). La resta de l’ordenació residencial propicia els
projectes unitaris i la propietat compartida del sòl per tal d’evitar el
desgavell formal de la parcelꞏlació intensiva.
El POUM també contempla la protecció de la Masia o casa principal de Can
Nolla i el seu entorn i l’obtenció d’una bona part del bosc existent com a
sistema local d’equipaments i espais lliures.
La fitxa del sector, conté una ordenació volumètrica indicativa que només
podrà ser alterada per una altra que millori la proposta arquitectònica.
Les característiques del sector es descriuen a l’apartar 5.2 de la MP del POUM
definitivament aprovada l’any 2020 que modificava l’art. 28.4 del POUM, i es concreten en
el plànol I-05 del present document (Planejament vigent):
Art. 28.4 Can Nolla
Àmbit:

Sector discontinu que conté tres subsectors.
El primer limita al nord (nord-oest) amb el Pla Parcial La
Cisa, al sud (sud-est) amb l’Autopista C-32, a l’est (nord-est)
amb el Terme Municipal de Vilassar de Dalt i a l’oest (sudoest) amb el Pla Parcial de La Cisa i el Torrent Santa Anna.
Subsector 1

130.310 m²

El segon i el tercer, situats al sud de l’Autopista C-32, un entre
l’Autopista i el centre comercial SORLI-DISCAU, i l’altre, al
sud del mateix centre comercial.
Subsector 2
Subsector 3
Total
Sistemes
urbanístics:

4.225 m²
4.099 m²
138.634 m²

Reserva de sòl destinat a sistemes:
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Espais lliures
Hidrològic
Equipaments
Vialitat
Sòl públic

14,43 %
4,25 %
8,83 %
20,30 %
47,81 %

20.010 m²
5.895 m²
12.232 m²
28.136 m²
66.273 m²

-

El sistema hidrològic garantirà la protecció del Torrent
Santa Anna i, com a espai lliure, potenciarà l’estructura
general del sistema d’espais lliures.

-

L’avinguda dels Xiprers, situada al nord de l’edifici
principal de Can Nolla, es mantindrà com a passeig de
vianants (clau 1a), al costat i en paralꞏlel al vial del mateix
nom amb front a la peça destinada a equipament públic.

-

Les masses de vegetació que conformen el bosc de Can
Nolla es tractaran amb el màxim respecte.

Edificabilitat
bruta:
34.331 m² sostre edificable màxim del sector (0,247 m²
sostre/m² sòl)
Densitat
màxima:

280 habitatges en total (20,20 hab/Ha)

Tipus
D’ordenació: Tipologia i/o zonificació (indicativa):
- Zona d’ordenació volumètrica específica (13kcn)
- Zona de protecció de patrimoni històric Can Nolla (17cn)
La casa principal de Can Nolla està catalogada com edifici
d’especial protecció (17e).Les intervencions que s’hi puguin
realitzar, tant de manteniment com de canvi d’ús, seran les que
estableix el Pla Especial de Protecció del Patrimoni.
Usos:

Els definits en les zones corresponents: 13kcn i 17cn.

Cessions:

- El 10 % de l’aprofitament del sector.
- Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes.
- El sòl corresponent al 30 % del sostre d’ús residencial de
nova implantació es reservarà per a la construcció
d’habitatges de protecció pública (HPP).

Sistema d’actuació
urbanística
Condicions
de gestió
i execució:
- El Pla Parcial delimitarà els polígons de gestió que consideri
necessaris. S’executaran pel sistema de reparcelꞏlació en la
modalitat de compensació bàsica.
- Els propietaris del sector es faran càrrec de la càrrega
externa consistent en els costos de connexió dels nous vials
amb els carrers existents procedents de Vilassar de Dalt, així
com els de l’execució dels tres ponts necessaris sobre el
8

Torrent de la Cisa. S’exclou l’execució d’urbanització dels
subsectors al sud de la C-32.
- És necessari que qualsevol intervenció urbanística recaigui
condicionada a prèvies intervencions arqueològiques de
caràcter preventiu.
Règim
transitori
d’edif. i usos: La línia d’edificació se situa a 53,5 m de l’actual línia blanca
de l’autopista C-32 en previsió de la futura ampliació d’un
carril més d’aquesta via. Les edificacions existents compreses
en aquesta franja estaran fora d’ordenació.
El quadre resum de reserves per a sistemes, sempre d’acord amb les determinacions de
l’esmentada MP del POUM aprovada recentment, és el següent:
1. Sistema de Comunicacions
1a. Protecció Sist. Comunicacions

Subsector 1 17.853 m²
Subsector 2 4.225 m²
Subsector 1 6.058 m²

12,88%
3,05%
4,37%
28136 m²

5. Sistema d’Equipaments

20,30%

Subsector 1 8.133 m²
Subsector 3 4.099 m²

5,87%
2,96%
12.232 m²

4. Sistema local d’espais lliures
Zones verdes
2. Protecció Sistema hidrològic
Sòl de domini públic hidràulic

Subsector 1 20.010 m²
Subsector 1 2.495 m²
3.400 m²

TOTAL SÒL PÚBLIC

8,83%
14,43%
1,80 %
2,45 %

25.905 m²

18,68%

66.273 m²

47,81%

El quadre resum de reserves per a zones d’aprofitament privat, d’acord amb les
determinacions de la indicada MP del POUM, és la següent:
13kcn Ciutat jardí: edificació
volumètrica específica Can Nolla
17cn Protecció del Patrimoni
Històric-Artístic i Ambiental
TOTAL SÒL PRIVAT
TOTAL SOSTRE

Sòl
Sostre
Sòl
Sostre

32.056 m²

23,12%
29.903 m²

40.305 m²

29,07%
4.428 m²

72.361 m²

52,19 %
34.331 m²
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1.5 Justificació de la superfície del Pla Parcial
El sòl de domini públic hidràulic corresponent al Torrent de la Cisa, que per sota de
l’autopista també s’anomena Torrent de Santa Anna, abasta una superfície de 3.400 m², que
correspon a una secció de 6 m d’amplada i uns 567 m de llargada (sector grafiat en el plànol
topogràfic d’informació I-03). Aquesta superfície de domini públic per determinació de la
legislació sectorial no computa a efectes del càlcul d’aprofitament i no participa per tant en
el repartiment de beneficis i càrregues (art. 135.2 del Reglament de la LUC).
Per tant, les superfícies del sector són:
Subsector 1
Subsector 2
Subsector 3

130.310 m²
4.225 m²
4.099 m²
-------------138.634 m²
Sòl de domini públic hidràulic - 3.400 m² (sistema hidrològic)
-------------Superfície computable
del Pla Parcial
135.234 m²
Aquesta és la superfície computable a efectes del càlcul del sostre edificable del sector.
1.6 Infraestructures i serveis existents
Xarxa viària
L’àmbit del Pla Parcial no conté pràcticament xarxa viària, es tracta principalment de
terrenys erms, zones de cultiu i bosc. A l’extrem sud-est del àmbit o Subsector 1 hi ha, tocant
a l’autopista C-32, un petit vial sense voreres que dóna accés per una banda a la finca de Can
Nolla i per l’altre al sector del Pla Parcial Sot d’en Pi, urbanitzat des de fa anys. Aquest vial
queda dintre la franja de protecció de l’autopista.
Al vèrtex sud del sector, el Torrent de la Cisa-Santa Anna és actualment un vial a nivell del
torrent. La MP del POUM aprovada recentment preveu l’enderroc d’aquest vial i la seva
recuperació com a llera del torrent segons les indicacions fetes per l’ACA durant la
tramitació de la Modificació del POUM.
Sanejament
La zona disposa d’un únic colꞏlector d’aigües negres situat sota el Torrent de la Cisa-Santa
Anna en el vèrtex sud del sector. Aquest colꞏlector recull les aigües negres del Pla Parcial Sot
d’en Pi, connecta amb el municipi de Premià de Mar, i desguassa finalment a la depuradora
de la Riera de Teià, ubicada en el terme municipal del Masnou.
Les aigües pluvials van a parar directament al torrent que transcorre en superfície.
Aigua
La xarxa d’aigua potable gestionada per SOREA és present en els dos costats del Pla Parcial
ja urbanitzats.
Xarxa Elèctrica
Actualment hi ha diverses línies aèries de mitja tensió tocant als límits del sector o dintre del
mateix.
La més important, es la que travessa l’àmbit de forma longitudinal d’est a oest. Es tracta de
dues línies de 25 kw anomenades Sant Genís 1 i 2.
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L’altra línia aèria existent, amb un recorregut molt més curt, està situada de forma transversal
al sector, en el seu límit sud-est i en paralꞏlel a l’autopista.
Hi ha també un centre de transformació (MA-71365) tocant al Torrent de la Cisa-Santa Anna
i un altre tocant al Pla Parcial La Cisa de recent execució.
Xarxa de telecomunicacions
La xarxa de telecomunicacions és present en els dos costats del Pla Parcial ja urbanitzats.
Hi ha connexió a Vilassar de Dalt a través de l’Avinguda Comtal i a Premià de Dalt per la
Carretera dels Sis Pobles i a través del túnel de pas del Torrent de la Cisa-Santa Anna per
sota l’Autopista C-32.
Xarxa de Gas
La xarxa de gas també és present en els dos costats del Pla Parcial ja urbanitzats.
Hi ha connexió a Vilassar de Dalt a través de l’Avinguda Comtal i a Premià de Dalt per la
Carretera dels Sis Pobles.
1.7 Promotors del Pla Parcial i estructura de la propietat
La totalitat (100%) dels propietaris del terrenys que integren el sector Can Nolla són els
promotors del Pla Parcial Urbanístic, de conformitat amb l’art. 101 del TRLUC i
concordants, per tant, el document incorporarà els requisits de l’art. 102 del TRLUC.
La relació de propietaris i superfícies de les finques que integren el sector, és la següent:
SUBSECTOR 1
1 525
2 816

VALISA S.L.
106.727,86 m2 (76,98%)
RIVERA BADALONA S.L. (50%)
SRS. DEL RIO (50%) ..................
3.707,81 m2 (2,67%)
598 RIVERA BADALONA S.L. (50%)
SRS. DEL RIO (50%) ..................
3.379,62 m2 (2,44%)
7002 RIVERA BADALONA S.L. (50%)
ARANDA CARBÓ S.L. (50%) ... 15.956,59 m2 (11,51%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------23.044,02 m2 (16,62%)
3 4229 EUSEBIO PLATAS ZORRAQUIN ....... 538,12 m2 (0,39%)
---------------------------------------------------------------130.310,00 m2 (93,99%)
SUBSECTOR 2
4 7035, 7037 i 7039
CARLOS SANCHEZ RUIZ (25%)
FRANCISCO SANCHEZ RUIZ (25%)
DOLORES SANCHEZ NAVAS (50%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.225,00 m2 (3,05%)
SUBSECTOR 3
5 6805
TOTAL

MAJESTIC HOTEL SPA S.L. ......................................................................................
......................................................................................................................................

SÒL DE DOMINI PÚBLIC (Torrent de Santa Ana – subsector 1) .............................................
TOTAL

4.099,00 m2 (2,96%)
------------------------------138.634,00 m2 (100%)
-3.400,00 m2
------------------------------135.234,00 m2

Com s’ha dit, els titulars dels terrenys del sector són els promotors del present Pla Parcial.
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1.8 Marc legal aplicable: tramitació ambiental i urbanística
Pel que fa a la tramitació ambiental, és d’aplicació l’art. 29 i ss de la Ley estatal 21/2013
de 9 de diciembre de evaluación ambiental, modificada per la Ley 9/2018 de 5 de diciembre,
així com la Llei 6/2009 de 28 d’abril d’avaluació ambiental de plans i programes modificada
per la D.A. vuitena de la Llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació de l’activitat
administrativa de la Generalitat de Catalunya.
De conformitat amb l’informe emès per la OTAAA durant la tramitació de la Modificació
puntual del POUM (apartat 6 conclusions, punt e), el Pla Parcial del sector ha de ser objecte
d’avaluació ambiental estratègica simplificada.
En data 13 de maig de 2021 la mateixa OTAAA ha emès l’informe ambiental estratègic
relatiu a la tramitació del Pla Parcial PP2 “Can Nolla” en el sentit de que el mateix NO s’ha
de sotmetre a avaluació ambiental ordinària, si bé ha de donar compliment a les
consideracions del propi informe. S’adjunta en la documentació ambiental annexa còpia del
meritat informe.
En compliment d’aquestes consideracions, s’ha completat i potenciat el document
ambiental, incorporant les esmenes indicades per la OTAAA, i s’han incorporat a la
normativa del Pla les consideracions ambientals indicades en l’informe ambiental estratègic.
Resulta també d’aplicació el DL 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova la refosa de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya; el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme; el Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel
que s’aprova el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE nº 261
de 31 d’octubre de 2015), i la resta de legislació concordant, vigent en la matèria.
1.9 Memòria social i perspectiva de gènere.
La Modificació Puntual del POUM (planejament urbanístic general) aprovada recentment
conté la Memòria social que exigeix l’art. 59 del TRLUC, i en conseqüència, d’acord amb la
Disposició Transitòria Sisena del TRLUC, no serà necessari que el Pla derivat n’incorpori
una, ja que es remet a la del referit POUM.
Des d’una perspectiva de gènere, la ordenació proposada representa crear una estructura
residencial més compacta i pròxima, que a més manté una bona relació amb la natura, on es
redueix la prioritat del vehicle privat, amb una política de descentralització de serveis. La
construcció d’infraestructures, equipaments públics i generació de noves zones verdes dona
també resposta a les necessitats de conciliació de la vida personal, familiar i laboral,
disminuint els temps de desplaçament i garantint l’accessibilitat dels serveis en igualtat
d’oportunitats per a dones i homes.
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2. MEMÒRIA D’ORDENACIÓ
2.1 Justificació dels objectius i criteris d’actuació
L’ordenació proposada, reflecteix i recull les determinacions dels plànols d’ordenació i la
fitxa de la MP del POUM (transcrita més amunt) en la seva versió final (la de l’aprovació
definitiva), que ha vingut modulada pels diferents informes sectorials emesos durant la seva
tramitació . Els objectius del present Pla derivat coincideixen, doncs, plenament amb els del
Planejament general. La referida Modificació Puntual del POUM introdueix en l’ordenació
del sector un conjunt de determinacions que s’estimen necessàries per tal de millorar la
connectivitat i la mobilitat, incrementar la reserva per a sistemes (entre ells, la creació d’una
zona verda adjacent a la riera o torrent de la Cisa que permeti un recorregut fins al santuari
de La Cisa) i la superfície lliure d’edificació, propiciant un ús més racional del territori, així
com introdueix un nou model residencial, plurifamiliar, més sostenible i de tipologia més
reduïda, amb un lleuger increment de densitat, però sense incrementar l’edificabilitat total
del sector (que es manté en 34.331 m2 sostre), tot aprofitant així mateix per corregir
determinades contradiccions o disfuncions detectades en la regulació normativa de les
unitats de zona del sector.
El Pla té especial cura en la protecció dels jardins i boscos de Can Nolla, havent-se alliberat
totalment de sostre residencial de nova implantació la zona adjacent a la clau 17, situada a
continuació i per sota dels sistemes d’equipaments i de zona verda del sector, com així ho
acredita l’informe favorable emès pel Departament de Cultura.
Tots els habitatges es resolen amb blocs d’habitatges plurifamiliars de planta baixa i dues
plantes pis amb l’objectiu d’alliberar sòl.
Es crea una franja-corredor d’espai verd, al llarg del Torrent de la Cisa-Santa Anna, que
permetrà el recorregut fins al Santuari de la Cisa.
L’ordenació proposa qualificar com a Sistema de Comunicacions una franja de 50 m
d’amplada que permetrà l’execució de la Carretera dels Sis Pobles, per connectar els trams ja
executats als Plans Parcials, Sot d’en Pi, Camp dels Hermanos i Can Olla, que possibilitaran
la connexió definitiva entre el municipi de Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i posteriorment la
resta de poblacions. Es preveu un altre vial més, paralꞏlel a l’anterior, per tal de millorar la
circulació entre els dos municipis.
En l’ordenació també es defineix un vial denominat Avinguda dels Xiprers, perpendicular als
anteriors i amb una zona de protecció que permet un ample passeig voravia de vianants que
dóna accés a una àrea d’equipaments i espai verd.
Al sud-est del subsector 1 es manté la zona dels jardins catalogats de Can Nolla, l’espai de
l’entorn de la casa principal existent, es qualifica com de zona de Protecció del Patrimoni
històric i ambiental (Clau 17cn), amb una superfície del 29,07% de tot l’àmbit del Pla
Parcial. En aquest sector es mantindran els edificis existents, la casa principal i l’ermita. Es
permetrà la nova construcció d’un edifici de 2.823,59 m2 destinat a hotel, sense admetre l’ús
d’apart-hotel.
Tant el traçat de la xarxa viària com la futura implantació d’aquest nou edifici hoteler i el fet
de que s’hagi suprimit la previsió d’edificar habitatges en aquests espais, garanteixen la
preservació del jardins protegits de clau 17 Can Nolla, i suposen alhora una millora de les
visuals i la preservació d’un espai arbrat que tot i no estar protegit sí té força envergadura i
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que romandrà unit a l’espai lliure del veí terme municipal de Vilassar de Dalt situat a l’altra
banda del torrent i fins la carretera BV 5023.
Així consta expressament reconegut en l’informe favorable del Departament de Cultura
(Serveis Territorials a Barcelona) de 30 de juny de 2020 emès amb motiu del TR de la
Modificació del POUM.
El total de sostre destinat a ús hoteler serà de 4.428,00 m2, que s’implantaran, com es pot
apreciar, en la zona que no reuneix valor paisatgístic.
El Subsector o àmbit 2 es destina a comunicacions, per la seva proximitat a l’accés a
l’autopista de peatge C-32, Montgat-Mataró. El Subsector o àmbit 3, es destina totalment a
sòl per a equipament per tal d’ampliar l’actual escola Santa Anna.
2.2 Criteris generals i estructura de l’ordenació
2.2.1 Accessibilitat al sector.
Per a dotar al sector dels corresponents accessos, el present document preveu la construcció
de tres ponts per creuar el Torrent de la Cisa-Santa Anna, un a la Carretera dels Sis Pobles,
un altre a la connexió amb el Carrer Riu Ebre (Vial 7) i el darrer a l’extrem sud del sector
(Avinguda dels Xiprers). La construcció d’aquests tres ponts es desenvoluparà amb un
projecte annex al projecte d’urbanització i serà redactat per l’enginyer de camins Sr. Jordi
San Millàn i Filbà.
Es preveu també la connexió amb Vilassar de Dalt a través de l’Avinguda Comtal dels
diferents vials del Pla Parcial. Caldrà creuar, també en aquest cas, un torrent molt més
desdibuixat que caldrà conduir en aquest sector i en paralꞏlel a l’Avinguda Comtal. El Vial 2
connecta amb el Carrer Camp dels Hermanos, el Vial 3 amb el Carrer dels Eucaliptus, la
Carretera dels Sis Pobles amb l’Avinguda Sot d’en Pi i el Vial 7 amb el Carrer Joan Brossa.
Aquestes connexions viàries permeten garantir l’adequació de l’ordenació a les necessitats
de les persones, tant pel que fa a accessibilitat al sector, com de mobilitat dins el mateix i
seguretat i ús del nou teixit urbà. L’estudi de mobilitat desenvoluparà en detall l’impacte en
la mobilitat de la zona, les previsions d’aparcament, l’afectació en el transport públic i les
circulacions de vianants i bicicletes.
2.2.2 Xarxa viària i aparcament
El vial principal i més important del Pla és la Carretera dels Sis Pobles que permetrà enllaçar
els trams existents a ambdós costats del sector. Al costat de Vilassar de Dalt, just en el límit
del terme, amb el vial (Avinguda Sot d’en Pi) ja existent pel desenvolupament dels Plans
Parcials del Camp dels Hermanos i de Can Olla. Al costat de Premià de Dalt, amb la
mateixa Carretera dels Sis Pobles ja urbanitzada a través de l’execució del Pla Parcial Sot
d’en Pi i anteriorment Puig de Pedra.
S’ha mantingut una secció similar als trams ja executats, amb una via principal de 20 m
d’amplada, amb vorera de 2,8 m, calçada de 11,4 m i vorera de 5,8 m que inclou doble sentit
de carril bici (2 m). La calçada permet el doble sentit de circulació i aparcament en línia a
ambdós costats. Considerant una llargada de 4,5 m aproximadament hi hauria 45 places
d’aparcament.
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A banda i banda d’aquest vial, s’han qualificat unes franges d’espais públics de protecció de
comunicacions d’uns 15 m d’amplada. En el costat de mar (sud-est) es preveu l’espai per la
creació d’un carril bici segregat de la calçada. Les pendents longitudinals d’aquest vial
principal són força lleugeres, d’entre el 4,85% i 0,75%. Les cotes de connexió en els dos
costats que cal enllaçar, son lògicament les dels trams ja executats.
Paralꞏlel al vial principal hi ha el vial 7. Aquest connecta el Carrer Riu Ebre de Premià de
Dalt amb el Carrer Joan Brossa de Vilassar de Dalt, té 10 m d’amplada, amb voreres de 1,9
m i 2,4 m, i calçada de 5,7 m que permet un sentit de circulació i aparcament en línia en un
dels dos costats. Aproximadament 30 places d’aparcament.
L’Avinguda dels Xiprers, que uneix la carretera dels Sis Pobles amb el Carrer Riu Onyar
ocupa l’actual camí d’accés a Can Nolla des del Nord-Oest, actua com a separador entre
l’espai públic i l’espai privat. Té una secció 12,00 m d’amplada, amb voreres de 2,1 m i 2 m,
i calçada de 7,5 m que permet un sentit de circulació i aparcament en línia a ambdós costats.
Aproximadament 82 places d’aparcament. Longitudinalment té una pendent d’entre el 4,90%
i el 6,00%.
Els vials 2 i 3 donen accés als blocs d’habitatges de la zona nord-oest del sector, tenen una
secció de 12,00 m d’amplada amb voreres de 3,1 m, i calçada de 5,8 m que permet un sentit
de circulació i aparcament en línia en un dels dos costats. Això permet aconseguir en aquesta
zona unes 53 places d’aparcament més en superfície.
El vial 6 és de 10,00 m d’amplada amb voreres de 1,9 m i 2,4 m, i calçada de 5,7 m que
permet un sentit de circulació i aparcament en línia en un dels dos costats. Aproximadament
8 places d’aparcament. Uneix els vials 2 i 3 en els seus extrems per tancar la circulació de la
zona.
En total, es preveuen 218 places d’aparcament públic en superfície. A la tipologia
edificatòria de la zona 13kcn es preveuen 1,5 places per habitatge (280 habitatges x 1,5
places = 420).
Com hem dit abans l’estudi de mobilitat annex desenvolupa en detall l’impacte en la
mobilitat de la zona, les previsions d’aparcament, l’afectació en el transport públic i les
circulacions de vianants i bicicletes.
2.2.3 Equipaments i zones verdes. Cessions mínimes obligatòries.
L’Art. 65.3 del DL 1/2010 del TRLU, estableix en relació a les cessions obligatòries i
gratuïtes de sòl, les obligacions dels propietaris de sòl urbanitzable delimitat. Són les
següents:
Zones verdes
(Espais lliures)

Equipaments

DL 1/2010

20 m² sòl/100 m² sostre
(0,2 x 34.331 m² = 6.866 m²)
Mínim 10 % àmbit
(0,1 x 138.634 m² = 13.863,4 m²)

20 m² sòl/100 m² sostre
(0,2 x 34.331 m² = 6.866 m²)
20 m² sòl/habitatge
(20 x 280 = 5.600 m²)
Mínim 5 % àmbit
(0,05 x 138.634 m² = 6.931,7 m²)

MP POUM
i Pla Parcial

20.010 m² = 14,43 % de l’àmbit

12.232 m² = 8.83 % de l’àmbit
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Els sòls destinats a zones verdes i equipaments de caràcter públic, hauran de ser cedits a
l’administració actuant en els termes de l’article 45, en concordança amb el 44, del DL
1/2010 del TRLUC.
Es diferencien dos tipus de zona verda en el sector, els espais paralꞏlels al Torrent de la CisaSanta Anna que permeten la millor protecció del sistema hidrològic així com la circulació
natural cap al Santuari de la Cisa i l’espai annex a la zona d’equipaments que actualment és
un bosc i que es preveu mantenir.
Els equipaments es distribueixen entre els subsectors 1 i 3.
En el subsector 3 amb una superfície de 4.099 m², correspon a un terreny destinat a
equipament escolar, concretament a l’ampliació de l’Escola Santa Anna que es troba tocant al
subsector.
En el subsector 1 amb una superfície de 8.133 m², la zona d’equipaments es situa en paralꞏlel
a l’Avinguda dels Xiprers i està limitada en el seu costat nord-est per la zona verda més gran
del sector (12.620 m²) abans esmentada. El terreny té una pendent aproximada del 5,5 % cap
al sud-est.
2.2.4 Aprofitament i edificabilitat del Pla.
En el sòl d’ús privat es diferencien dues zones o subzones amb els següents usos:
1) Zona 13 Ciutat Jardí. Subzona 13kcn. Edificació volumètrica específica Can Nolla
Usos:

Residencial plurihabitatge (excepte en subsòl). Un mateix edifici
podrà contenir Habitatges Protegits, Concertats i Lliures.
Comercial (superfície inferior a 80 m²).
Oficines.
Administratiu.
Sanitari - Assistencial (superfície inferior a 80 m²)

2) Zona 17cn. Protecció del Patrimoni Històric-Artístic i Ambiental Can Nolla
Usos:

Residencial. S’admeten un màxim de 3 habitatges.
Hostaleria. No s’admeten els prostíbuls.
Restauració.
Sociocultural i religiós.
Sanitari - Assistencial.

El sostre edificable del Pla, és el següent:
ZONA
13kcn Ciutat Jardí:
Edificació
volumètrica
específica

Nº D’HABITATGES
277

SÒL
32.056 m²

% SÒL

SOSTRE

23,12 %

29.903 m²
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17cn

Patrimoni històric

TOTAL

3

40.305 m²

29,07 %

4.428 m²

280

72.361 m²

52,19 %

34.331 m²

Cessió d’aprofitament
Les NN.UU. del POUM determinen que cal cedir el 10% de l’aprofitament del sector, de
conformitat amb l’art. 44 del TRLUC vigent en el moment de la seva aprovació, el que ve
ratificat en el Conveni subscrit i aprovat, atès que l’objecte de la Modificació no comporta
increment de l’edificabilitat prevista en el POUM.
El sostre residencial total de nova creació en aquest sector és de 29.903 m2, del qual el 20%
(5.980,60 m2 sostre) es destinarà a la construcció d’habitatges de protecció oficial tal com
ho disposa el POUM; i el 10% (2.990,30 m2 sostre) es destinarà a la construcció
d’habitatges en règim de preu concertat, essent la resta del sostre residencial (70%) de preu
lliure. Per tant, el 30% del sostre residencial total de nova creació del Pla es destina a
habitatge protegit/assequible, i concretament s’ubicarà en la zona 13kcn subzona HPP, tal
com consta en els plànols d’ordenació. La memòria social de la Modificació Puntual del
POUM aprovada recentment desenvolupa i explicita aquestes determinacions.
El projecte de reparcelꞏlació que es redacti i aprovi en execució del present Pla Parcial
quantificarà, fixarà i portarà a terme la cessió del 10% de l’aprofitament a favor de
l’Ajuntament, lliure de càrregues d’urbanització, de conformitat també amb el conveni signat
relatiu a aquest sector.
2.2.5 Xarxes de serveis
Sanejament
S’ha projectat la instalꞏlació d’una xarxa de sanejament separatiu, amb colectors s’aigües
residuals i d’aigües pluvials independents. Les aigües pluvials desguassaran en general al
Torrent de la Cisa-Santa Anna i en alguns punts, per la topografia, al torrent innominat del
nord-est.
El traçat dels colꞏlectors, s’ha previst per l’eix de la calçada. Aquesta xarxa queda reflectida
en el plànol corresponent del Pla Parcial (plànol P-05).
La topografia de la zona, permet recollir les aigües negres en dos colꞏlectors que conduiran
les aigües fins al clavegueram existent, situat al Torrent Santa Anna – La Cisa, que connecten
amb el municipi de Premià de Mar, i desguassen finalment a la depuradora de la Riera de
Teià, ubicada en el terme municipal del Masnou.
En l'esquema, s’ha tingut en compte, la colꞏlocació de pous de registre disposats com a
màxim cada 50 m i principalment a tots els encreuaments i canvis de sentit.
En el corresponent projecte d’urbanització, es preveuran totes les escomeses dels futurs
habitatges.
Aigua
S’ha projectat una xarxa de subministrament d’aigua potable, d’acord amb les indicacions de
la companyia SOREA, de qui depèn tota la xarxa.
Estan previstes dues connexions a la xarxa existent de Premià de Dalt i una a la xarxa de
Vilassar de Dalt.
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El traçat dels tubs, es farà per les voreres. Els encreuaments dels vials, aniran protegits.
Aquesta xarxa, queda reflectida en el plànol corresponent del Pla Parcial (plànol P-05).
S’ha previst la distribució d’aigua, mitjançant canonada de fosa de diferents diàmetres.
La xarxa està també dimensionada per servir com a xarxa d’extinció d’incendis, en
compliment de la normativa. En el conjunt s’han previst un total de 6 Hidrants soterrats.
Enllumenat públic
La xarxa d’enllumenat públic, es farà a partir de dos nous quadres de distribució, situats un a
la cruïlla entre la carretera dels Sis Pobles i l’Avinguda Comtal de Vilassar de Dalt i l’altre a
l’Avinguda dels Xiprers.
L’esquema de distribució i disposició de les lluminàries, està assenyalat en el plànol P-06 del
Pla Parcial.
A les Avingudes principals, es fa una distribució de fanals a portell, en canvi, als carrers
secundaris, la distribució és en línia en un sol costat del vial.
Les columnes, són totes de tipus Nickolson amb diferents alçades segons la tipologia del vial
i amb lluminàries amb equips de leds.
Xarxa de Mitja i Baixa Tensió
La xarxa de mitja tensió soterrada, es projecta per tal de poder retirar totes les línies aèries
existents en l'àmbit del Pla Parcial.
La més important, es la que travessa l’àmbit de forma longitudinal d’est a oest, que
comportarà la construcció de 3 nous centres de transformació que permetrà anulꞏlar la xarxa
aèria existent.
Això comportarà la retirada de 5 torres de les línies de 25 kw – Sant Genís 1 i 2.
L’altra línia aèria, amb un recorregut molt mes curt, està situada de forma transversal al
sector, en el seu límit sud-est i en paralꞏlel a l’Autopista. Caldrà retirar la línia i les torres de
suport, així com reforçar o modificar les línies restants exteriors al sector.
Amb aquesta xarxa de mitja tensió, també està prevista la retirada del centre de transformació
existent al Torrent de la Cisa-Santa Anna (MA-71365) i la futura connexió a l’Hotel previst
en el sector 17cn.
Aquesta xarxa, queda reflectida en el plànol corresponent del Pla Parcial P-07.
La xarxa de baixa tensió, es disposarà soterrada per les voreres amb diversos circuits
independents que s’alimentaran cadascun del seu respectiu Centre de Transformació.
Es colꞏlocaran les corresponents caixes de connexió i seccionament a raó d’una caixa per a
cada edifici plurifamiliar.
Aquesta xarxa, queda reflectida en el plànol corresponent del Pla Parcial P-06.
Xarxa de telefonia
Es preveu la canalització subterrània de la xarxa telefònica a base de prismes de 2 conductes
de PVC de Ø110 o Ø63.
El traçat d’aquestes canalitzacions es farà per les voreres i s’alimentarà de la xarxa existent, a
través del pas del Torrent la Cisa-Santa Anna per sota l’Autopista C-32 i també en la xarxa
existent a l’Avinguda Comtal.
S’instalꞏlaran els corresponents pericons de tipus M, H o D, i caixes de connexió amb
armaris amb pedestal.
Aquesta xarxa, queda reflectida en el plànol corresponent del Pla Parcial P-08.
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Xarxa de Gas
En concordança amb l’Acord de París del 2015 per lluitar contra els efectes del canvi
climàtic i d’acord amb el Código Técnico de la Edificación per construir edificis d’energia
gairebé nulꞏla (nZEB) no es preveu la instalꞏlació de gas en els vials d’aprofitament privat.
Es projecta només contempla la connexió entre Premià de Dalt i Vilassar de Dalt a través de
la Carretera dels Sis Pobles i per la part inferior de l’Avinguda dels Xiprers.
L’esquema de distribució de gas amb canalització soterrada a base de tubs de polietilé de
diversos diàmetres, que van des de 90 fins a 200 mm.
El traçat d’aquesta canalització, es farà per les voreres i s’alimentarà de les xarxes existents a
través de tres punts, un a la Carretera dels Sis Pobles, un altre al Carrer Riu Onyar al sector
Sot d’en Pi de Premià de Dalt i un darrer al Plans Parcials Camp dels Hermanos del terme
municipal de Vilassar de Dalt a través de l’Avinguda Comtal.
Aquesta xarxa queda reflectida en el plànol corresponent del Pla Parcial P-09.
2.3 Polígon d’actuació i sistema d’actuació
El Pla Parcial establirà un únic polígon d’actuació, de tipus discontinu, coincident amb el
sector de planejament, en el si del qual s’haurà de portar a terme l’equitatiu repartiment de
càrregues i beneficis. Per tant, es portarà una gestió urbanística integrada en els termes de
l’art. 117 del DL 1/2010 TRLUC.
L’art. 121 del DL 1/2010 TRLUC estableix els possibles sistemes d’actuació, així com les
seves modalitats. De conformitat amb la fitxa del sector continguda en el POUM, i ateses les
característiques del sector de planejament i l’acreditada iniciativa particular dels propietaris,
es determina com a sistema de gestió el de reparcelꞏlació, en la modalitat de compensació
bàsica.
2.4 Zonificació. Tipologia edificatòria
D’acord amb el plànol d’ordenació O-01 es defineixen únicament dues zones de sòl privat:
- Zona 13kcn amb edificacions aïllades envoltades de jardí, edificació volumètrica
específica; aquí es preveuen edificis plurifamiliars de planta baixa i dues plantes pis amb
jardí comunitari. Aquesta zona es divideix alhora en les subzones A, B i HPP.
- Zona 17cn. Protecció del Patrimoni Històric-Artístic i Ambiental. En aquesta zona
es preveu la conservació dels edificis existents i es permetrà la nova construcció d’un edifici
destinat a hotel.
2.5 Cessions
El sòl de cessió destinat a sistemes és la següent:
1. Sistema de Comunicacions
1a. Protecció Sist. Comunicacions

Subsector 1 17.853 m²
Subsector 2 4.225 m²
Subsector 1 6.058 m²

12,88%
3,05%
4,37%
28.136 m²

20,30%
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5. Sistema d’Equipaments

Subsector 1 8.133 m²
Subsector 3 4.099 m²

5,87%
2,96%
12.232 m²

4. Sistema local d’espais lliures
Zones verdes
2. Protecció Sistema hidrològic
Sòl de domini públic hidràulic

Subsector 1 20.010 m²
Subsector 1 2.495 m²
3.400 m²

TOTAL SÒL PÚBLIC

8,83%
14,43%
1,80 %
2,45 %

25.905 m²

18,68%

66.273 m²

47,81%
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3. QUADRES COMPARATIUS
3.1 Quadres superfícies Pla Parcial
El quadre resum de superfícies del Pla Parcial és el següent:
SUPERFÍCIE
TOTAL

SUPERFÍCIE
COMPUTABLE

SÒL PÚBLIC - SISTEMES
1. Sistema de Comunicacions
1a. Protecció Sist. Comunicacions

Subsector 1 17.853 m² 12,88%
Subsector 2 4.225 m² 3,05%
Subsector 1 6.058 m² 4,37%

17.853 m²
4.225 m²
6.058 m²

13,21%
3,12%
4,48%
20,81%

28.136 m²

20,30%

28.136 m²

8.133 m²
4.099 m²

5,87%
2,96%

8.133 m²
4.099 m²

6,01%
3,03%

12.232 m²

8,83%

12.232 m²

9,04%

Subsector 1 20.010 m²
Subsector 1 2.495 m²
3.400 m²

14,43%
1,80%
2,45%

20.010 m²
2.495 m²
-

14,80%
1,84%
-

25.905 m²

18,68%

22.505 m²

16,64%

66.273 m²

47,81%

62.873 m²

46,49%

13kcn Ciutat Jardí: Edificació
volumètrica específica

32.056 m²

23,12%

32.056 m²

23,70%

17cn Patrimoni històric

40.305 m²

29,07%

40.305 m²

29,81%

72.361 m²

52,19 %

72.361m²

53,51%

138.634 m²

100%

135.234 m²

100%

5. Sistema d’Equipaments

4. Sistema local d’espais lliures
Zones verdes
2. Protecció Sistema hidrològic
Sòl de domini públic hidràulic

Subsector 1
Subsector 3

TOTAL SÒL PÚBLIC

SÒL PRIVAT - ZONES

TOTAL SÒL PRIVAT

TOTAL

3.2 Quadre comparatiu superfícies i estàndards
En el següent quadre es justifiquen les cessions obligatòries i gratuïtes de sòl que contempla
el Pla Parcial, d’acord amb la Modificació Puntual del POUM i que estan per sobre del
mínim exigit pel DL 1/2010 (TRLUC).
21

Zones verdes (Espais lliures)
Mínim
Equipaments

DL 1/2010
6.866 m²
10%

MPPOUM
20.010 m²
14,43%

PP
20.010 m²
14,43%

6.866 m² o 5.600 m²
5%

12.232 m²
8.83%

12.232 m²
8.83%

3.3 Quadre característiques i edificabilitat en sòl privat
En el següent quadre es detallen les característiques de les parcelꞏles en sòl privat de les
subzones 13kcn i 17cn.
Nº parcelꞏla
1
2
3
4
5
6
Subtotal
7
8
9
10
11
12
13
14
Subtotal
15
16
17
18
Subtotal
19
TOTAL

Zona
13kcn A
13kcn A
13kcn A
13kcn A
13kcn A
13kcn A
13kcn HPP
13kcn HPP
13kcn HPP
13kcn HPP
13kcn HPP
13kcn HPP
13kcn HPP
13kcn HPP
13kcn B
13kcn B
13kcn B
13kcn B
17cn

Superfície (m²)
3.187
2.642
2.548
1.838
1.859
2.154
14.228
1.056
1.000
943
1.053
1.144
1.274
1.265
1.266
9.001
1.989
2.609
2.290
1.939
8.827
40.305
72.361

Sostre edificable (m²)
2.250
2.100
2.250
1.670
1.670
1.670
11.610
964
964
961
964
1.360
1.360
1.360
1.360
9.293
1.350
2.550
2.550
2.550
9.000
4.428
34.331

Nº d'habitatges
19
18
19
14
14
14
98
12
12
12
12
17
17
17
17
116
9
18
18
18
63
3
280

Edificabilitat Neta

0,81600

1,0324

1,0196
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4. NORMES URBANÍSTIQUES
Capítol primer. Disposicions generals
Article 1. Consideracions generals.
El Pla Parcial Urbanístic de l’àmbit de Can Nolla és l’instrument de planejament derivat que
desenvolupa les determinacions de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de Premià de Dalt en aquest sector, d’acord amb els articles 65, 66 i
concordants del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost que refon la Llei d’urbanisme de
Catalunya (TRLUC).
Article 2. Àmbit d’aplicació
El Pla Parcial Urbanístic Can Nolla ordena i regula els terrenys compresos en l’àmbit
discontinu delimitat com a sòl urbanitzable (SUD) “Can Nolla” del POUM, comprenent
l’àmbit o subsector 1 on s’ubica la finca que dóna nom al pla, i els altres dos petits àmbits o
subsectors 2 i 3, situats per sota de l’autopista, i definits en els plànols corresponents.
Article 3. Normativa supletòria
A més de les normes especifiques que es despleguen en el capítol corresponent, l’ordenació i
edificació es regirà per les normes urbanístiques i les ordenances municipals vigents pel que
fa a la resta d’aspectes no considerats en aquest articulat.
Article 4. Regulació dels sistemes
Pel que fa als sistemes que preveu l’ordenació urbanística del Pla Parcial de Can Nolla, en
concret els corresponents a vials, zones verdes i equipaments, s’estarà específicament al que
disposen els articles corresponents de la normativa urbanística del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal vigent al municipi.
El en Pla Parcial hi ha els següents sistemes:
- Sistema de comunicacions (clau 1). Aquesta zona té una subzona de protecció del
sistema de comunicacions (clau 1a).
- Sistema d’equipaments comunitaris (clau 5).
- Sistema d’espais lliures públics (clau 4).
- Sistema hidrològic (clau 2).
Article 5. Cessió de sistemes i aprofitament urbanístic
D’acord amb les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en relació a
l’àmbit de Can Nolla i l’article 44.1 del TRLUC, els propietaris hauran de cedir
obligatòriament i gratuïta el sòl reservat per a sistemes.
Així mateix se cedirà a l’administració actuant el 10% de l’aprofitament urbanístic del sector,
tal i com determina l’article 45 de l’esmentat TRLUC, lliure de càrregues d’urbanització,
d’acord amb el conveni regulador d’aquest sector del POUM.
Article 6. Habitatge de Protecció Pública
Els habitatges de Protecció Pública s’ubicaran a la zona amb clau 13kcn, subzona HPP Ciutat Jardí: Edificació volumètrica específica.
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El total del sostre residencial de nova creació és de 29.903 m² dels quals el 20% (5.980,60
m2/sostre) es destinarà a habitatges de protecció en règim general (HPO) i el 10% (2.990,30
m²) es destinarà a habitatges de protecció en règim de preu concertat (HPC).
El nombre d’habitatges en règim de protecció (subzona HPP) és de:
HPO
HPC

74 unitats de 80,82 m2
38 unitats de 78,69 m2
-----------------------------112 unitats

5.980,60 m²
2.990,30 m²
--------------8.970,90 m²

Capítol segon. Regulació de les zones
Article 7. Zona 13. Ciutat Jardí.
Definició: Zona amb edificacions aïllades envoltades de jardí.
Article 8. Zona 13kcn. Edificació volumètrica específica Can Nolla
Tipus d’ordenació:

Ordenació volumètrica específica a concretar.
Unitats de zona o subzones: A, B i HPP (segons plànols O-01 i O-02).

Edificabilitat:

Subzona HPP: 9.293 m² de sostre (inclou 322,10 m2 sostre
corresponen a 4 habitatges lliures)
Subzona A: 11.610 m² de sostre.
Subzona B: 9.000 m² de sostre

Sup. mín. Parcelꞏla: 800 m² indivisibles.
Agrupació de
parcelꞏles:
Es permetrà com a màxim l’agrupació de 2 parcelꞏles.
Ocupació màxima:

Subzona HPP: 45% per l’edificació principal.
Subzona A:
40% per l’edificació principal.
Subzona B:
40% per l’edificació principal.
Longitud màxima dels edificis 50 m.
Es destinarà a jardí tota la superfície no ocupada per edificacions, un
cop esgotada la seva edificabilitat. En aquests espais serà obligatòria la
conservació de la vegetació existent (apartat “arbrat”).

Alçada màxima i
nombre de plantes:

Adaptacions
topogràfiques:

9,50 m, equivalent a PB+2P. Amidament de l’alçada reguladora:
l’alçada s’amidarà des de la cota natural del terreny o en la cota
resultant d’adaptacions topogràfiques que compleixin els requisits
fixats per l’ordenança corresponent.
Es podran fer adaptacions topogràfiques amb excavacions i rebliments
màxims d’1,2 m sobre el nivell natural del terreny, per formar
plataformes amb pendent màxim del 30%.
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Construccions sobre
l’alçada màxima:
Es permeten les cobertes inclinades a dues o quatre aigües, amb un
pendent màxim del 35% i un gàlib interior màxim des de l’últim forjat
de 3m. En les cobertes planes s’admet la instalꞏlació de baranes amb
una alçada màxima de 1 m. Sobre els plans de coberta només
s’admetrà: la construcció de fumerals i antenes; accessos de
manteniment que no superin 1,80 m d’alçada en les cobertes planes; i
els elements tècnics no volumètrics imprescindibles de les
instalꞏlacions d’ús exclusiu de l’edifici. Les instalꞏlacions en coberta
hauran de quedar perfectament integrades arquitectònicament
amb la resta de l’edifici, degudament agrupades a la part més
propera als accessos i lluny del perímetre de la coberta, no visibles
des de cap perspectiva superior i amb una ocupació màxima del
40% del pla de coberta.
Els volums tècnics no esmentats no podran sobresortir del diedre
màxim de la coberta. Es podrà construir el volum comprés en el díedre
generat pels pendents a dues o quatre aigües de la coberta, recolzada a
l’alçada reguladora màxima. S’autoritzen obertures i terrasses inserides
que no ocupin més d’un 25% de cada pla de coberta i se separin un
mínim d’un metre i mig del perímetre d’aquest pla de coberta. L’espai
sota la coberta pot ésser destinat a habitatge, sempre que compleixi la
normativa sobre habitabilitat i estigui vinculat a l’habitatge de la planta
inferior. A l’efecte d’edificabilitat, computen aquelles construccions o
la part d’elles que tinguin una alçada útil igual o superior a 1,90 m.
Densitat màxima:

Subzona HPP: màxim 116 hab. (4 hab. lliures).
Subzona A: màxim 98 hab.
Subzona B: màxim 63 hab.

Separacions:

Carrer, lateral i fons: 5 m.

Cossos sortints:

S’admeten els balcons, cornises i ràfecs de coberta. Tots aquests
elements computaran a l’efecte d’ocupació i distàncies mínimes a
llindes, excepte els ràfecs de coberta que no superin els 90 cm i les
cornises que no superin els 25 cm. En el cas que el ràfec superi en més
de 90 cm la línia de tancament de la façana, es compatibilitzarà
l’escreix com a ocupació. Les terrasses i balcons oberts no computaran
a efectes d’edificabilitat.

Construccions
Auxiliars:

No s’admeten.

Subsòl:

Es permet l’ocupació del subsòl més enllà de la superfície de sòl
ocupada per les edificacions, en una amplada màxima de 5 m, si
s’acredita la necessitat per a complir la reserva mínima normativa de
places d’aparcament. S’admet el garatge en substitució de terres si
queda soterrat amb el màxim moviment de terres admès. Alçada lliure
mínima: 2,2m. La profunditat màxima permesa per al subsòl és de 3m
equivalents a 1 planta soterrada. Per sota la profunditat màxima
permesa, s’admet la instalꞏlació de xarxes de serveis que siguin
compatibles amb l’ús del sòl.

Aparcament:

En totes les edificacions de nova planta o en les reformes amb augment
del nombre d’habitatges, s’haurà de preveure en el projecte, com a
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requisit indispensable per a l’obtenció de llicència, la reserva mínima
de 1,5 places d’aparcament per a cada habitatge.
Arbrat:

L’arbrat existent en la superfície dels solars queda sotmès a un total
manteniment i conservació, exceptuant les superfícies ocupades per
l’edificació i els seus accessos, si bé en aquestes els arbres hauran de
ser trasplantats o reposats del mateix tipus en un altre lloc del solar.
És obligatori assolir una densitat d’1 arbre per cada 50 m2 de solar no
ocupat.
S’intentarà que els arbres siguin autòctons; seran considerats així els
llistats a l’annex de la Normativa del Pla General del 1985. Igualment,
podran ser dels tipus recomanats en el mateix annex, en les seves
variants de creixement ràpid, i el 50% restant serà de creixement mitjà
o lent. Hauran de combinar-se arbres de fulla caduca amb arbres de
fulla perenne.

Usos:

Residencial plurihabitatge (excepte en subsòl).
Un mateix edifici podrà contenir Habitatges Protegits, Concertats i
Lliures.
Comercial (superfície inferior a 80 m²).
Oficines.
Administratiu.
Sanitari-Assistencial (superfície inferior a 80 m²)

Article 9. Zona 17cn. Protecció del Patrimoni Històric-Artístic i Ambiental Can Nolla
El total de sostre en aquesta zona 17cn serà de 4.428,00 m². Els edificis existents, que es
mantenen, tenen en conjunt una edificabilitat de 1.604,41 m². Es permetrà la nova
construcció de 2.823,59 m² de sostre en parcelꞏla independent destinats a la ubicació d’un
establiment hoteler, amb els usos complementaris adients, que es situarà en la zona on no hi
ha arbres a protegir i que antigament s’havia destinat a cultius (la ubicació orientativa de la
obra és la del plànol d’ordenació O-02). La parcel.la mínima destinada a aquest ús hoteler
serà de 5.000 m2.
En els restants aspectes, es regularà amb el contingut del PLA ESPECIAL DEL
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL, aprovat per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona el 24 de juliol de 1986 o instrument que el substitueixi.
En aquest catàleg estan inclosos:
Jardins de Can Nolla (fitxa J7) amb un tipus de protecció E.
Jaciment Arqueològic Santa Ana/Can Nolla (fitxa nº 4*), amb un tipus
de protecció F.
Casa Can Nolla
Usos:
Residencial: S’admeten un màxim de 3 habitatges.
Hostaleria: Activitats destinades a l’allotjament temporal de persones
(hotels, hostals i similars, i els seus equipaments i usos associats). No
s’admeten els prostíbuls.
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Restauració: Establiments destinats a l’exercici d’activitats de
restaurant, sales de banquets, bar cafeteria o similar, excepte
discoteques, bars musicals i equivalents, mentre es mantingui la
prohibició en tot el terme municipal.
Sociocultural i religiós: Comprèn l’ensenyament en tots els graus i
modalitats, museus, biblioteques, teatres, cinemes, sales de
conferències i convencions, galeries d’art i similars. També inclou usos
de tipus social, com ara els centres d’associacions, agrupacions i
similars, així com les activitats de caràcter religiós.
Sanitari - Assistencial: Activitats destinades al tractament de malalts.
Comprèn els hospitals, geriàtrics, sanatoris, clíniques, dispensaris,
consultoris i similars. Aquest ús inclou també les clíniques veterinàries
i establiments anàlegs.
Capítol tercer. Sostenibilitat ambiental
Article 10. Mesures sobre l’enjardinament d’espais lliures d’ús públic o privat
El projecte d’urbanització del sector haurà de preveure mesures per a la protecció i millora
de la vegetació associada als cursos hidrogràfics (supressió de la canya, plantació d’espècies
autòctones, etc.).
El talussos generats en la urbanització i noves edificacions es revegetaran, optant en cas que
sigui necessari, per aplicar tècniques de bioenginyeria amb preferència a d’altres solucions
de tipus més dur.
Les obres d’enjardinament que es realitzin als espais lliures d’ús públic o privat tindran en
compte els següents criteris, a fi d’adaptar la jardineria al medi i per tal de tendir cap a un
sistema més racional i eficient i evitar la propagació d’espècies no autòctones:


Fomentar al màxim l’estalvi d’aigua utilitzant tècniques i criteris propis de la xerojardineria, entesa aquesta com la jardineria eficient en l’ús d’aigua a partir de la
utilització d’espècies vegetals amb baix consum hídric i adaptant les zones verdes
a les característiques físiques, químiques i topogràfiques del jardí, així com a les
condicions climàtiques pròpies de la zona. En aquest sentit s’haurà d’implantar l’ús
de sistemes eficients de reg, la distribució d’espècies en hidrozones, la
implementació de tècniques que permetin un millor aprofitament de l’aigua (per
exemple, les cobertes –mulshing-) i l’ús d’aigües alternatives a l’aigua de xarxa, si
és possible.



Es prioritzarà la utilització d’espècies autòctones.
– Es prohibeix la plantació d’espècies invasores d’acord amb el Real
Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo
español de especies exóticas invasoras i el Llistat de tàxons que es
recomana no plantar del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Article 11. Medi atmosfèric
S’optimitzarà l’eficiència energètica de l’ordenació urbanística i de les edificacions garantint
la reducció de la seva contribució al canvi climàtic. A aquests efectes s’adoptaran les
següents mesures:
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Caldrà donar compliment a les determinacions de la Llei 16/2002, de 28 de juny,
de protecció contra la contaminació acústica, i al Decret 176/2009, de 10 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei esmentada.



La xarxa d’enllumenat exterior dels projectes derivats hauran de preveure el
compliment dels valors d’ilꞏluminació d’acord amb la Llei 6/2001 i el Decret
190/2015, especialment pel que respecte les zones E3.



Els projectes derivats hauran d’aplicar el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i com
a mínim les disposicions del Decret 21/2006, pel qual es regula l’adopció de
criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.



D’acord amb les determinacions de l’article 27 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost,
del canvi climàtic, Les noves edificacions s’hauran d’ajustar a la definició d’edifici
de consum d’energia gairebé nul establerta en la disposició addicional quarta del
Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva
2012/27/UE, de 25 d’octubre de 2012.

Article 12. Cicle de l’aigua
Les actuacions de tipus dur en les lleres dels torrents previstes en l’estudi d’inundabilitat del
Pla (esculleres, etc.), hauran de ser les mínimes imprescindibles per a garantir la protecció
i/o estabilitat de la llera i dels marges i la prevenció del risc d’inundació, estudiant, sempre
que sigui possible, la seva substitució per solucions fonamentades en la bioenginyeria
fluvial.
Es fomentarà l’estalvi d’aigua en la urbanització i l’edificació i es preservaran i milloraran la
qualitat dels recursos hídrics mitjançant l’adopció de les següents mesures:


El projecte d’urbanització del sector ha de permetre millorar les xarxes
d’abastament i tractament d’aigües residuals i millorar-ne l’eficiència.



Els propietaris hauran d’assumir les despeses relatives al finançament de les noves
infraestructures d’abastament, o bé l’ampliació de les existents, d’acord amb la
normativa urbanística relativa a les obres d’urbanització bàsiques.



Els propietaris hauran d’assumir els costos econòmics de la seva part proporcional
d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament: colꞏlectors en
alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de tractament de la
depuradora i l’emissari terrestre.



Els projectes derivats hauran d’aplicar el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i
sistemes d’estalvi i eficiència de l’aigua d’acord amb l’Ordenança tipus sobre
estalvi d’aigua de la Diputació de Barcelona.



En el tractament de l’espai lliure de les parcelꞏles públiques i privades, s’han
d’establir mesures tècniques per minimitzar els riscos d’inundació, promovent el
drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies
impermeables, fomentant els paviments drenants, tous i semipermeables i
mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures públics i privats).
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En el sistema d’espais lliures situat a l’entorn de la xarxa hidrogràfica es procurarà
reduir el mobiliari urbà al mínim imprescindible i, en cas que s’hi prevegin
recorreguts per a vianants, es promourà l’ús de paviments permeables.

Article 13. Gestió de residus
S’implantarà l’equipament i els sistemes de disseny adients per a la reutilització i la
recollida selectiva dels residus. Es promourà en els edificis la previsió d’espais i
instalꞏlacions que facilitin la recollida selectiva dels residus. A aquests efectes s’adoptaran
les següents mesures:


La redacció del Projecte d’Urbanització preveurà els espais necessaris per la
implantació dels sistemes de recollida.



Els projectes d’obres hauran de complir amb el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus i el Decret
89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció.



Els projectes d’obres hauran de complir si, s’escau, amb les determinacions del
Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats
potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de
sòls contaminats, entre d’altres.



Els projectes derivats hauran d’aplicar el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

Article 14. Sostenibilitat en l’execució de les obres d’urbanització i d’edificació.
Les obres d’urbanització i edificació derivades del present planejament hauran d’adoptar les
següents mesures per garantir una correcta execució de les mateixes, d’acord amb els
principis de sostenibilitat i preservació de la diversitat i els valors naturals:


En el replanteig de les obres cas que es detecti algun exemplar de la fauna o flora
protegida que es pugui veure afectat per alguna de les actuacions, caldrà prendre
les mesures adients o, en cas de dubte, notificar-ho als agents rurals i/o la Secció de
Biodiversitat i Medi Natural, per tal que se’n pugui garantir la preservació.



Decapatge i abassegament de la terra vegetal. En els àmbits de les obres a
desenvolupar es realitzarà de forma preventiva un decapatge i abassegament de la
terra vegetal, que pugui ser emprada posteriorment en el condicionament i
enjardinament de zones verdes i àrees de parcelꞏles no ocupades per l’edificació.



Ubicació dels abassegaments de terra vegetal, de terres d’excavació o sòls
inadequats fora de zones sensibles ambientalment.



Els aplecs de terra vegetal no superaran els 2,5m d’alçada.



Préstecs i excedents de materials. Les terres excedents restants i els sòls inadequats
s’han de gestionar a través d’un abocador controlat. Els indrets idonis per disposar
el material excedent ha d’ésser en zones on l’abocament produeixi una mínima
afectació ecològica i paisatgística.
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Els aplecs de materials sobrants no superaran els 3,5m d’alçada.



Els peus de talussos dels marges d’aplecs i abocadors mantindran una distància
mínima de 5m amb els torrents i les zones amb comunitats vegetals naturals.



Els pendents dels talussos d’abassegaments i abocadors seguiran la relació 2H:1V
o com a màxim 3H:2V.



La morfologia final d’aplecs i abocadors s’haurà de reperfilar adaptant-los a la
morfologia original del terreny a les formes topogràfiques de l’entorn (feixes,
camps, etc.).



En el cas d’aplecs de terra vegetal, un cop reperfilats es subsolaran i fressaran per
restituir les condicions estructurals del sòl.



En el cas d’abocadors que tinguin un ús final agrícola, després del reperfilat, caldrà
estendre una capa de 0,5 – 1m de gruix de terra vegetal tractada (sobre la zona
plana i els talussos de l’aplec) i fressar la superfície, per tal de restituir l’antic
conreu.



S’hidro-sembraran els talussos dels abocadors per tal d’evitar els processos erosius.



Reducció de les emissions de pols amb la realització de regs durant les fases de
moviments de terres i explanacions de la vialitat, així com en camins i accessos
d’obra.



Neteja de camions a la sortida de l’obra.



Obligatorietat per tota la maquinària d’estar al corrent de la ITV.



Impermeabilització de les zones susceptibles de produir vessaments. Àrees
d’instalꞏlacions auxiliars i pàrkings de maquinària. Les àrees impermeabilitzades
hauran de comptar amb sistemes de recollida i tractament d’aigües dels
equipaments d’obra. En aquest cas es podran aprofitar les superfícies existents ja
impermeabilitzades.



Realització de neteges i manteniments de maquinària en àrees especialment
habilitades o tallers autoritzats.



L’emmagatzematge de substàncies perilloses (olis, hidrocarburs, etc.) es durà a
terme en àrees impermeabilitzades amb dispositius de contenció en cas de
trencament dels envasos.



Segregació de les diferents tipologies de residus d’obra per a facilitar la seva
recuperació o tractament posterior. En aquest sentit cal prendre com a mesures
generals:
– Separació i classificació dels residus generats.
– Control estricte de la generació de residus.
– Creació de zones específiques per l’emmagatzematge de residus en
condicions òptimes.
– Gestió de residus per empreses especialitzades amb un seguiment estricte
del control documental procedent.
– Emmagatzematge de residus perillosos en recipients tancats.
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5. PLA D’ETAPES i GESTIÓ
5.1 Polígons d’actuació
El Pla Parcial s’executarà en un únic polígon d’actuació urbanística, i per tant no hi ha
divisió poligonal, recaient tot l’aprofitament en l’àmbit o subsector 1 (veure plànol O-01).
En el cas de que, per a facilitar l’execució, es dividís en polígons d’actuació, caldrà seguir els
tràmits i complir els requisits de l’art. 118 i 119 del TRLUC.
5.2 Pla d’etapes
Tal com es va recollir en el Conveni de Can Nolla, dins els 6 mesos següents a la notificació
de l’acord d’aprovació definitiva del Pla Parcial, els propietaris promotors hauran de
presentar davant l’Ajuntament els projectes d’urbanització i de reparcelꞏlació, prèvia
constitució de la Junta de Compensació corresponent, sense perjudici de la possibilitat de
formalitzar una reparcelꞏlació voluntària si s’escau. Durant la tramitació d’aquests
instruments, els propietaris del sector hauran de complir qualsevol requeriment de
documentació addicional o d’elaboració dels textos esmenats o refosos en els 10 dies
següents a la recepció dels requeriments, ampliables en tot cas en els termes de la legislació
de procediment administratiu.
La urbanització s’haurà d’executar en una única etapa i en un termini màxim de 24 mesos des
de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització.
5.3 Terminis obligatoris d’execució dels habitatges protegits
La construcció dels habitatges de protecció oficial (HPO) i de preu concertat (HPC) (clau
13kcn subzona HPP) s’haurà de començar dins dels primers 3 anys de vigència del Pla i
finalitzar abans del 6è any.

6 ESTUDI ECONÒMIC FINANCER
6.1 Estimació de costos
Les despeses d’urbanització del sector Can Nolla són les que corresponen a la vialitat,
incloent les obres de pas sobre el Torrent de la Cisa-Santa Anna, l’adequació i enjardinament
de les zones verdes públiques de cessió obligatòria, així com totes les instalꞏlacions urbanes
necessàries de l’anomenat àmbit o subsector 1.
D’acord amb la legislació urbanística vigent, els costos d’urbanització es distribuiran entre
els propietaris del sector en proporció al valor de les finques respectives.
El cost de les obres d’urbanització d’aquest sector de Premià de Dalt, s’estima en:
Moviment de terres.....................302.117,03 €
Sanejament..................................429.734,03 €
Pavimentació............................1.013.473,65 €
Enllumenat..................................159.521,25 €
Aigua potable.............................. 78.170,82 €
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Baixa i mitja tensió.....................965.377,73 €
Telecomunicacions.......................54.237,23 €
Gas................................................25.307,10 €
Enjardinament............................292.571,71 €
Senyalització..................................8.652,00 €
Ponts...........................................431.761,02 €
Total

3.760.923,55 €

Altres
Control de Qualitat (1%)
Seguretat i salut (2%)

37.609,24 €
75.218,47 €

Pressupost execució material 3.873.751,26 €
Resum:
Pres. execució material
3.873.751,26 €
Despeses generals (13%)
503.587,66 €
Benefici industrial (6%)
232.425,08 €
Altres despeses
Gestió i redacció de projectes 260.000,00 €
4.869.764,00 €
21% IVA

1.022.650,44 €

TOTAL

5.892.414,44 €

S’exclou l’execució d’urbanització dels àmbits o subsectors 2 i 3 situats al sud de l’autopista
C-32 als quals es refereix la fitxa del POUM.

6.2 Repercussions
La repercussió de les obres d’urbanització sobre la superfície de sòl net, és de:
Pressupost de contracte
4.869.764 € (sense IVA)
Superfície de sòl privat
72.361 m²
Repercussió = 4.869.764 € / 72.361 m²
= 67,30 €/m² sòl
La repercussió de les obres d’urbanització sobre la superfície de sostre edificable, és de:
Repercussió = 4.869.764 € / 34.331 m²st

= 141,85

140 €/m² sostre

Aquests valors de repercussió resultants, es situen dins els paràmetres usualment utilitzats i
admissibles per a un sector de desenvolupament residencial similar a aquest i amb
pràcticament la mateixa ubicació. Són valors que, per si mateixos, permeten als propietaris
fer front amb garanties a l’execució del Pla.
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D’acord amb aquests valors i atesa la demanda de sòl residencial en una zona ben
comunicada i ben valorada com és la del sector Can Nolla en Premià de Dalt, es pot garantir
la viabilitat econòmica del Pla Parcial, a executar pels propietaris promotors.
Finalment, tant la propietària-promotora majoritària, VALISA S.L., com la resta de
propietaris-promotors que integren el sector disposen de fons suficients per finançar
l’execució del Pla, i per tant prestaran totes les garanties legalment determinades en la
legislació urbanística pels plans d’iniciativa privada.
6.3 Informe de sostenibilitat econòmica
L’objecte de l’informe de sostenibilitat econòmica tal com es descriu en l’art. 66.1 del
TRLUC, és determinar i ponderar l’impacte de les actuacions previstes en les finances
públiques, en especial en quant al manteniment de les infraestructures necessàries i a la
posada en funcionament i la prestació dels serveis resultants.
Val a dir que la gestió, tramitació i desenvolupament urbanístic del planejament no
generaran cost a l’Ajuntament de Premià de Dalt, en ser tot el sòl de titularitat privada i amb
una iniciativa i promoció també privada.
La urbanització de la xarxa viària i dels espais lliures i sistemes públics de cessió correrà per
compte dels propietaris, que es constituiran com s’ha dit en Junta de Compensació i faran
l’entrega a l’Ajuntament dels terrenys completament urbanitzats.
L’existència d’infraestructures en els vials adjacents al sector, així com la seva continuïtat
amb sòl urbà consolidat de l’entorn, fan innecessària la reforma de les mateixes i faciliten la
urbanització a executar en el sector.
Les despeses periòdiques per l’Ajuntament consistiran en el manteniment de la xarxa viària i
dels espais enjardinats un cop recepcionada la urbanització, així com la recollida de brossa i
conservació de les xarxes de serveis. Les taxes i impostos municipals (IBI, escombraries, etc)
cobriran anualment les despeses descrites, com és habitual.
Per altra banda, les cessions en sòl edificable (sense càrregues d’urbanització i per tant
urbanitzat) en concepte del 10% d’aprofitament, i les cessions de sòl per equipaments i
demés sistemes suposen aportacions que, sumades als ingressos derivats de les corresponents
llicències d’obres, reportaran uns beneficis a la Hisenda local i en tot cas un increment
objectiu del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge.
Anàlisi de la sostenibilitat econòmica
Habitatges de Protecció Oficial (règim general)
Preu màxim de venda: zona HPO 1.940,48 €/m2 sup. Útil
Coeficient corrector = superfície útil / superfície construïda = 0,85
Preu màxim de venda: zona HPO: 0,85 x 1.940,48 = 1.649,40 €
1.650 €/m2 sup.const.
Habitatges de Protecció Oficial (preu concertat)
Preu màxim de venda: zona HPC: 3.001,68 €/m2 sup. Útil
Preu màxim de venda: zona HPC: 0,85 x 3.001,68 = 2.551,42 €

2.552 €/m2 sup.const.

Cost de la Urbanització: 4.869.764 €
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Repercussió per m2 de sostre privat: 141,85

140 €/m² sostre

Preus de venda m2 sostre construït
1.
2.
3.
4.

Plurifamiliar HPO
Plurifamiliar HPC
Plurifamiliar Lliure
Hoteler

(zona 13kcn HPP)
(zona 13kcn HPP)
(zona 13kcn A i B)
(17cn)

= 1.650 €/m2.
= 2.552 €/m2.
= 3.000 €/m2.
= 2.800 €/m2.

Es tracta de preus de mercat orientatius, sens perjudici de la possible revisió o actualització
dels mateixos en el moment de la redacció i aprovació del projecte de reparcelꞏlació, de
conformitat amb l’evolució del mercat immobiliari, força fluctuant en aquests moments i
que ha patit una davallada els darrers anys, però amb bones perspectives de millora.
Preus de venda dels habitatges (preus de mercat)
Preu/m2
1 (zona 13kcn HPO)
2 (zona 13kcn HPC)
3 (zona 13kcn A)
4 (zona 13kcn B)
5 (zona 17cn)

m2 construït

1.650
2.552
3.000
3.000
2.800

80,82
78.69
118,47
142.86
-------

Preu venda
133.353 €
200.817 €
355.410 €
428.580 €
-------

Un cop més, cal dir que aquests són preus de mercat orientatius, però força ajustats a la
realitat actual del mercat immobiliari, sens perjudici de la possible revisió o actualització
dels mateixos en el moment de la redacció i aprovació del projecte de reparcelꞏlació, de
conformitat amb l’evolució d’aquest mercat en els propers temps.
Càlcul del valor de repercussió del sòl
El càlcul del rendiment es determina pel Mètode Residual Estàtic segons la fórmula
establerta en l’Art. 42 de l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda ECO/805/2003 de
març de 2003:
F = VM x (1-b) – Ci
F=
VM =
b=
Ci =

rendiment o valor de repercussió del solar.
valor de mercat de l’immoble hipotèticament edificat.
Marge o benefici net del promotor (12% HPO, 15% HPC i 18% lliure).
Suma de costos d’urbanització, de construcció i de totes les despeses
necessàries de la promoció immobiliària.

1. Plurifamiliar HPO (13kcn HPP)
F = 1.650 x (1 – 0,12) – 1.265 = 187,00 €/m2
Ci =

construcció
despeses (20%)
urbanització

900
225
140
1.265
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2. Plurifamiliar HPC (13kcn HPP)
F = 2.552 x (1 – 0,15) – 1.340 = 829,20 €/m2
Ci =

construcció
despeses (20%)
urbanització

960
240
140
1.340

3. Plurifamiliar Lliure (13kcn A i B)
F = 3.000 x (1 – 0,18) – 1.440 = 1.020,00 €/m2
Ci =

construcció
1.040
despeses (20%) 260
urbanització
140
1.440

4. Hoteler (17)
F = 2.800 x (1 – 0,25) – 1.700 = 400,00 €/m2
Ci =

construcció
1.300
despeses (20%) 260
urbanització
140
1.700

Valor del sòl edificable (100%)
Plurifamiliar HPO Règim General
Plurifamiliar HPC Concertat
Plurifamiliar lliure (Zona HPP)
Plurifamiliar lliure (A i B)
Hoteler

5.980,60 x 187,00 =
2.990,30 x 829,20 =
322,10 x 1.020,00 =
20.610,00 x 1.020,00 =
2.823,59 x 400,00 =

1.118.372,20 €
2.479.556,76 €
328.542,00 €
21.022.200,00 €
1.129.436,00 €
26.078.106,96 €

El referit valor del sòl privat edificable (que, pel que fa als preus de sostre dels habitatges
lliures i del sostre hoteler, es basa en criteris del mercat actual caracteritzat per una situació
reconeguda de crisi, però que poden variar en el futur) permet garantir en tot cas la viabilitat
de l’actuació des del punt de vista de la iniciativa privada.

7. DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA DELS PLANS D’INICIATIVA PRIVADA (art.
102 TRLUC)
L’art. 102 del TRLUC disposa que els plans derivats d’iniciativa privada, a més d’incloure
les determinacions establertes amb caràcter general per la Llei, han de contenir determinada
documentació especifica.
Així, pel que fa a la estructura de la propietat del sòl afectat, la mateixa ja consta en l’apartat
1.7 de la Memòria.
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La viabilitat econòmica de la promoció està justificada en l’apartat 6, i ja va ser objecte de
estudi per part de l’Ajuntament en el moment de signar el Conveni urbanístic de la
Modificació Puntual del POUM de recent aprovació definitiva.
El compromisos i garanties que els propietaris adquireixen consten també en el Conveni
urbanístic (que és un document Annex a la MP del POUM aprovada recentment per la
CTUAMB i que consta publicat en el Registre de Planejament de la Generalitat, apartat
“convenis”) i evidentment aquests responen de qualsevol eventual infracció urbanística,
indemnització o responsabilitat.
La tramitació del present Pla Parcial es farà de conformitat amb el previst a l’art. 102.3 del
TRLUC i demés normativa d’aplicació.
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