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MEMÒRIA

L'àmbit del present Pla Especial es limita a una única ïlla, situada al polígon
industrial de recent construcció conegut com "La Suïssa", dins el termini municipal de
Premià de Dalt, i es troba formada per cinc parcel.les. Queden envoltades per quatre
carrers: el Camí del Mig, situat al costat Est, el C/ de la Rosa dels Vents al Nord, C/
Mestral a l’Oest i C/ Migjorn al Sud. D’aquestes cinc parcel.les, quatre formen un
paquet compacte de forma aproximadament cuadrada, mentres que la cinquena
(parcel.la A4.10) queda deslligada d’aquest paquet en estar-ne separada per un carrer
peatonal interior a l’illa.
La qualificació urbanística que el vigent Pla General del municipi atorga a aquestes
parcel.les és la "14b1. Industrial aïllada intensiva", la definició de la qual és la següent:
"Sòl destinat principalment a la ubicació d’indústries i magatzems, així com a la
ubicació de serveis per a la indústria. Industrial aïllada intensiva”.
Formen un conjunt relativament autònom que reuneix la majoria de parcel.les amb
aquesta qualificació i constitueixen, per tant, una illa singular dintre del polígon.
Dins aquest tipus de parcel.les es permet l'edificació industrial, amb els paràmetres
bàsics definits pel Pla General de la següent manera:
-Tipus d'ordenació:
-Sup. mínima de parcela:
-Ocupació Màxima:
-Alçada Reguladora Màxima:
-Màxim nombre de plantes:
-Separacions mínimes:
A carrer:
A fons:
A laterals:
- Edificabilitat neta:

Aíllada (s’admet agrupació).
1000 m2
50 %
9,0 m.
PB+1
5,0 m.
5,0 m.
5,0 m
1,0 m2s/m2s

D'altra banda, la regulación vigent que el PGM estableix a aquestes parcel.les
permet tant l'agrupació de naus com també la seva divisió en propietat horitzontal en
locals de com a mínim 300 m2. No obstant, per tal de desenvolupar la subdivisió de
naus s'estableix com a requisit previ la redacció d'un Pla Especial per a l'illa que reculli
tant la implantació volumètrica del conjunt, com la urbanització d'un vial interior a les
parcel.les que permeti una correcta accessibilitat a les diferents entitats generades. El
PGM estableix que aquest vial tingui un mínim de 16 m. d'amplària si dóna accés a
naus a ambdues bandes del mateix.
La doble possibilitat d'agrupar les naus i, alhora, subdividirles interiorment,
aporta una gran flexibilitat pel que fa a l'oferiment al mercat d'una gamma més àmplia
de superfícies industrials i, per tant, una millor adaptació al mercat local i una més
clara viabilitat. Aquesta agrupació-subdivissió es fa possible al paquet compacte
format per les quatre naus A5.11, A5.12, A5.13 i A5 14, donada la seva contigüitat
física i la seva geometria. La diferència que una ordenació d'aquest tipus representa
respecte de l'ordenació primitiva en quatre grans naus és òbvia en termes de la ja
esmentada flexibilitat i adaptabilitat al mercat. És clara, doncs, l'oportunitat i
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I.1. JUSTIFICACIÓ I CONVENIÈNCIA DEL PLA ESPECIAL I DE LA SEVA MODIFICACIÓ
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D'altra banda, el present Pla Especial dóna resposta i ordena l'obligació de
preveure una plaça d'aparcament per cada 100 m2 edificats, preveient i justificant la
seva ubicació dins el conjunt.
Per últim, el present Pla Especial també portarà a terme la concreció detallada
de certs paràmetres geomètrics d'aquesta illa, tot deixant la definició volumètrica de
l'edificació el més unívocament modelada possible.

Tots els antecedents exposats posen de manifest la necessitat i conveniència
de la redacció del Present Plà Especial d'ordenació de la illa 14b1 Sud del polígon
industrial "La Suïssa", a fi i efecte de desenvolupar les possibilitats edificatòries de la
mateixa, de manera ordenada i compatible amb les determinacions del planejament
vigent, en desenvolupament del qual es redacta el present Plà.

Justificació de la Conveniència i Oportunitat de la Modificació del Pla
Especial.
L’evolució de les necessitats de superfície industrial a la zona ha demostrat la
necessitat d’una més gran varietat i adaptabilitat tipològica, doncs la demanda,
feble en general, ha deixat de poder-se satisfer dirigint-se únicament a un
segment de mercat específic.
Es fa imprescindible, per tant, de cara a la viabilitat del polígon La Suïssa, fer
possible no només l’ordenació proposada al Pla Especial aprovat (agrupació i
subdivisió en locals de dimensió petita) sinó també la recollida originalment al
Pla General (quatre grans naus aïllades) i la seva agrupació.
Resulta, doncs, plenament justificada la conveniència i oportunitat de
possibilitar que, a les illes objecte d’aquest Pla Especial, es pugui optar
indistintament entre l’ordenació plantejada al Pla Especial, i la plantejada el Pla
General, éssent totes dues vàlides per a l’obtenció de la corresponent llicència
de construcció.
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conveniència de portar a terme el desenvolupament d'aquesta ordenació i, per fer-ho,
és necessària la redacció d'un Pla Especial. L’ordenació de la cinquena nau (A4.10),
donat el seu deslligament del conjunt objecte d’agrupació, i per tant, la impossibilitat
física de què formi part d’aquesta, es deixa pendent de definició geomètrica que es
concretarà mitjançant el corresponent projecte, quedant obligat, però, a harmonitzar
l’ús de materials de façana amb la resta de l’illa i de mantenir l’aliniació de la façana al
carrer Rosa dels Vents a 5 m. de separació d’aquesta.
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I.2. ANTECEDENTS. INFORMACIÓ URBANÍSTICA PRÈVIA .

L'àmbit d'aplicació del present Plà és el conjunt de cinc parcel.les que,
amb la qualificació urbanística de 14b1, se situen dins el polígon industrial
"La Suïssa", al seu extrem Sud. Es troba envoltat pels carrers Camí del
Mig, Rosa dels Vents, Mestral i Migjorn, tot compartint illa amb una zona
verda.
Les parcel.les, amb la denominació procedent del Projecte de
Reparcel.lació, són:
Parcel.la A5.11
Parcel.la A5.13
Parcel.la A5.12
Parcel.la A5.14
Parcel.la A4.10
Constitueixen un conjunt que es troba actualment sense cap edificació.
La urbanització es troba completament finalitzada.
I.2.2. Superfície
La superfície de les cinc parcel.les, segons la Reparcel.lació aprovada,
és la següent:
Parcel.la A5.11
Parcel.la A5.12
Parcel.la A5.13
Parcel.la A5.14
Parcel.la A4.10

2.136 m2
2.209 m2
2.035 m2
2.350 m2
2.635 m2

I.2.3. Característiques del terreny
Es tracta d'un conjunt compacte de quatre parcel.les aproximadament
rectangulars agrupades formant una figura sensiblement rectangular de
major dimensió, i una parcel.la més, separada de l’anterior conjunt
mitjançant un carrer peatonal interior a l’ïlla. L’ïlla dóna front a quatre
carrers del polígon: Camí del Mig, C/ de la Rosa dels Vents, C/ Migjorn i
C/ Mestral.
Dels quatre carrers esmentats, dos són paral.lels (C/ de la Rosa dels
Vents i C/ Migjorn) i discorren amb una diferència de cota entre ells
d'entre 5,85 m. i 7,15 m. Els altres dos carrers, C/ Mestral i Camí del Mig,
en pendent, enllacen els dos anteriors amb un traçat aproximadament
perpendicular i un pendent del 6,4% en el cas del C/ Migjorn, i
marcadament oblicu i pendent del 5,2% en el cas del Camí del Mig. El
conjunt compacte de quatre parcel.les A5 queda emmarcat pels dos
carrers paral.lels que discorren a diferent cota (Rosa dels Vents i Migjorn)
i presenta al seu interior, doncs, un pendent no menyspreable cap al Sud
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I.2.1. Situació i àmbit
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(entre el 6% i el 7%) relativament uniforme entre ambdós carrers salvant
el desnivell anteriorment esmentat entre ells.

I.2.4. Infraestructures existents
Totes cinc parcel.les, disposen de possibilitat de connexió, al menys, a
les següents infraestructures urbanes:
- Alimentació elèctrica.
- Subministrament d'aigua potable.
- Evacuació d'aigues residuals.
- Telefonia.
I.2.5. Promotor del present Plà Especial i propietat del sòl.
La promoció del present Plà Especial correspon a la societat TACAR
S.L., amb domicili social al C/ Casp, nº 54, 1º 1ª 08010 Barcelona, i NIF B08-102816, representada per D. Luis Jover Coll, (DNI 46129101W).
L'esmentada societat és així mateix propietària de les quatre parcel.les
A5.11, A5.12, A5.13 i A5.14 que constitueixen el 70% aproximadament de
l'àmbit d'aquest Pla Especial. La cinquena parcel.la pertany a la societat
Bueso y Vicens S.A.

I.2.6. Paràmetres urbanístics
Els paràmetres urbanístics corresponen a la qualificació 14b1 del Texte
Refòs del Pla General d'Ordenació Urbana de Premià de Dalt, definits a
l’article 22.2, que es reprodueixen a continuació:
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No existeix vegetació rellevant ni cursos d'aigua. Tots els elements de
l'urbanització es troben completament executats.
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I.2.7. Antecedents de Planejament
El present Texte Refos III constitueix la quarta redacció del Pla Especial.
La primera redacció, d’Abril de 2008, va ser objecte d’un primer texte refòs
datat al Juliol de 2009, tot recollint la proposta municipal d’incloure la
parcel.la A4.10 dins de l’àmbit del Pla, per tal de donar compliment literal
a l’art. 22 del Pla General que prescriu la redacció d’un “Pla Especial
unitari de tota l’illa”. Aquest texte refòs rep aprovació inicial l’1 de febrer
de 2010.
El texte refòs II es va redactar per tal de donar compliment a les
propostes que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va
realitzar sobre el texte aprovat inicialment, vehiculades a través de l’acord
de 15 d’abril de 2010 les prescripcions del qual es transcriuen a
continuació:
1.1

1.2

Cal concretar normativament i gràficament el nombre
d’establiments
previstos,
així
com
justificar
l’acompliment de l’estàndard de 300 m2 construïts per a
cadascun d’ells.
Cal limitar el nombre de plantes sota rasant a una, amb
una profunditat màxima no superior a 3 m, així com
suprimir els passos soterrats entre les dues unitats
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1.3

1.5

1.6

Les esmenes que es van introduïr per tal de recollir les prescripcions de
l’acord de la CTUB van ser, resumidament, les següents:
1.1

1.2

Respecte del punt 1.1 relatiu al nombre d’establiments
previstos. Es grafien als plànols els establiments, tot
identificant cadascun d’ells amb un nombre, s’elabora
quadre de superfícies amb el llistat d’establiments, la
seva denominació i la seva superfície, i s’estableix el
nombre d’establiments a la Normativa.
Respecte del punts 1.2 i 1.3 relatius al nombre i
característiques de les plantes soterrani, i el còmput del
sostre soterrat de l’extrem nord de les unitats edificades.
Per tal d’eliminar possibles ambigüitats en aquest punt,
s’aplica literalment l’art. 22.2 del POUM: “Quan la
parcel.la dóna front a dos vials oposats, l’alçada es
determinarà per cada façana, com si es tractés d’edificis
independents.”.
És a dir, cadascuna de les unitats edificades
aplicarà la determinació de l’ARM i el nombre màxim de
plantes a cadascuna de les seves dues façanes
oposades, tot perllongant el resultat en profunditat fins
trobar-se ambdues al punt mig, com si es tractés d’edificis
independents. Això dóna com a resultat una secció en la
qual:
a.- A l’extrem nord, la disposició és d’una planta
soterrani de profunditat màxima 3,0 m (mesurats
des del punt d’aplicació de l’ARM), una planta
baixa sobre rasant, i una possible planta primera
obtenible per la construcció optativa d’un forjat de
divisió dins de l’embolcall volumètric. Aquest forjat
és optatiu en el sentit de què està amparat per
l’edificabilitat permesa a la parcel.la, però pot no
ser convenient segons l’activitat industrial que s’hi
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1.4

d’actuació que s’estenen més enllà de l’àmbit ocupat
pels volums construïts sobre rasant.
Cal restringir els usos admesos en les plantes soterrani
a activitats de presència no continuada (preferentment
aparcaments) i suprimir del còmput de sostre construït
dels establiments aquell sostre soterrat ubicat als
extrems nord de cadascuna de les unitats edificades.
Cal justificar l’acompliment de les reserves d’aparcament
segons la ràtio d’una plaça d’aparcament cada 100 m2
construïts computables establerta pel Pla d’ordenació
urbanística municipal.
Cal concretar normativament el punt d’aplicació de
l’alçada reguladora màxima de les edificacions que
afronten els carrers Migjorn i Rosa dels Vents, així com
al vial central de nova creació, en base a la regulació
fixada per l’article 22 del Pla d’ordenació urbanística
municipal.
Es recomana excloure la parcel.la A4.10 de l’àmbit del
Pla.
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desenvolupi, si aquesta necessita alçades lliures
elevades. Es fa, doncs, la previsió, deixant però la
seva execució a definir als projectes constructius
que s’hi desenvolupin.

1.3

Analitzant la disposició en planta, i un cop
perllongades les organitzacions descrites fins trobar-se al
punt mig, la planta inferior de cada unitat edificada estarà,
doncs, dividida en dues parts. Una primera part, que va
des de la seva façana fins a la meitat de la seva
profunditat edificada, que té la consideració de planta
baixa, i una segona part que va des d’aquest punt mig
fins al fons de l’edificació, que té consideració de planta
soterrani. Aquesta darrera meitat, donada la seva
consideració de soterrani, estarà limitada quant als seus
usos per allò prescrit a la legislació vigent en matèria
ambiental i de seguretat en els edificis (particularment el
Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales) i qualsevol altra normativa
d’àmbit general i sectorial que li sigui d’aplicació, i tindrà
una alçada màxima de 3 m. L’altra meitat de la planta
tindrà, en canvi, més alçada en tenir consideració de
planta baixa, i limitacions diferents quant als usos a
desenvolupar-hi. Això provoca un canvi de nivell en el
paviment, que es grafia als plànols. Al fons de la planta
es generen patis anglesos per tal de facilitar la ventilació
natural i l’evacuació d’incendis.
D’altra banda, els establiments així definits a la
planta inferior completen la seva superfície (la del
soterrani no es comptabilitza) mitjançant l’adjudicació
d’una part de la superfície de planta primera, fins superar
en total els 300 m2 mínims prescrits al POUM. Resulta,
així, un local en dos nivells, comunicats mitjançant, al
menys, una escala.
Per últim, els establiments que afronten els vials
nord compten amb suficient superfície per si sols per
acomplir amb l’estàndard de 300 m2. No obstant, poden
arribar a tenir una superfície notablement més gran si
s’executa el forjat opcional, que generaria, un cop més,
un local en dos nivells.
Finalment, es suprimeix de la proposta qualsevol
altra planta fóra de les descrites (i qualsevol pas soterrat
de comunicació entre elles), acabant així amb tota
possible ambigüitat respecte de la definició de plantes
baixes i soterrànies. La totalitat de l’aparcament preceptiu
es resol en superfície.
Respecte de punt 1.3, ens remetem a l’exposició de
l’anterior punt 1.2.
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b.- A l’extrem sud, la disposició és d’una planta
baixa sobre rasant, i una possible planta primera
amb criteris semblants als descrits a l’anterior punt
a.
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1.4

1.6

El present texte refòs III, per últim, es redacta per tal de donar
compliment a les noves propostes que la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona ha realitzat sobre el texte refòs II aprovat inicialment,
vehiculades a través de l’acord de 4 de novembre de 2010 les
prescripcions tècniques del qual es transcriuen a continuació:
1.1

1.2

Cal garantir un vial de distribució interior d’una amplada
útil de pas mínima de 16 m, en coherència amb l’article
22 del Pla d’ordenació urbanística municipal.
Cal ajustar la volumetria i la ubicació de les plantes
baixes segons els criteris exposats a la part expositiva
d’aquest acord, els quals responen a un criteri de
vinculació necessària entre la rasant del carrer, el punt
d’aplicació de l’alçada màxima i la cota de la planta
baixa establert als articles 15 i 22 del Pla d’ordenació
urbanística municipal del municipi.

Les esmenes que s’han introduït al present texte refòs III, per tal de
recollir les prescripcions de l’acord de la CTUB han estat,
resumidament, les següents:
1.1

Respecte del punt 1.1 relatiu a l’amplada del vial
interior: s’eliminen tots els elements que redueixen
l’amplada útil de l’esmentat, inclosos patis anglesos,
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1.5

Respecte del punt 1.4 relatiu a la justificació de
l’acompliment de les reserves d’aparcament. Es grafien i
numeren als plànols totes les places preceptives segons
el POUM, tot ubicant-les en superfície. En resulta un total
de 86 places, corresponents a un total de 8.615,88 m2 de
sostre computable.
Respecte del punt 1.5 relatiu a la fixació del punt
d’aplicació de l’alçada reguladora màxima segons art. 22
POUM. Es fixa als plànols i a la normativa el criteri per a
la determinació d’aquest punt, consistent en la projecció
horitzontal de la rasant del vial fins la seva intersecció
amb el pla de la façana corresponent, i l’aplicació sobre
aquesta de les regles de l’art. 22 del POUM.
Respecte del punt 1.6 recomanant l’exclussió de la
parcel.la A4.10 de l’àmbit del Pla, per no introduïr cap
alteració de cap determinació del POUM sobre aquesta
parcel.la. De fet sí es defineixen algunes prescripcions:
concretament es fixa com a obligatòria l’aliniació de la
façana que dóna front al carrer Rosa dels Vents a 5 m de
distància d’aquest (per tal de mantenir coherència amb la
resta del conjunt de la illa), així com els materials de
façana. Per tant, i per tal de donar compliment literal a
l’art. 22 del POUM que determina l’obligació de que el Pla
Especial ho sigui de tota la illa, es manté l’esmentada
parcel.la dins l’àmbit. No obstant, es recull a la Normativa
l’obligatorietat de mantenir l’aliniació i el règim de
materials permesos a façana.
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1.2

Finalment, la present Modificació introdueix la possibilitat de que les
llicències de construcció a sol.licitar després de la seva aprovació puguin
acollir-se a l’ordenació plantejada a aquest Pla Especial, o a l’ordenació
plantejada al Pla General, indistintament.

I.2.8. Normativa Urbanística d'obligat compliment.
Es complirà la normativa específica d'àmbit municipal vigent en el
moment de la redacció del present Plà, i a més la següent normativa de
caràcter general:

GENERAL
• Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme
(DOGC núm. 4436 de 26/07/2005)
• Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi.
Intervenció dels bombers
(BOE 28/03/2006)
• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els
edificis, complementaris de la NBE-CPI/91
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de
30/01/1995)
• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2:
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)
• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics
urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)
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deixant-la en 16,0 m. Es grafia als plànols
corresponents.
Respecte del punt 1.2 relatiu a la fixació del punt
d’aplicació de l’A.R.M., i la cota del terra de planta
baixa: s’eliminen els dobles punts d’aplicació d’ARM
deixant un únic punt a cada façana la cota del qual es
determina segon el POUM, es situen tots els terres de
planta baixa a ±60 cm respecte del punt d’aplicació de
l’ARM, i s’ajusta tota la volumetria adaptant-la a la
fixació d’aquestes cotes. Es grafia als plànols
corresponents.
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Llei 9/2003, de mobilitat
(DOGC 27/6/2003)

• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras.
(BOE núm. 297 de 12/12/2003)
• Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC:
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras.
(BOE núm. 297 de 12/12/2003)
• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”

(BOE núm. 28 de 2/02/2000)
• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje
superficial”
(BOE 17/09/1990)

• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de
circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos
de tipo, marcado, control de calidad.
• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras
de carreteras”
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).
Posteriors modificacions:
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)
Ordre Circular 293/86 T.
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.
Ordre Circular 295/87 T
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG4)
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.
Ordre Circular 299/89.
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG.
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març.
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats
(BOE 22/1/2000).
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de
contenció de vehicles (BOE 28/01/2000).
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002)
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions,
drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol).
Ordre Circular 8/01.
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions
tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.
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• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de
Barcelona.

GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel
que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de
Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991)
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE
• Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic
hidràulic.
(BOE 6/6/2003)
• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria
d’aigües de Catalunya
(DOGC 21/11/2003)
• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de
la calidad del agua i el consumo humano
(BOE 21/02/2003)
• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)
• Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.
(DOGC 22/07/99)
• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)
• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”
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• Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit
metropolità

• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els
edificis, complementaris de la NBE-CPI/91
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de
30/01/1995)
• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección
contra incendios”
(BOE núm. 298 de 14/12/1993)

XARXES DE SANEJAMENT
• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de
sanejament
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003)
• Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables
al tractament de les aigües residuals urbanes.
(BOE núm. 312 de 20/12/1995)
• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías
de Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE núm. 228 de 23/09/1986)

Àmbit municipal o supramunicipal:
• Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.
(Àrea metropolitana de Barcelona)
(BOPB núm. 128, de 29/05/1997)
• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona
Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials
(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de
30/07/1999)

XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT
• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones complementarias”
(BOE 4/09/2006)
• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos.
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos”. quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es
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disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

• Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles”
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA
Sector elèctric
• Llei 54/1997 del Sector elèctric
• Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució
comercialització d’instal·lacions d’energia elèctrica.
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001)
• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament
elèctric.
(DOGC 18/12/2001)
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes tècniques
particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
(BOE: 22/2/2007)

Alta Tensió
• Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”.
(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969)

Baixa Tensió
• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
(BOE núm. 224 18/09/2002)
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas

Centres de Transformació
• Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad
en centrales eléctricas y centros de transformación”
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83)
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que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización
de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD
919/2006
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• Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT,
del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas
y centros de transformación”
(BOE núm. 183 de 01/08/1984)

• Especificacions tècniques de companyies subministradores
Enllumenat públic
• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient
(DOGC 12/06/2001)
• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITCBT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE núm. 224 18/09/2002)
• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

XARXES DE TELECOMUNICACIONS
• Especificacions tècniques de les Companyies:
−

NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos
Industriales”.

−

NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos
industriales”.

−

Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976

• Plec de Condicions de LOCALRET
Tots els elements constructius representats als plànols del present Pla Especial
(estructura, tancaments, escales, rampes, elements de vialitat, etc) ténen caràcter
indicatiu, havent-se de desenvolupar als corresponents projectes bàsics i executius que
es redactin en aplicació del present Pla, assegurant i acreditant en aquests documents
l’acompliment del Codi Tècnic de l’Edificació i altres normatives generals i sectorials que
els hi siguin d’aplicació.

I.3. OBJECTE DEL PLA ESPECIAL.
L'objecte del present Plà Especial és el de, tot acomplint amb les
determinacions del PGM abans esmentades, i en desenvolupament del
planejament municipal vigent per a les parcel.les que constitueixen l'àmbit d'aquest
Pla, definir l'ordenació de l'edificació tot procedint a la seva agrupació en les
quatre parcel.les en què això és físicament possible. Les determinacions del
present Pla, pel que fa a les parcel.les agrupables, hauran de d'acomplir els
següents objectius:
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• Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”.
(BOE núm. 152 de 26/06/1984)
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I, en general, tot allò necessari per a possibilitar la sol.licitut de llicència
d'edificació sobre les parcel.les que constitueixen l'àmbit del present Pla Especial.
L’objecte de la present Modificació del Plà, d’altra banda, és el de possibilitar
que, a més de l’ordenació definida en aquest Plà, es pugui aplicar la definida al Plà
General, indistintament.

I.4. ORDENACIÓ PROPOSADA
En cas d’optar per l’ordenació definida al Plà General, les següents determinacions
no s’aplicaran:

I.4.1. Vials interiors i accessibilitat
L’accessibilitat de l’àmbit queda garantida per la xarxa de carrers de
nova execució del polígon industrial on s’insereix.
Pel que fa a l’accessibilitat de les naus agrupables, i dels diferents locals
en què aquestes es poden subdividir, aquesta està íntimament
relacionada amb l’organització de l’edificació dins el conjunt. Com ja s’ha
dit anteriorment, l’àmbit té un pendent cap al Sud d’entre el 6% i el 7%,
amb desnivells que arriben als 7 m. entre el carrer situat al Nord (C/ de la
Rosa dels Vents) i el carrer situat al Sud (C/ Migjorn).
Aquesta topografia permet que, situant les edificacions agrupades en
dues franges paral.leles a ambdós carrers, les plantes que no ténen accés
directe des del carrer (la planta inferior en el cas del C/ Rosa dels Vents i
la planta superior en el cas del C/ Migjorn) puguin tenir-ho des de l’espai
interior que separa les dues franges edificades.
És a dir, l’espai que queda al darrera de les naus, i que en altres
circumstàncies seria un seguit de patis posteriors, pot convertir-se en un
carrer interior que pugui donar accés a la planta inferior de la franja
edificada situada al Nord, i a la planta superior de la franja edificada
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-Concretar la situació de l'edificació construïble, un cop agrupada.
-Concretar la volumetria de l'edificació construïble, un cop agrupada.
-Definir i concretar les superfícies de sostre construïble.
-Justificar l’acompliment de l’ordenació proposada respecte de les
reserves mínimes de places d’aparcament del PGM.
-Dimensionar i concretar el traçat de la vialitat interior del conjunt, i els
seus accessos.
-Definir regles per a la composició arquitectònica i tractament de
materials de façanes i cobertes.
-Definir i concretar la possibilitat de desenvolupar la divisió horitzontal
de les naus resultants.
-L’ordenació de la parcel.la no agrupable (4.10), donat el seu
deslligament del conjunt que sí ho és, i per tant, devant la impossibilitat
física de què formi part d’aquesta, es deixa pendent de definició
geomètrica, la qual es concretarà mitjançant el corresponent projecte,
quedant obligada, però, a harmonitzar l’ús de materials de façana amb
la resta de l’illa i d’aliniar la seva façana nord amb la del bloc nord del
conjunt, és a dir, separant-se 5 m. del carrer Rosa dels Vents.
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a) Locals que ténen façana directa a carrer. Es tracta de locals que
ténen façana accessible directament des dels carrers Rosa dels
Vents i Migjorn. Guarden la distància reglamentària al carrer (mínim
5 m.) i disposen, per tant, d’un petit pati frontal. L’accés a aquests
locals es produeix directament des del carrer, mitjançant porta a la
tanca frontal del pati abans esmentat.
b) Locals situats immediatament a sota o a sobre dels anteriors. El seu
accés es produeix a través d’un carrer interior de la parcel.la, de
caire privat (no necessitat, per tant, de cessió).
L’existència d’aquest carrer privat interior com a element d’accés a certs
locals industrials, fa necessària la seva connexió amb la xarxa viaria
pública del polígon. És per això que el conjunt de parcel.les agrupades
disposa de diverses entrades i sortides als diferents carrers que l’envolten,
i que gairebé tot l’espai lliure d’edificació s’organitza com espais de
circulació, accés i aparcament en superfície.
Tot el conjunt de naus agrupades de l’illa es limita amb tanca
reglamentària donat el seu caràcter privat, i els accessos es controlen
amb portes.
L’amplada dels vials interiors es dimensiona per al correcte trànsit de
vehicles industrials de tamany mitjà.

I.4.2. Espais Lliures privats: tractament
Tot seguint allò fixat al PGM i als paràgrafs anteriors, l'objectiu del
tractament dels espais lliures de l’àmbit de les naus agrupades serà la
reserva de places d’aparcament en superfície, i l’establiment d’una xarxa
interna de vials que permeti l’accés a tots els locals industrials. Només
petites zones residuals (els petits patis frontals de les naus que dónen
façana als carrers Rosa dels Vents i Migjorn) quedaran com espais
privatius dels locals, mentres que la majoria de l’espai lliure d’edificació
d’aquesta zona tindrà caràcter mancomunat, sempre de propietat privada.
El tractament es concretarà segons les següents premises:
Tot l'espai no ocupat per l'edificació, dins les quatre parcel.les
agrupables, tindrà la consideració d'Espai LLiure Privat, amb la següent
diferenciació:
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situada al Sud. De no fer-ho així, l’accés a ambdues plantes seria
necessàriament un accés interior des de l’altra planta de l’edifici. Aquesta
darrera configuració comprometria seriosament la funcionalitat d’aquests
espais i disminuiïria notablement la flexibilitat de l’oferta d’espais
industrials abans esmentada en aquesta memòria.
Aquest carrer interior, sorgit de l’agrupació de patis posteriors de les
quatre parcel.les agrupables, constitueix el vial de 16 m. d’amplària que el
PGM ja preveu.
L’ordenació edificatòria exposada, doncs, defineix dues situacions
diferents pel que fa a l’accessibilitat dels diferents locals resultants:
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b.- Carrer interior central. Tindrà consideració d'Espai Lliure
Privat, de caràcter mancomunat, i el seu ús serà el de viari intern
d’accés als locals industrials que no dónen façana a cap carrer.
El seu tractament es regirà per les següents normes:
-Tindrà una amplada mínima total entre façanes de 16 m.
-Tindrà voreres peatonals, no ocupables amb vehicles, a
ambdós costats, d’una amplada mínima d’1 m.
-Es podrà comptar amb l’amplada de les voreres a l’hora
de comptabilitzar l’espai necessari per efectuar els girs
dels vehicles de transport industrial, permetent-se la
col.locació de vorades tipus gual o fins tot la supressió de
vorades, deixant la calçada i la vorera a la mateixa cota.
En aquest darrer cas, les voreres es delimitaràn
mitjançant canvis de color, o de paviment, o qualsevol
altre mitjà sempre que la delimitació sigui clarament
identificable. Les voreres, sigui quin sigui el mitjà utilitzat
per la seva delimitació, no seràn ocupables amb vehicles,
mercaderies ni cap altre objecte que pugui entorpir
l’esmentat gir de vehicles industrials.
-Els materials i elements d’urbanització seràn els
adequats a l’ús al que es destina el vial: circulació de
vehicles de transport comercial / industrial de tamany
mitjà.
c.- Resta d’espai lliure interior. Tindrà consideració d'Espai Lliure
Privat, de caràcter mancomunat entre les quatre parcel.les, i el
seu ús serà el de viari intern de circulació dels vehicles que
accediran en darrer terme als locals industrials que no dónen
façana a cap carrer, o que estacionaran dins el recinte de naus
agrupades. El seu tractament es regirà per les següents normes:
-Es resoldrà en superfície el 100% de les places
demanades pel PGM (1 plaça per cada 100 m2 construïts
computables).
-Els estàndars d’aparcament de compliment obligat,
s’entenen aplicats a la totalitat del conjunt de parcel.les
pertanyents a l’agrupació, sense que cada parcel.la hagi
de resoldre individualment la seva reserva d’aparcaments
de manera independent a la resta. Tot l’espai lliure
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a.-Patis frontals dels locals industrials que dónen façana als C/
Rosa dels Vents i C/ Migjorn. Espais de propietat privada, i ús
privatiu
dels
locals
corresponents.
Estaràn
tancats
perimetralment i amb accés directe des del carrer al que dónen
front. El seu ús serà el de pati de maniobres, el paviment dels
quals podrà tenir un pendent de fins al 20%) i/o patis anglesos
per a ventilació natural i ubicació d’elements d’evacuació
d’incendis.
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mancomunat es pot fer servir per complir amb les
esmentades reserves de places de forma global.

-Tot el perimetre del conjunt de parcel.les pertanyents a
l’agrupació quedarà delimitat mitjançant una tanca
composada d’un muret opac de fins a 0,80 m. d’alçada,
més una franja superior calada d’alçada màxima 1,0 m.
Les entrades al recinte, tant peatonals com de vehicles,
es tancaran amb portes. La gestió del règim de control
dels accessos serà privada.

I.4.3. Implantació de l'edificació.
L'objectiu d'aquest Plà en tant que redactat en desenvolupament del
PGM, és el de regular la implantació de l’edificació que el planejament general
atorga a aquest àmbit, tot desenvolupant la possibilitat d’agrupació que permet
l’art. 22.2.
Les condicions d'edificació de la qualificació 14b1, es poden resumir de la
següent manera:
-Tipus d'ordenació:
-Sup. mínima de parcela:
-Ocupació Màxima:
-Alçada Reguladora Màxima:
-Màxim nombre de plantes:
-Separacions mínimes:
A carrer:
A fons:
A laterals:
- Edificabilitat neta:

Aíllada (s’admet agrupació).
1000 m2
50 %
9,0 m.
PB+1
5,0 m.
5,0 m.
5,0 m
1,0 m2s/m2s

Les determinacions complertes queden recollides a l’art. 22.2 del PGM.
La superfície de les quatre parcel.les agrupables, segons la reparcel.lació
aprovada, és la següent:
Parcel.la A5.11
Parcel.la A5.13
Parcel.la A5.12
Parcel.la A5.14

2.136 m2
2.035 m2
2.209 m2
2.350 m2

I, per tant, l’aplicació dels paràmetres edificatoris és la següent:
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-Els materials i elements d’urbanització seràn els
adequats a l’ús al que es destina el vial: circulació de
vehicles de transport comercial / industrial de tamany
mitjà. El dimensionament dels vials i els girs previstos
també respondran a aquest ús. Es resoldrà la circulació
peatonal amb els passos de peatons necessaris.
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M2 edificables

A.R.M.

1068,00
1017,50
1104,50
1175,00
4365,00

2136,00
2035,00
2209,00
2350,00
8730,00

9,0
9,0
9,0
9,0

Nº de
plantes
PB + 1
PB + 1
PB + 1
PB + 1

Cada parcel.la haurà d’acomplir, individualment i de forma independent a
la resta, amb els anteriors paràmetres.
L’alçada i nombre de plantes permesa pel planejament general, fa que
cada nau pugui tenir PB+1. No obstant, i segons aquesta disposició, una de les
dues plantes no podria tenir accés directe des del carrer, sino només un accés
interior des de l’altra planta de l’edifici, de la que passa a ser depenent, el que
compromet seriosament la funcionalitat d’aquests espais i disminueix
notablement la flexibilitat de l’oferta d’espais industrials, tot augmentant la seva
superfície.
D’altra banda, l’ordenació prevista inicialment, consistent en quatre grans
edificacions individuals i aïllades resulta excessivament rígida de cara a la
abans esmentada flexibilitat d’oferta.
Per tot això, aquest Plà proposa l’agrupació de les naus, dos a dos,
formant finalment dues franges paraleles als carrers Rosa dels Vents i Migjorn,
pel que fa a les quatre parcel.les abans especificades.
La topografia permet que, situant les edificacions agrupades en dues
franges paral.leles a ambdós carrers, les plantes que no ténen accés directe
des del carrer (la planta inferior en el cas del C/ Rosa dels Vents i la planta
superior en el cas del C/ Migjorn) puguin tenir-ne des de l’espai interior que
separa les dues franges edificades.
És a dir, l’espai que queda al darrera de les naus, i que en altres
circumstàncies seria un seguit de patis posteriors, es converteix en un carrer
interior que pot donar accés a la planta inferior de la franja edificada situada al
Nord, i a la planta superior de la franja edificada situada al Sud, resolent així
l’accessibilitat de totes les plantes directament des de l’exterior.
Cadascuna d’aquestes dues franges es podrà subdividir, en règim de
propietat horitzontal, en locals de com a mínim 300 m2, seguint allò prescrit al
PGM.
Amb aquesta configuració, es podran generar, en funció de les
necessitats potencials, locals industrials de molt variada dimensió, tot
addicionant o no, mòduls de com a mínim 300 m2.
Als plànols es grafia la proposta d’ordenació planimètrica i volumètrica, on
es pot comprovar el compliment dels requisits establerts pel PGM, a excepció,
lògicament, de la distància a veïns, que queda eliminada amb l’agrupació.
El desenvolupament de la proposta d’ordenació necessita de la concreció
de certs aspectes segons els criteris generals del PGM. Es tracta dels
següents:
-El punt on arranca l’amidament de l’alçada reguladora
màxima, o punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima. Les
façanes que dónen a carrer públic estàn separades d’aquest per
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Ocupació (m2)
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-El punt de la façana on finalitza l’amidament de l’alçada
reguladora màxima, situat a un màxim de 9,0 m. per sobre del
punt d’aplicació. Les determinacions del PGM no especifiquen
fins a on es pren la mesura de l’ARM i quins elements
constructius es poden o no situar per sobre d’aquesta.
Es proposa en aquest Plà que s’amidi l’ARM verticalment
al pla exterior de la façana, fins a la intersecció amb el pla
horitzontal que conté la línia d’arrencada de la coberta, i que
per sobre de l’alçada reguladora només es pugui situar la
coberta definitiva de l’edifici, de pendent inferior al 13%
l’arrencada de la qual se situï sobre una línia horitzontal
paral.lela als paraments exteriors de les façanes. S’admetrà la
construcció de “petos” o coronaments regularitzadors ocultant el
triangle generat pels pendents de les cobertes, sempre que la
seva alçada no excedeixi en 15 cm. l’alçada del caraner. També
s‘admetrà per sobre de l’ARM els elements tècnics de les
instal.lacions imprescidibles.
-La definició d’alçades de les façanes laterals, és a dir,
aquelles que no dónen a cap dels carrers C/ Rosa dels Vents ni
C/ Migjorn. El PGM defineix dos criteris contradictoris que es
poden aplicar simultàniament al cas de les edificacions d’aquesta
illa: edificis que facin cantonada i edificis amb front a vials
oposats. Efectivament, cadascuna de les dues franges en què
s’organitza l’edificació respon a ambdues circumstàncies alhora.
No obstant, el resultat d’aplicar els dos criteris és molt diferent:
l’aplicació del criteri d’edifici en cantonada provoca alçades
sensiblement excessives (el punt d’aplicació de l’ARM se situaria
60 cm. per sota del punt més alt), mentres que el criteri d’edificis
amb fronts oposats genera un perfil més racional. Es proposa,
doncs, aplicar aquest últim criteri del PGM: “Quan la parcel.la
dóna front a dos vials oposats, l’alçada es determinarà per cada
façana, com si es tractés d’edificis independents”, que és, a més
el criteri aplicat també a la definició de l’ARM i el nombre màxim
de plantes. L’alçada de cadascuna de les dues façanes es córre,
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una franja obligatòria de terreny lliure de com a mínim 5m. En
canvi, les que dónen front al vial interior n’estàn aliniades.
Pel que fa a les façanes que dónen al carrer interior
central, no separades per cap franja obligatòria, poden aplicar
directament les determinacions al respecte del PGM. No obstant,
aquestes no acaben de definir el criteri a aplicar quan la cota del
carrer a l’extrem de major cota i el centre de la façana no
presenten diferències superiors a 0,60 m. En aquests casos,
es proposa que el punt de referència de l’ARM es situï al punt
mig de la façana.
Pel que fa a les façanes separades 5 m. del vial, es
procedirà a projectar la rasant del vial sobre la seva façana,
passant a aplicar-se les determinacions definides al paràgraf
anterior per a façanes aliniades a vial.
En ambdós casos, i tot seguint l’art. 15 del POUM, el
paviment de la planta baixa podrà estar com a màxim 60 cm. per
sobre o per sota del punt de referència de l’alçada reguladora.
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doncs, al llarg de la façana lateral fins que es toben al punt mig
d’aquesta, on es produeix el salt d’alçades.

I.4.4. Resum numéric del Plà.
Superfície de l'àmbit

11.365 m2

Nº de parcel.les

5

Nº de propietaris

2

Sostre edificat de la proposta grafiada

11.250,88 m2

Edificabilitat de la proposta grafiada

0,99 m2s/m2t

Superfície d’ocupació de la proposta grafiada
Percentatge d’ocupació de la proposta grafiada
Sostre màxim edificable sobre rasant

5.576,39 m2
49,07 %
11.365 m2
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Pel que fa a l’edificabilitat, el PGM defineix el límit de 1 m2s/m2s. La proposta
grafiada als plànols del present Plà conté 0,987 m2s/m2s.
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NORMES URBANÍSTIQUES A APLICAR A LA PARCEL.LA

Les edificacions podran acollir-se a l’ordenació recollida al Pla General. En
aquest cas, el tipus d’ordenació serà el d’Edificació Aïllada, seguint els paràmetres i
determinacions que estableixi el propi planejament general vigent a cada moment. Així
mateix, i conforme al seu articulat, s’admet l’agrupació de naus.
En cas d’optar per l’ordenació alternativa definida al Pla Especial, s’aplicaran
les determinacions contingudes al següent articulat:

Art. 1.- Tipus d’ordenació
1.1.- El tipus d’ordenació serà el d’edificació aïllada, tot agrupant les naus dos a
dos a les parcel.les A5.11, A5.12, A5.13 i A5.14. El conjunt resultant de l’agrupació
d’edificacions formarà dues franges edificades paral.leles als vials nord i sud (C/ de la
Rosa dels Vents i C/ Migjorn), que guardaran, cadascuna d’elles, les separacions
mínimes següents:
A vials públics perimetrals
A fons de parcel.la

5,0 m.
5,0 m.

Les separacions a fons de parcel.la seràn suficients com per traçar un carrer
interior entre les façanes posteriors d’ambdues franges edificables de 16 m. d’amplada
total, que doni accés a les plantes inferiors de la franja Nord i superiors de la franja
Sud.
L’ordenació i definició volumètrica se subjectarà de manera general a allò
grafiat als plànols del present Pla. Els projectes constructius que es redactin podràn
recollir petites modificacions respecte d’aquests plànols, en les cotes i superfícies, per
raó de replanteig, prescripcions constructives i/o diferències topogràfiques.
Per a la parcel.la A4.10, el tipus d’ordenació serà el definit al Pla General, i la
seva definició geomètrica quedarà fixada al projecte corresponent. No obstant,
mantindrà la mateixa distància a la vialitat nord (C/ Rosa dels Vents) que els edificis de
les parcel.les A5.11 i A5.12, igual a 5 metres.

1.2.- Les edificacions podran acollir-se a l’ordenació recollida al Pla General. En
aquest cas, el tipus d’ordenació serà el d’Edificació Aïllada, seguint els paràmetres i
determinacions que estableixi el propi planejament general vigent a cada moment.
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Les presents Normes Urbanistiques són el resultat de desenvolupar i aplicar,
seguint els criteris abans exposats, les NNUU del Pla General a les parcel.les objecte
d'aquest Pla Especial, sense que es presentin contradiccions entre ambdos conjunts
de Normes.
Qualsevol aspecte no recollit específicament a les presents Normes
Urbanístiques es resoldrà recorrent a les NNUU del Pla General.
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Art. 2.- Paràmetres d’edificació
1 m2s/m2s
1000 m2
20 m.
50%
9,0 m.
PB+1
-Elements tècnics com xemeneies, antenes
i elements imprescindibles de les
instal.lacions.
-La coberta definitiva de l’edifici, de
pendent inferior al 13% l’arrencada de la
qual se situï sobre una línia horitzontal
paral.lela als paraments exteriors de les
façanes.
-S’admetrà la construcció de “petos” o
coronaments regularitzadors ocultant el
triangle generat pels pendents de les
cobertes, sempre que la seva alçada no
excedeixi en 15 cm. l’alçada del caraner.

Cossos sortints:
Altells:

No s’admeten
Es permeten en planta baixa, sempre que
estiguin retirats 3 metres de la línea de
façana i tinguin accés des de la pròpia
planta baixa i seran computables a efectes
d’edificabilitat.
S'admetrà la divisió en propietat horitzontal
de les edificacions en locals de 300 m2 de
sostre mínim. En aquest cas, es subdividirà
el conjunt edificat en un total de 16 (setze)
locals industrials amb les superfícies i
disposició especificades als plànols.
S'haurà de garantir el compliment de la
normativa ambiental i de seguretat en els
edificis, així com la normativa sectorial.
S'haurà de preveure en el projecte,
com a requisit indispensable per a
l'obtenció de la llicència, la reserva d'una
plaça d'aparcament per a cada 100 m2
construïts. El nombre de places resultant
es situarà en superfície.
Els soterranis se situaran dins de la
projecció vertical dels cossos edificats
sobre rasant. És a dir, conformaran les
mateixes dues franges descrites a l’apartat
I.4.3 de la present memòria i l'art. I
d'aquestes NNUU. Els soterranis no

Divisió horitzontal:

Aparcament

Subsòl

Plà Especial d'ordenació de la illa 14b1 del polígon industrial "La Suïssa" de Premià de Dalt
26 de 32

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación

17706f9cfd7045019664705e5aa265ad001

Url de validación

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

26/07/2017 Secretària

Edificabilitat:
Superfície mínima de parcel.la:
Llargària mínima de façana:
Ocupació màxima:
Alçada reguladora màxima:
Nombre màxim de plantes:
Elements admesos sobre l’ARM:
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Documentació escrita.

Usos

Industrial de l'annex II.2 i III de la Llei ambiental.
Magatzem.
Restauració.
Comercial.
Oficines.
Els usos comercials i d'oficines hauran
d'estar vinculats a l'activitat principal i com
a màxim es permetrà un 25% d'ocupació
de la superfície construïda.
Sociocultural.
Esportiu.
A les plantes soterrani, els usos vindran
limitats, a més, per la legislació vigent en
matèria ambiental i de seguretat en els
edificis (particularment el Reglamento de
seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales) i qualsevol
altra normativa d’àmbit general i sectorial
que li sigui d’aplicació.

Art. 3.- Planta baixa
La planta baixa és aquella el paviment de la qual es troba situat entre 0,60 m.
per sobre i 0,60 m. per sota del punt de referència de l’alçada reguladora
màxima.

Art. 4.- Planta soterrani
És tota planta inferior a la baixa, tingui o no obertures per causes de desnivells,
en qualsevol front de l'edificació.

Art. 4.- Planta Pis
És tota planta per sobre de la baixa.
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computaran com a superfície construïda a
efectes d’edificabilitat i d’ocupació. Es
complirà tota la normativa general i
sectorial relativa a incendis, instal.lacions,
accessibilitat i resta de legislació aplicable,
especialment pel que fa a la limitació
d’usos.
Es permet una sola planta soterrada. Per
sota de la profunditat màxima permesa,
que és de 3 m. comptats a partir del punt
d’aplicació de l’ARM, s'admet la instal.lació
de xarxes de serveis que siguin
compatibles amb l'ús del sòl.
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Documentació escrita.

Art. 5.- Determinació de l'Alçada Reguladora Màxima (ARM)

La situació del punt d'aplicació de l'alçària reguladora, i la determinació
d'aquesta s'efectuarà amb els següents criteris:
a) Façanes al carrer privat interior de 16 m. d'alçada. El punt
d'aplicació de l'Alçada Reguladora Màxima serà la rasant del vial al punt
mig de la façana, llevat dels casos en què la diferència de nivell entre el
punt de la façana de major cota i el centre d'aquesta sigui superior a
0,60 m.; en aquests casos, el punt d'aplicació se situarà a 0,60 m. sota
el nivell de l'extrem de major cota. Quan l'aplicació d'aquesta regla faci
que en determinades parts de la façana la rasant del vial es situï a més
de 3 metres sota el punt d'aplicació de l'alçada reguladora, la façana es
dividirà en els trams necessaris perquè això no succeeixi.
b) Façanes als carrers Nord (C/Rosa dels Vents) i Sud
(C/Migjorn), que guarden una distància mínima de 5 m. respecte del
vial. Per determinar la posició del punt d'aplicació de l'Alçada
Reguladora Màxima, es projectarà horitzontalment la rasant del carrer
fins la seva intersecció amb el pla de façana, i a continuació es
procedirà amb les mateixes regles que al paràgraf anterior referent a les
façanes que dónen front al carrer interior.
c) A les franges edificades amb front a vials oposats (vial públic i
vial central interior), les alçades reguladores es mesuraran de manera
independent per a cadascuna de les dues façanes oposades com si es
tractés d'edificis independents; les dues alçades, llavors, es correran,
inalterades, per la façana lateral fins a trobar-se al punt mig d'aquesta,
on s'efectuarà el salt entre ambdues.
Donat que l’edificació a les quatre parcel.les A5 s’agrupa formant dues
franges que dónen front, cadascuna d’elles, a dos vials oposats, la
determinació del nombre màxim de plantes i la situació i amidament de l’alçada
reguladora màxima a cadascuna d’aquestes dues franges es portarà a terme
aplicant la següent regla de l’art. 20 del POUM: “Quan la parcel.la dóna front a
dos vials oposats, l’alçada es determinarà per cada façana, com si es tractés
d’edificis independents”.
La planta inferior de cada franja edificada, per tant, tindrà la
consideració de planta baixa des de la façana a la què dóna front fins a la
meitat de la seva profunditat edificada. Des d’aquest punt fins al fons de
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L'Alçada Reguladora Màxima o ARM s'amidarà verticalment al pla exterior de la
façana, fins a la intersecció amb el pla horitzontal que conté la línia d’arrencada
de la coberta, que serà una línia horitzontal paral.lela als paraments exteriors de
les façanes. Per sobre de l’alçada reguladora només es podrà situar la coberta
definitiva de l’edifici, de pendent inferior al 13%, així com fumerals, antenes i
aquells elements tècnics imprescindibles per les instal·lacions.
S’admetrà la construcció de “petos” o coronaments regularitzadors ocultant el
triangle generat pels pendents de les cobertes, sempre que la seva alçada no
excedeixi en 15 cm. l’alçada del caraner.
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l’edificació (fins a la vertical de l’altra façana) tindrà la consideració de planta
soterrani.

És el nombre màxim de plantes que poden edificar-se, excloses les
plantes soterranis i inclosa la planta baixa. Haurà de respectar-se conjuntament
amb l'alçada màxima reguladora.

Art. 7.- Tanques
El perímetre del conjunt format per les quatre parcel.les objecte
d’agrupació edificatòria es clourà mitjançant tanques, que podran ser massisses
fins a una alçada de 0,80 m. Per sobre d’aquest muret massís, la tanca pot ser
de reixes calades fins a 1,00 m. més. Els accessos a aquest recinte es tancaràn
mitjançant portes. El control dels accessos serà de gestió privada.

Art. 8.- Materials de façana
Tancaments massissos: s’admet la fàbrica de bloc de formigó llis cara
vista, el panell prefabricat de formigó amb acabat incorporat, o la planxa
metàl.lica, sense revestiments o amb revestiments sensiblement llisos i
continus, en textures poc marcades i colors clars, i despecejaments regulars.
El bloc de formigó gris senzill i l'obra de fàbrica de maó només s'admeten si
porten un revestiment de les característiques descrites. Amb la finalitat d'evitar
un excés de fragmentació cromàtica, els colors corporatius i logotips quedaràn
circumscrits als espais reservats per retolació i a les portes d'accés a les naus.
Tancaments vidrats: s’utilitzarà perfileria d'alumini, plàstic o acer, oculta
o vista, en colors que harmonitzin amb els de la façana. Vidres transparents o
translúcids en el seu color natural. Els vidres que no siguin en format lluna
(vidre en peces tipus bloc "pavés" o U-Glas) solament s'admetran en obertures
de més de 4 m2.
Rètols: quedaran circumscrits a les zones de façana reservades a
l’efecte, quedant ubicats preferentment a la franja superior de la façanes.

Art. 9.- Espai lliure d'Edificació
A l’àmbit de les quatre parcel.les objecte d’agrupació edificatòria, tot
l'espai no ocupat per l'edificació tindrà la consideració d'Espai LLiure Privat,
amb la següent diferenciació:
a.-Patis frontals dels locals industrials que dónen façana als C/ Rosa
dels Vents i C/ Migjorn. Espais de propietat privada, i ús privatiu dels
locals corresponents. Estaràn tancats perimetralment i amb accés
directe des del carrer al que dónen front. El seu ús serà el de pati de
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Art. 6.- Nombre màxim de plantes
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maniobres, i patis anglesos al servei de la planta soterrani, i el seu
paviment podrà tenir un pendent de fins al 20%.

-Tindrà una amplada mínima total entre façanes de 16 m.
-Tindrà voreres peatonals, no ocupables amb vehicles, a ambdós
costats, d’una amplada mínima d’1 m.
-Es podrà comptar amb l’amplada de les voreres a l’hora de
comptabilitzar l’espai necessari per efectuar els girs dels vehicles
de transport industrial, permetent-se la col.locació de vorades
tipus gual o fins tot la supressió de vorades, deixant la calçada i
la vorera a la mateixa cota. En aquest darrer cas, les voreres es
delimitaràn mitjançant canvis de color, o de paviment, o
qualsevol altre mitjà sempre que la delimitació sigui clarament
identificable. Les voreres, sigui quin sigui el mitjà utilitzat per la
seva delimitació, no seràn ocupables amb vehicles, mercaderies
ni cap altre objecte que pugui entorpir l’esmentat gir de vehicles
industrials.
-Els materials i elements d’urbanització seràn els adequats a l’ús
al que es destina el vial: circulació de vehicles de transport
comercial / industrial de tamany mitjà.
c.- Resta d’espai lliure interior. Tindrà consideració d'Espai Lliure Privat,
de caràcter mancomunat, i el seu ús serà el de viari intern de circulació
dels vehicles que accediran en darrer terme als locals industrials que no
dónen façana a cap carrer, o que estacionaran dins el recinte.
El seu tractament es regirà per les següents normes:
-Es resoldrà en superfície el següent nombre de places
d’aparcament: el 100% de les demanades pel PGM (1 plaça per
cada 100 m2 construïts).
-Els anteriors estàndars d’aparcament de compliment obligat,
s’entenen aplicats a la totalitat de la zona pertanyent a
l’agrupació edificatòria, sense que cada parcel.la d’aquesta hagi
de resoldre individualment la seva reserva d’aparcaments de
manera independent a la resta. Tot l’espai lliure mancomunat es
pot fer servir per complir amb les esmentades reserves de places
de forma global.
-Els materials i elements d’urbanització seràn els adequats a l’ús
al que es destina el vial: circulació de vehicles de transport
comercial / industrial de tamany mitjà. El dimensionament dels
vials i els girs previstos també respondran a aquest ús. Es
resoldrà la circulació peatonal amb els passos de peatons
necessaris.
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b.- Carrer interior central. Tindrà consideració d'Espai Lliure Privat, de
caràcter mancomunat, i el seu ús serà el de viari intern d’accés als
locals industrials que no dónen façana a cap carrer.
El seu tractament es regirà per les següents normes:
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Art. 10.- Usos permesos
Industrial de l’annex II.2 i III de la Llei ambiental.
Magatzem.
Restauració.
Comercial.
Oficines.
Els usos comercials i d’oficines hauran d’estar vinculats a l’activitat principal i
com a màxim es permetrà un 25% d’ocupació de la superfície construïda.
Sociocultural
Esportiu
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-Tot el perimetre del conjunt de naus agrupades quedarà
delimitat mitjançant una tanca composada d’un muret opac de
fins a 0,80 m. d’alçada, més una franja superior calada d’alçada
màxima 1,00 m. Les entrades al recinte, tant peatonals com de
vehicles, es tancaran amb portes. La gestió del règim de control
dels accessos serà privada.
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PLÀ

INDEX DE PLANOLS

S1.- PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT I SITUACIO
A0.- PLANTA DE COBERTES
A1.- PLANTA A COTA +58,90
A2.- PLANTA A COTA +54,90
A3.- PLANTA A COTA +48,90
A4.- PLANTA A COTA +44,90
A5.- SECCIONS TRANSVERSALS
A6.- FAÇANES I
A7.- FAÇANES II
A8.- PROPOSTA DE MATERIALS DE FAÇANA

Barcelona, Març de 2017.
Raúl Montes Usategui, arquitecte.
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Donat que l'àmbit objecte del present Plà no està subjecte a càrregues
urbanístiques susceptibles de repartiment, ni a processos d'obtenció de sòl, ni a
reparcelacions, cessions, ni urbanitzacions, ni cap altre procés urbanístic previ al seu
desenvolupament edificatori, com queda palès a la seva Certificació Urbanística, no
es fa necessari establir cap estratègia específica de desenvolupament i gestió del
Plà.
Un cop aprovat, doncs, la seva execució es podrà portar a terme en una sola
fase mitjançant la presentació d'un projecte d'edificació de promoció privada que
compleixi les seves determinacions referents tant a l'edificació com al tractament dels
espais exteriors.
Les circumstàncies exposades fan, tantmateix, innecessària la definició de
Prioritats i Estudi Econòmic.
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