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1.- MEMÒRIA  

1.1 OBJECTE 

El present instrument de planejament té per objecte la modificació puntual del POUM de Lliçà 

d’Amunt (en endavant MPPOUM) per la transformació d’uns terrenys qualificats actualment 

amb la Clau 10 (verd privat), la transformació de la zona ha de permetre la prolongació del 

camí del Turó, i obtenir els terrenys necessaris per a la vialitat que conformi part de la ronda de 

circumval·lació del municipi. 

El POUM de Lliçà d’Amunt va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme 

de Barcelona per acord de 4 de juny de 2.014 supeditant-ne la seva publicació al DOGC i la 

conseqüent executivitat al compliment d’una sèrie de condicions. Un cop complertes les 

condicions abans indicades, en sessió del 18 de desembre de 2014, la mateixa Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Barcelona acorda la subrogació en la verificació del text refós del Pla 

d¡Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament per l’Ajuntament. Finalment és 

publicat en el DOGC num. 6831 de 16 de març de 2.015. 

La present modificació estableix la transformació dels usos d’una parcel·la actual, per tal de 

crear un espai per al sistema viari que configuri una ronda de circumval·lació del municipi, a 

través de la perllongació del camí del Turó fins al carrer metal·lúrgia, que és l’estructurant del 

polígon industrial situat al sud del nucli urbà.  

De retruc, la masia de “Ca la Miquela” que forma part del catàleg de béns protegits per el 

planejament, passarà a titularitat pública dins d’una zona urbanística que es qualificarà per a 

equipaments. 

Aquest document de modificació ha de servir, també, per a concretar les qualificacions 

privades, de tal manera que resulti un aprofitament conforme per als actuals titulars del sòl, i un 

aprofitament per a l’Administració que permeti el finançament de les obres corresponents a la 

gestió urbanística de desenvolupament de la zona d’aquesta modificació. 

Per tal d'assolir aquest objectiu cal modificar la ordenació prevista al POUM de la finca amb 

clau 10 que conté la masia de Ca la Miquela. Aquesta clau urbanística qualifica una sola 

parcel·la, tanmateix, també s’incorporen alguns sòls que la rodegen i que son de titularitat 

pública, per tant, la present modificació només afecta a aquesta parcel·la privada. 

La modificació contempla la creació de dues noves finques amb aprofitament, que es 

qualificaran amb la clau predominant a la zona Clau 11b – Industrial,  les condicions i 

paràmetres urbanístiques d’questes finques seran les que ja preveu el POUM, de manera que no 

cal preveure una ordenació de l’edificació particular. 

1.2 MARC JURÍDIC 

Aquesta Modificació puntual és conforme amb les prescripcions del Text refós de la Llei 

d'urbanisme (TRLU), aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost amb les modificacions 

introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
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d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost (DOGC 6077, de 29.2.2012). i les 

modificacions introduïdes per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 

financeres i del sector públic.  

Alhora són d’aplicació el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la 

Llei d'urbanisme (en endavant RLU); i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 

Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (en endavant RPLU). 

S’ha d’assenyalar que la present modificació del POUM modifica els sistemes urbanístics, i 

comporta un increment del sostre edificable, de la densitat o intensitat dels usos, tanmateix, tot i 

que suposa una transformació global d’aquests, per tant li són aplicables alguns dels 

requeriments que estableixen els articles 98 a 100 del TRLU en relació amb la documentació, la 

cessió del increment d’aprofitament urbanístic, o la cessió de sòl per a sistemes urbanístics. 

En aquest document de modificació puntual del POUM es justifica la conveniència de la 

modificació i de les noves determinacions que s’introdueixen, s’identifiquen les normes 

urbanístiques objecte de modificació i s’estableixen les determinacions que s’introdueixen i que 

substitueixen les precedents, com exigeixen els articles 97.1 del TRLU i 118.1.a) del RLU. 

De conformitat amb el què estableix l’article 118.4 del RLU, integra aquesta modificació del 

POUM aquella documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació, que 

comprèn la memòria, la normativa, i el document comprensiu previst en l’article 8 del TRLU. 

1.2.1 Tipus de document. 

La present modificació del POUM de Lliçà d’Amunt es redacta de conformitat amb el què 

estableix l’article 96 del TRLU, que subjecta les modificacions de les figures de planejament 

urbanístic a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les particularitats que 

estableix aquest precepte; així com l’article 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 

s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (en endavant RLU), que fa referència a la 

modificació de les figures de planejament urbanístic. Les referències del Reglament a articles 

de la Llei s’han d’entendre referides als articles corresponents del Text refós. 

“Article 96 Modificació de les figures del planejament urbanístic (MTRLU) 

La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a 

les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que s’estableixin per 

reglament i les particularitats següents: 

a) En el cas de modificacions de plans urbanístics plurimunicipals la incidència territorial de les 

quals quedi limitada a un únic terme municipal, correspon a l’ajuntament afectat per la 

modificació d’acordar-ne l’aprovació inicial i l’aprovació provisional. 

b) Les modificacions dels sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o d’equipaments 

esportius resten subjectes al procediment que estableix l’article 98; en el cas de manca de 

resolució definitiva dins de termini, s’entén denegada la modificació. 

c) Les modificacions d’instruments de planejament urbanístic que comportin un increment del 

sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació 

dels usos ja establerts, resten subjectes a les particularitats que estableixen els articles 99 i 100. 

d) Els tràmits previs a l’aprovació inicial dels plans directors urbanístics, regulats pels articles 

76.1 i 83.1, no són exigibles a les modificacions dels plans directors urbanístics de delimitació i 

ordenació de les àrees residencials estratègiques i dels sectors d’interès supramunicipal que es 

refereixin únicament a determinacions pròpies del planejament derivat expressament identificades 

pel pla director. En aquests casos, el tràmit d’informació de les modificacions dels plans als ens 
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locals compresos en l’àmbit territorial respectiu s’ha d’efectuar simultàniament al tràmit 

d’informació pública de la proposta de modificació aprovada inicialment.” 

“Article 117 Modificació dels instruments de planejament urbanístic (RLU) 

117.1 S’entén per modificació del pla d’ordenació urbanística municipal la introducció de 

qualsevol tipus de canvis en les seves determinacions, inclosos els canvis en la classificació del sòl 

i els sistemes generals, sempre que no comportin la seva revisió en els termes que estableix 

l’article anterior. 

117.2 Qualsevol canvi en les determinacions dels plans urbanístics derivats, amb independència 

del seu contingut i abast, comporta llur modificació. 

117.3 La tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix procediment 

que la seva formació. No obstant això, en el cas de modificació del pla d’ordenació urbanística 

municipal no són obligatòries les actuacions preparatòries assenyalades a l’apartat 1, lletres b) i 

c) de l’article 101 d’aquest Reglament, i el tràmit d’audiència que preveu l’article 83.7 de la Llei 

d’urbanisme només s’ha de concedir, si s’escau, als ajuntaments el terme municipal dels quals 

confini amb l’àmbit de la modificació.” 

1.2.2 Contingut del document. 

Els articles 58 i 59 del TRLU, i l’article 118 del RLU, fan referència a les determinacions i 

documentació dels Plans d’ordenació urbanística municipal, així com de les seves 

modificacions puntuals. 

“Article 58 Determinacions dels plans d'ordenació urbanística municipal (MTRLU) 

1. Els plans d'ordenació urbanística municipal, en aplicació del que estableix l'article 57: 

a) Classifiquen el territori en les classes de sòl definides per aquesta Llei i en els àmbits o les 

superfícies que resultin necessaris en funció dels objectius de desenvolupament i de la complexitat 

urbanística del municipi. 

b) Estableixen les determinacions que corresponen a cada classe de sòl per aconseguir la plena 

efectivitat del règim respectiu. 

c) Desenvolupen per a cada classe de sòl l'estructura general i el model del territori, que s'ha 

d'adequar a les determinacions dels articles 3 i 9. 

d) Determinen els indicadors de creixement, població, recursos i desenvolupament econòmic i 

social del sistema urbà que hagin d'ésser considerats per decidir l'oportunitat i la conveniència de 

cada actuació, d'acord amb els interessos públics derivats de l'imperatiu d'utilització racional del 

territori. 

e) Incorporen previsions sobre la disponibilitat dels recursos hídrics i energètics. 

f) Defineixen el sistema general d’espais lliures públics, que ha de respondre, com a mínim, a la 

proporció de 20 m² per cada 100 m² de sostre admès pel planejament urbanístic per a ús 

residencial no inclòs en cap sector de planejament urbanístic. Aquest estàndard mínim no és 

aplicable als plans d’ordenació urbanística municipal de municipis que tinguin una població 

inferior a tres mil habitants i d’escassa complexitat urbanística, que només distingeixin entre sòl 

urbà i sòl no urbanitzable, amb el ben entès que aquests plans han d’efectuar una reserva de sòl 

que sigui adequada a les necessitats del municipi. 

g) Poden definir el sistema urbanístic d'habitatges dotacionals públics que estableix l'article 34.3 i 

preveure reserves d'aquest tipus en sectors de planejament urbanístic derivat en substitució total o 

parcial de la reserva d'equipaments, sempre que s'acrediti que no cal destinar-los a equipaments 

públics. Aquestes reserves incloses en sectors no poden ésser superiors al 5% de la reserva global 

del municipi per a equipaments públics locals. 
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h) Estableixen les determinacions necessàries per assolir una mobilitat sostenible en el municipi. 

i) Estableixen, per mitjà de l'agenda, quan no tenen cap programa d'actuació urbanística, les 

determinacions pròpies d'aquests pel que fa a les prioritats i a les previsions temporals de 

l'execució del pla d'ordenació urbanística municipal. 

2. En sòl urbà, els plans d'ordenació urbanística municipal: 

a) Apliquen les tècniques de qualificació o zonificació del sòl i de reserva o afectació d'aquest per 

a sistemes urbanístics generals i locals, respectant sempre la proporció adequada a les necessitats 

de la població. 

b) Assignen usos detallats per a cada zona. 

c) Regulen els paràmetres i els criteris d'harmonització formal i compositiva de les edificacions. 

d) Determinen quins valors arquitectònics, arqueològics, paisatgístics i mediambientals hi han 

d'ésser protegits. 

e) Regulen l'ús del subsòl, d'acord amb l'article 39, per fer factibles la prestació dels serveis i la 

implantació de les infraestructures necessàries per a la col•lectivitat, respectant sempre els 

aprofitaments privats que hi siguin compatibles. 

3. En sòl urbà consolidat, i en els àmbits del sòl urbà no consolidat no inclosos en sectors 

subjectes a un pla de millora urbana, els plans d'ordenació urbanística municipal detallen 

l'ordenació urbanística del sòl, fixen els paràmetres urbanístics necessaris per a l'atorgament de 

llicències d'edificació i assenyalen les alineacions. Pel que fa a l'ordenació de volums, el pla en 

pot preveure una amb caràcter obligatori o diverses d'alternatives. En aquest darrer supòsit, el 

pla pot especificar gràficament les dites alternatives, o bé concretar els paràmetres de l'edificació 

que, sense alterar l'aprofitament urbanístic de la zona o de l'illa, admeten variació. 

4. En sòl urbà consolidat, els plans d’ordenació urbanística municipal precisen les rasants i les 

característiques i el traçat de les obres d’urbanització. En els àmbits de sòl urbà no consolidat per 

als quals els plans delimitin polígons d’actuació, les obres d’urbanització i les rasants s’han de 

definir i concretar mitjançant un projecte d’urbanització. 

5. En els àmbits del sòl urbà no consolidat per als quals delimitin sectors subjectes a un pla de 

millora urbana, els plans d'ordenació urbanística municipal fixen els índexs d'edificabilitat bruta, 

les densitats, els usos principals i compatibles, i els estàndards per determinar les reserves 

mínimes per al sistema local d'espais lliures i equipaments. Aquests sectors poden ésser físicament 

discontinus. 

6. En sòl urbà consolidat, els plans d'ordenació urbanística municipal estableixen quins són els 

elements d'urbanització que cal completar o acabar perquè els terrenys adquireixin la condició de 

solar. 

7. En sòl urbanitzable delimitat, els plans d’ordenació urbanística municipal concreten la 

delimitació dels sectors, que poden ésser físicament discontinus i, per a cadascun d’aquests, els 

índexs d’edificabilitat bruta; la densitat màxima, que no pot superar en cap cas els cent habitatges 

per hectàrea; els usos principals i compatibles, i els estàndards que determinen les reserves 

mínimes per al sistema local d’espais lliures i equipaments. En el cas dels sectors que és previst 

de desenvolupar d’una manera immediata, poden establir l’ordenació detallada del sòl amb el 

nivell i documentació propis d’un pla parcial urbanístic i altres determinacions pròpies d’aquest 

instrument, sense necessitat de tramitar-lo per a desenvolupar el sector si així ho determinen 

expressament. 

8. En sòl urbanitzable no delimitat, els plans d'ordenació urbanística municipal estableixen: 

a) Les magnituds màximes o mínimes de les actuacions urbanístiques que hi són permeses, en 

funció dels diferents usos. 

b) Les intensitats màximes dels usos urbanístics. 
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c) Les connexions amb les infraestructures exteriors. 

d) Els nivells o percentatges de sòl de cessió obligatòria i gratuïta. 

9. En sòl no urbanitzable, els plans d'ordenació urbanística municipal: 

a) Regulen cadascuna de les qualificacions possibles, en coherència amb el grau de conservació i 

protecció pretesos. 

b) Regulen els paràmetres bàsics de les edificacions admissibles. 

c) Estableixen els llindars a què fa referència l’article 49.2. 

d) Contenen, si escau, el catàleg a què es refereix l'article 50.2.” 

“Article 59 Documentació dels plans d'ordenació urbanística municipal (MTRLU) 

1. Els plans d'ordenació urbanística municipal es formalitzen, salvant el que estableix l'apartat 2, 

mitjançant els documents següents: 

a) La memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris que escaiguin. 

b) Els plànols d'informació i d'ordenació urbanística del territori i, en el cas del sòl urbà 

consolidat, de traçat de les xarxes bàsiques d'abastament d'aigua, de subministrament de gas i 

d'energia elèctrica, de comunicacions, de telecomunicacions i de sanejament i les corresponents 

als altres serveis establerts pel pla. 

c) Les normes urbanístiques. 

d) El catàleg de béns a protegir, d'acord amb l'article 71. 

e) L'agenda i l'avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. 

f) La documentació mediambiental adequada i, com a mínim, l'informe mediambiental. 

g) El programa d'actuació urbanística municipal, si escau. 

h) La memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de producció d'habitatge de 

protecció pública en les modalitats corresponents que aquesta Llei determina. A més, si el 

planejament ha inclòs les reserves a què fa referència l'article 34.3, cal justificar-ho en la 

memòria social. 

2. En el cas que l'escassa complexitat urbanística d'un municipi només exigeixi distingir entre sòl 

urbà i sòl no urbanitzable, la documentació mínima dels plans d'ordenació urbanística municipal 

ha de consistir en la memòria, els plànols d'informació i de delimitació del sòl urbà i no 

urbanitzable, les normes urbanístiques bàsiques, alineacions i rasants i l'informe mediambiental. 

3. La memòria a què es refereix l'apartat 1.a ha d'integrar: 

a) El programa de participació ciutadana que l'ajuntament hagi aplicat al llarg del procés de 

formulació i tramitació del pla per garantir l'efectivitat dels drets reconeguts per l'article 8. 

b) La justificació de l'observança de l'objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible i de les 

directrius per al planejament urbanístic que són objecte, respectivament, dels articles 3 i 9. 

c) Les mesures adoptades per facilitar l'assoliment d'una mobilitat sostenible en el municipi, en 

compliment de l'obligació de prestació del servei de transport col•lectiu urbà de viatgers i 

viatgeres. 

d) L'informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i 

adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l'impacte de les actuacions 

previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el 

manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 

4. L'agenda a què es refereix l'apartat 1.e, si no hi ha un programa d'actuació urbanística 

municipal, s'actualitza cada sis anys per acord de l'ajuntament, després d'un termini d'un mes 
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d'informació pública. Aquest acord s'ha de publicar en el butlletí oficial corresponent i s'ha de 

comunicar a la comissió territorial d'urbanisme competent.” 

“Article 118 Determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de 

planejament urbanístic (RLU) 

118.1 Les modificacions dels plans urbanístics han de contenir les determinacions adequades a 

llur finalitat específica, d’entre les pròpies de la figura de planejament modificada i, en qualsevol 

cas, han de: 

a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que s’introdueixen. 

b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i les normes 

urbanístiques objecte de modificació. 

c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació corresponents, les 

determinacions que s’introdueixen amb la modificació i que substitueixen les precedents. 

d) Justificar el compliment, si s’escau, de l’increment de les reserves de sòl per a espais lliures 

públics i equipaments públics que exigeixen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 94 de la Llei 

d’urbanisme. A aquests efectes, en cas de concurrència de diversos usos, és d’aplicació el què 

estableix l’article 81.4 d’aquest Reglament i, en els casos de reordenació general d’un àmbit de 

sòl urbà previstos en l’article 94.4 de la Llei d’urbanisme, tant si comporten com si no increment 

d’edificabilitat, són d’aplicació les reserves que estableix l’esmentat article 94.4. 

118.2 El sostre destinat a sistemes urbanístics d’equipaments comunitaris de titularitat pública no 

computa als efectes de l’aplicació dels requeriments d’increment de les reserves per a espais 

lliures i equipaments que estableixen els apartats 2 i 4 de l’article 94 de la Llei d’urbanisme. 

118.3 Quan la modificació del planejament comporta l’augment de la densitat de l’ús residencial, 

sense increment de l’edificabilitat, s’han de preveure les reserves complementàries que estableix 

l’article 94.3 de la Llei d’urbanisme llevat que l’augment de densitat es destini a habitatges de 

protecció pública o al sistema d’habitatges dotacionals públics, i no ultrapassi el nombre 

d’habitatges que resulta d’aplicar el mòdul de 70 m2 al sostre amb aquesta destinació. 

118.4 Les modificacions dels plans urbanístics han d’estar integrades per la documentació 

adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d’incorporar l’informe 

ambiental corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació 

ambiental o aquelles altres que tinguin alguna repercussió ambiental. També s’ha d’incorporar 

un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació 

vigent.” 

En el cas que en ocupa la modificació puntual del POUM comporta la modificació de la 

ordenació de la zona qualificada de Clau 10, a Ca la Miquela, el detalls de la modificació 

queden exposats a l’apartat 2.1 d’aquest document. 

1.2.3 Tramitació del document. 

L’article 85 del TRLU estableix el procediment de la tramitació. 

“Article 85 Tramitació dels plans d'ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics 

derivats 

1. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional dels plans d'ordenació urbanística municipal i dels 

plans urbanístics derivats que afecten el territori d'un únic municipi pertoquen, sens perjudici del 

que estableix l'apartat 3, a l'ajuntament corresponent. En el cas dels plans urbanístics derivats en 

què la competència d'aprovació definitiva correspongui a l'ajuntament, es pot adoptar 

directament l'acord d'aprovació definitiva, un cop complert el tràmit d'informació pública, 

prescindint de l'aprovació provisional. 
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2. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional del planejament urbanístic plurimunicipal, sens 

perjudici del que estableix l'article 77.7, corresponen a: 

a) El consell comarcal corresponent, si tots els municipis afectats pel pla queden inclosos en 

l'àmbit territorial d'una mateixa comarca. 

b) La comissió territorial d'urbanisme corresponent, si l'àmbit territorial del pla abasta més d'una 

comarca. 

c) El director o directora general d'Urbanisme, un cop vist l'informe de les comissions territorials 

d'urbanisme competents afectades, si l'àmbit territorial del pla n'afecta més d'una i més d'una 

comarca. 

d) Els ajuntaments, en els supòsits a què es refereix l'article 77.8, llevat que, havent estat formulat 

el pla a instància de part interessada, no hi hagi acord entre els ajuntaments afectats, cas en què 

l'òrgan competent és el que correspongui dels esmentats a les lletres a, b i c. 

3. L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans especials urbanístics de 

desenvolupament i autònoms que tinguin per objecte la implantació de sistemes urbanístics 

d’interès supramunicipal corresponen: 

a) A l’administració que els ha redactat, si té atribuïdes competències urbanístiques de tramitació 

o d’aprovació de plans. 

b) A la comissió territorial d’urbanisme competent, en la resta dels casos, llevat que l’àmbit 

territorial del pla afecti més d’una comissió, supòsit en el qual l’aprovació inicial i la definitiva 

pertoquen al conseller o consellera competent en matèria d’urbanisme. 

4. Els plans d'ordenació urbanística municipal i els plans urbanístics derivats, un cop se n'ha 

acordat l'aprovació inicial, s'han de posar a informació pública, per un termini d'un mes. Els 

edictes de convocatòria de la informació pública s'han de trametre en el termini de deu dies des de 

l'adopció de l'acord d'aprovació inicial. 

5. Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística municipal o 

d'un pla urbanístic derivat, s'ha de sol•licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs 

competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició 

n'autoritzi un de més llarg. 

6. (Derogat) 

7. Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística municipal, s'ha 

de concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confini amb el del municipi 

que és objecte del pla. 

8. Si un pla d’ordenació urbanística municipal o un pla urbanístic derivat no és tramitat per 

l’ajuntament afectat, s’ha de donar audiència a aquest ajuntament per un termini d’un mes, 

simultàniament al tràmit d’informació pública. 

9. En el supòsit de tramitació simultània de diverses figures del planejament urbanístic, o bé 

d'aquestes i d'instruments de gestió, cadascuna d'aquestes tramitacions s'ha de configurar en 

expedients separats. L'executivitat de cadascuna d'elles queda supeditada a la de l'instrument o la 

figura superior.” 

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt establirà els mitjans necessaris per tal de garantir la participació 

ciutadana i l'efectivitat dels drets reconeguts per l'article 8 del TRLU al llarg del procés de 

formulació i tramitació de la present modificació puntual de Pla. En aquest sentit, s’inclou el 

document comprensiu regulat a l’article 8.5.a) del TRLU com a capítol 5è del present 

document. 
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1.3 JUSTIFICACIÓ DE L’OBSERVANÇA DE L’OBJECTIU DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC 

SOSTENIBLE 

La proposta continguda en el present document de modificació puntual és plenament 

conforme amb l’objectiu de desenvolupament urbanístic sostenible que, de conformitat amb 

l’article 3 del TRLU, constitueix un dels principis generals de l’actuació urbanística. 

En aquest sentit, cal destacar que els canvis que es proposen respecte del planejament anterior 

tenen voluntat d’afavorir el desenvolupament social i econòmic del municipi, sense 

comprometre el compliment de l’objectiu de conjuminar les necessitats de creixement amb la 

preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, històrics o culturals. 

Com es veurà més endavant, la modificació proposada ha de millorar les previsions pel que fa 

a mobilitat, i incorpora mesures que han de fomentar l’estalvi i l’eficiència de l’ús de l’energia i 

dels recursos, de manera que contribueixin a reduir les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle. 

Aquests canvis s’emmarquen, sens dubte, en el concepte de desenvolupament urbanístic 

sostenible, en la mesura que afavoreixen la cohesió social i l’eficiència del model de 

creixement urbanístic previst pel POUM. 

1.4 AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA. 

1.4.1 Agenda 

Tal i com s’indica a l’apartat 1,b) de l’article 99 de la MTRLUC: 

“b) La previsió, en el document de l’agenda o del programa d’actuació del pla, de l’execució 

immediata del planejament i l’establiment del termini concret per a aquesta execució, el qual ha 

d’ésser proporcionat a la magnitud de l’actuació.” 

La aplicació i desenvolupament de la present modificació puntual del POUM serà immediata a 

la publicació en el DOGC de l’acord d’aprovació definitiva, donat el seu caràcter regulador 

dels paràmetres de l’edificació resultant dins del sòl urbà. 

La tramitació de la modificació es preveu que no s’allargui més de sis mesos desde l’aprovació 

inicial per part de la corporació municipal del present document. 

1.4.2 Avaluació econòmica. 

Tal i com s’indica a l’apartat 1,b) de l’article 99 de la MTRLUC: 

c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en 

termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la 

nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document de l’avaluació econòmica i 

financera, com a separata. 

L’apartat 3r de l’article 100 del mateix text legal indica: 

“3. En sòl urbà, quan la modificació del planejament té per objecte la reordenació general d'un 

àmbit que comporta la transformació global dels usos previstos pel planejament, ha d'incorporar 

una reserva mínima de 22,5m² per cada 100m² de sostre residencial per a zones verdes, espais 

lliures públics i equipaments públics. D'aquesta reserva, s'ha de destinar un mínim de 15m² de sòl 

per cada 100m² de sostre residencial a zones verdes i espais lliures públics. Així mateix, s'ha 
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d'incorporar una reserva per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics de 7,5m² 

de sòl per cada 100m² de sostre destinat a altres usos. Aquestes reserves s'apliquen sobre la 

totalitat del sostre edificable de l'àmbit. Als efectes anteriors, computen les reserves que s'han 

obtingut o s'han previst per a qualsevol ús per raó de la destinació de l'àmbit en qüestió d'acord 

amb el planejament anterior i s'hi ha d'aplicar el que estableix l'article 65.5. 

Els canvis que es plantegen en la present modificació puntual del POUM, contemplen la 

modificació de les qualificacions respecte de les actualments contemplades a la finca, caldrà 

doncs, incorporar una reserva per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics 

d’acord amb l’increment proposat. 

Com es veurà més endavant, l’augment de l’aprofitament derivat de les noves qualificacions 

es transforma en una reserva per a espai lliure públic i per a equipaments públics, on a més es 

troba inclosa l’actual masia de Ca la Miquela que passarà a titularitat pública. 

La avaluació económica de la present modificació puntual, s’aporta dins el capítol d’annexes, 

a mode de separata, tal i com es demana a l’article 99 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 

vigent. 

1.5 PROMOTORS 

Els Promotors de la iniciativa per la MODIFICACIÓ DE LA ZONA DE “CA LA MIQUELA” (Clau 10) 

PER A LA PROLONGACIÓ DEL CAMÍ DEL TURÓ, del POUM de Lliçà d’Amunt, és: 

• AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT. (NIF P0810600G), amb domicili a Anselm Clavé nº 73, 

08186 – LLIÇÀ D’AMUNT (Vallès Oriental). 

Els Promotors son els titulars de part de l’àmbit que contempla en part la incorporació de sòl de 

titularitat pública, concretament la zona qualificada com a Xv, al nord de l’àmbit, que ara es 

destina a un pas per a vianants mitjançant una escala. 

Aquesta finca forma part del sistema viari del polígon “Molí d’en Fonolleda” i pertant forma part 

de la finca resultant per aquest sistema segons el projecte de reparcel·lació, s’adjunta a 

continuació esquema de les finques resultants, i descripció registral de la finca destinada a 

vialitat. 

En l’esmentat projecte de reparcel·lació es fa referencia a aquest vial com a c. Ca la Miquela, 

que està qualificada com a Clau Xv, es correspon amb la finca registral núm. 12.582 de Lliçà 

d’amunt (finca 12582, Tom 2986, Llibre 257, Foli 140), el titular de la finca és el AJUNTAMENT DE 

LLIÇÀ D’AMUNT. 
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La resta de l’àmbit el configura la finca amb la referència cadastral 6860508DG3066S0001KJ, 

situada al carrer Metal·lúrgia núm. 12-14, que està qualificada com a Clau 10, es correspon 

amb la finca registral núm. 12.542 de Lliçà d’amunt (finca 12542, Tom 2986, Llibre 257, Foli 25), el 

titular de la finca és la mercantil CIRO SPORT, SL domiciliada al carrer Congost 16 (P.I. Can 

Magarola), naus 1 i 2, 08100 Mollet del Vallès. 

S’acompanya a continuació la certificació registral emesa per el Registre de la propietat 

número 2 de Granollers, amb data 2 de desembre de 2020. 
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1.5.1 Redactors 

L’encàrrec ha estat efectuat a la mercantil NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT, SL (CIF 

B63177109) amb domicili al c. Xaloc 1, 2a planta, Ed. CNV – P.I. “Can Volart” de Parets del 

Vallès (08150), Barcelona. 

El redactor del present document és l’arquitecte CARLES TORRES HIDALGO, col·legiat núm. 

30.001/2 al COAC (DNI 35111132E). 

Es prega que es tingui en compte a efectes de notificació el domicili de la empresa redactora, 

amb els següents números de contacte 935623989 / 647445091 / ctorres@nadico.net. 

1.5.2 Iniciativa de la tramitació 

És l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt qui assumeix la iniciativa pública de tramitació de la present 

modificació, entenent que la proposta continguda en el present document conjumina els 

interesos públics i privats, tal i com es justifica més endavant. 
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2.- JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
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2. JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

2.1 ANTECEDENTS DE PLANEJAMENT 

2.1.1 Planejament vigent 

El planejament municipal vigent és el Pla d’ordenació urbanística municipal de Lliçà d’Amunt 

que va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona per 

acord de 4 de juny de 2.014 supeditant-ne la seva publicació al DOGC i la conseqüent 

executivitat al compliment d’una sèrie de condicions. Un cop complertes les condicions abans 

indicades, en sessió del 18 de desembre de 2014, la mateixa Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Barcelona acorda la subrogació en la verificació del text refós del Pla d¡Ordenació Urbanística 

Municipal aprovat definitivament per l’Ajuntament. Finalment és publicat en el DOGC num. 

6831 de 16 de març de 2.015. 

Posteriorment a aquesta aprovació, s’han adoptat altres acords i esmenes que modifiquen 

lleugerament el POUM vigent, sense que afectin en absolut a la modificació que es proposa en 

aquest document. 

La clau urbanística corresponent a l’àmbit esta regulada en les Normes Urbanístiques del POUM 

de Lliçà d’Amunt. Per una banda tenim la clau Xv, sistema local viari que inclou les vies i carrers 

reservades total o parcialment al desplaçament dels vianants, i per l’altre la clau corresponent 

a la zona 10 verd privat, aquesta zona inclou aquells sols que, tant per les característiques de les 

edificacions existents com dels espais lliures vinculats a la mateixa, constitueixen referencies dins 

la trama urbana. 

Pel que fa al Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament el 20 d’abril de 

2010 (DOGC núm. 5627 - 12/05/2010), la zona està prevista dins el sistema urbà com una àrea 

d’usos terciaris. 

          

Font: PTMB, plànol 2.1. SISTEMA URBÀ, planejament 
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El planejament territorial reconeix l’actual qualificació de la parcel·la on es situa Ca la Miquela 

com a la zona 10, verd privat com a residencial, tanmateix ja es veu que no es troba inserida 

dins una zona residencial, sinó que més aviat el contrari, es veu que es troba dins d’un polígon 

industrial i que en conseqüència, la modificació que es planteja en el present document 

ordenarà l’àmbit en coherència amb l’àmbient urbà que envolta la parcel·la. 

2.1.2 Normes Vigents. 

La parcel·la actual que es pretén transformar, està qualificada com a zona 10, verd privat. Es 

transcriuen tot seguit, íntegrament, els articles números 203 i 204 de la “Secció desena. Zona 10: 

Verd privat”, de les Normes Urbanístiques, amb el seu redactat actual. 

“Art. 203. Definició i objectius”. 

1. Aquesta zona inclou aquells sòls que, tant per les característiques de les edificacions existents 

com dels espais lliures vinculats a la mateixa, constitueixen referencies dins la trama urbana, 

que el Pla proposa mantenir. 

2. Els objectius que el Pla es proposa amb aquesta qualificació són: 

a) Protegir unes edificacions que, al marge de la seva possible inclusió o no al Catàleg 

de Béns protegits, constitueixen un pun referencial dis la trama urbana. 

b) Semantitzar els diferents sectors urbans mitjançant l’establiment de mesures que 

permetin la permanència dels factors que hi col·laboren. 

“Article 204. Règim general aplicable”. 

1. El Pla contempla el manteniment de les actuals edificacions en la seva volumetria actual, 

forma i textura. Són permeses les obres de consolidació i millora que siguin necessàries pel 

bon manteniment de les construccions, però no es permeten les de l’enderroc total. 

2. En els edificis inclosos en el Catàleg de Béns Protegits no s’admeten increments de volum. 

Les reformes i modificacions per adaptació a nous usos han de seguir com a criteri el 

manteniment de les característiques que van originar la seva inclusió a l’esmentat Catàleg. A 

tal fi, s’adjuntarà el projecte detallat de les obres a realitzar, amb una memòria explicativa 

de l’adequació dels criteris de disseny a allò que en aquest article es disposa. S’adjuntaran 

així mateix fotografies de l’edifici i els seus context, interiors i exteriors, on s’han d’efectuar 

les obres. 

3. En els edificis no inclosos en el Catàleg s’admet un increment de volum d’un màxim del 50% 

del ja existent en la fitxa de l’impost de béns immobles a data de 1991, sempre que estigui 

justificat pels usos a què es destina l’edificació, i les ampliacions es realitzaran en planta 

baixa en volums enganxats o separats un màxim de 5 metres de l’edifici principal amb els 

criteris constructius i compositius de les edificacions existents. 

4. En aquesta zona no es defineix ús principal amb caràcter general. 

5. Els usos específics admesos són els següents: 

• Habitatge unifamiliar (u) 

• Comercial (c) 

• Oficines (of) 

• Hoteler (h) 

• Residencial especial (re) 

• Educatiu (e) 
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• Recreatiu (rc) 

• Sanitari-assistencial (sa) 

• Cultural (cu) 

• Associatiu (as) 

• Públic-administratiu (ad) 

6. Les tanques es regularan segons el sistema d’ordenació per edificació aïllada. 

7. L’espai lliure s’ha de sistematitzar amb jardineria i arbrat. En ell no serà permesa cap tipus 

d’edificació auxiliar, ni tan sols de tipus provisional. Aquest apartat haurà de constituir un 

document més del projecte que es presenti i haurà d’èssser executat paral·lelament a les 

obres de construcció o reparació corresponent. 

8. La intervenció municipal, en funció de les competències que té assignades, podrà introduir les 

condicions i modificacios que s’estimi necessàries a fi de respectar els objectius fixats en 

aquesta zona. Així mateix, podrà instar a dur a terme les obres de millora, reparació, 

consolidació i ornament necessàries per a la bona conservació i presencia de l’edificació. 

9. No està permès realitzar cap parcel·lació a l’interior de la zona homogèniament qualificada. 

la finca registral coincideix amb la parcel·la mínima urbanística i el seu caràcter 

d’indivisibilitat es farà constar de manera obligatòria en el Registre de la Propietat. 

2.1.3 Catàleg de béns protegits 

La masia de Ca la Miquela es troba inclosa dins del Catàleg de Béns Protegits que forma 

part del POUM de Lliçà d’Amunt, concretament amb el número a.12, dins de la 

categoria de “masies i cases rurals”. 

El grau de protecció que porposa el catàleg és el grau 2 (BPU). 

Les prescripcions generals son les que estableix l’article 297 de les normes urbanístiques 

del POUM. 

A la fitxa, també es realitzen unes prescripcions particulars, que consisteixen en: “es 

mantindrà el volum edificat, la coberta i el portal dovellat, corresponents a la volumetria 

protegida d’acord amb el perímetre indicat en aquesta fitxa, i s’enderrocaran la resta 

d’edificacions auxiliars de la finca”. 

En una actuació executada amb anterioritat per part dels propietaris de la masia, ja 

s’han realitzat els treballs definits a les prescripcions fixades, s’ha substituït la coberta per 

una de nova i s’han enderrocat les edificacions auxiliars no contemplades al volum de 

protecció. 

La modificació que es proposa en el present document no té cap afectació sobre la 

catalogació de la masia, únicament es modificarà la qualificació i passarà a ser un 

equipament amb el conseqüent canvi de titularitat, i els terrenys que l’envolten es 

redueixen respecte els actuals. 

S’adjunta a continuació la fitxa que forma part del catàleg. 
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2.2 NORMATIVA A MODIFICAR 

2.2.1 Justificació 

La comarca del Vallès té una dinàmica econòmica important i suposa un lloc estratègic 

d'ubicació d'activitat econòmiques degut a la seva situació geogràfica privilegiada. 

L'activitat productiva de la comarca es caracteritza pel fort pes del sector industrial que juga un 

paper fonamental en la economia dels municipis. Aquesta importància es veu als valors del PIB 

del Vallès Oriental tant en relació a les comarques com al conjunt de Catalunya. 

Actualment existeix un descens del nombre d'empreses i assalariats en el sector industrial  però 

malgrat tot és evident que encara avui és un sector laboralment molt important. El seu pes en el 

conjunt de l'activitat fa efecte arrossegador al conjunt de la economia i la bonança o no de la 

seva situació actua com a element clau per al conjunt de l'economia municipal i comarcal.  

Cal destacar que les noves ofertes productives han ampliat les seves tipologies i l’activitat 

terciària, logística i els serveis son un nou motor de la economia local, i comarcal, que 

complementa a l’activitat industrial encara predominat. 

Es en aquest context, per tal de seguir les estratègies que es plantegen en quant a mobilitat per 

el PTMB, la perllongació del camí del Turó fins al carrer Metal·lúrgia actuarà com una ronda de 

connexió entre els vials més exteriors del nucli urbà, facilitant una mobilitat que no afecti a 

l’interior del nucli. 

 

En la actualitat, gran part d’aquest trànsit circula per la BV-1602 (en vermell al gràfic anterior), 

atravessant el nucli urbà. Amb la proposta que conté aquesta modificació, els diferents barris i 

urbanitzacions del municipi gaudiran d’una connexió més àgil a través de vials amb més 

capacitat de vehicles i de forma més segura per als habitants del municipi. 
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Tal i com es veu en detall en la següent imatge, la unió del camí del Turó amb la carretera BV-

1602 es una zona molt transitada, els vehicles que circulen d’oest a est, per tal de seguir cap al 

polígon Molí d’en Fonolleda o per anar cap a Granollers, es veuen obligats a seguir en sentit 

nord per la BV-1602 i travessar part del nucli urbà, en zones properes a edificacions residencials. 

 

La connexió del camí del Turó, fins al carrer Metal·lúrgia, que permetrà circular fins la rotonda 

de l’Avinguda Països Catalans, millora la mobilitat de l’àmbit i millorarà les condicions de trànsit 

a l’interior del núcli urbà, permentent que dins d’aquest núcli es puguim implementar millores 

per a incentivar altres modes de transport, com la bicicleta, sense haver de tenir una interacció 

important amb els cotxes o vehicles pesants. 

La creació d’aquest nou vial, afavorirà també la dinamització econòmica del polígon industrial 

“Molí d’en Fonolleda”, així com potenciarà l’emplaçament del futur equipament a que es 

destinarà la masia de Ca la Miquela, al peu d’un dels eixos de comunicació importants del 

municipi. 

Tal i com ha quedat explicat a l’apartat del marc jurídic, atenent al caràcter de la modificació, 

caldria realitzar una reserva per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics 

d’acord amb l’increment de l’aprofitament proposat. 

A banda i banda d’aquest nou eix viari, s’establiran dues parcel·les industrials, i en el vèrtex 

nord-est quedarà la finca destinada a Equipament i una zona destinada a espais lliures que 

l’envoltarà en part. Aquestes dues finques resultants que gaudiran d’aprofitament privat, han 



 

 

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 

 

Exp. 19-6472 Pàg. 33 Modificació POUM Lliçà d’Amunt, Ca la Miquela 

  

de servir, en part, per al finançament de la operació urbanística de transformació, mitjançant 

les compensacions econòmiques derivades de l’augment de l’aprofitament, de manera que 

als actuals propietaris dels terrenys se’ls rescabalarà amb parcel·les de resultat amb ús industrial. 

Les dues parcel·les industrials es qualificaran amb la Clau urbanística 11b, corresponent a la 

subzona 11b: activitat terciària-comercial aïllada, que és la clau predominant al voltant de 

l’àmbit de la modificació, de manera que es mantindrà “l’ambient” del polígon industrial on es 

troba l’àmbit de la modificació. 

Tant és així, que la parcel·la resultant a la banda sud del vial, es previst que es pugui agregar a 

la parcel·la existent al sud de l’àmbit (que es del mateix titular), de manera que es pugui 

generar una peça completa amb aquesta qualificació, en compensació per l’aportació de la 

finca inicial a l’àmbit de la modificació. Aquesta nova parcel·la, no podria ser creada sense la 

previsió d’incorporar-la a la veïna, ja que la parcel·la mínima per aquesta qualificació ha de ser 

de 2.500m2sòl, i la nova parcel·la no arriba a aquesta superfície. 

La finca que quedarà al nord del vial, es preveu que s’adjudiqui a l’Ajuntament, de manera 

que de la venda d’aquesta finca se n’obtingui el finançament per  la execució de les obres 

urbanitzadores del nou vial. 

A part del nou vial, l’Administració rebrà la reserva de per a zones verdes, espais lliures públics i 

equipaments públics que es fixa a la legislació vigent. En conseqüència, i segons allò previst a 

l’apartat 3r de l’article 100 del MTRLUC: 

“... s'ha d'incorporar una reserva per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics 

de 7,5m² de sòl per cada 100m² de sostre destinat a altres usos... “ 

Cal dotar, doncs, d’una reserva de sòl addicional corresponent a 7,5m2 de sòl per cada 100m2 

de sostre destinat als altres usos, que en aquest cas son els nous usos que s’incorporen a l’àmbit. 

Tot i que la qualificació vigent actualment (zona 10, verd privat) ja contempla un aprofitament 

com a sostre residencial, no es valorarà de cap manera de cara a l’estimació de les noves 

reserves de sòl públic. Atenent que de l’aplicació de l’índex d’edificabilitat neta sobre la 

parcel·la (de 0,7m2st/m2sòl) se n’obté un sostre total de 3.434,88m2, qualificats de zona 11b 

terciària-comercial, tindrem la següent formulació: 

Sòl a reservar = 7,5 x 3.434,88 /100 = 257,62m2 de sòl 

Tal i com es veu a la documentació gràfica que acompanya aquest document, passa a formar 

part del sistema d’equipaments públics la masia de Ca la Miquela, i l’espai que l’envolta, amb 

una superfície en total de 566,15m2 de sòl. També es reserva una franja que envolta la finca 

d’equipaments per la banda nord i est, destinada al sistema d’espais lliures (Clau V), per tal de 

formar un enjardinament que protegirà el talús de desnivell entre l’equipament i el carrer de la 

Metal·lúrgia, aquesta franja de terreny, te una superfície de 329,01m2.  

Es preveu doncs, tal i com preveu el mateix article 100 de la MTRLUC, que es destini una 

superfície total de 895,16m2 als sistemes d’espais lliures o equipaments de titularitat pública, 

aquesta superfície és molt superior a la reserva que caldria fer en aplicació de la norma vigent. 

Pel que fa als sòls que ja son de titularitat pública en la actualitat, el pas per a vianants actual 

que forma part del sistema viari (Clau Xv), te una superfície de 649,71m2. De la ordenació 

resultant de la modificació de POUM que planteja el present document, en resulten dues peces 

que es destinaran al sistema viari (Clau X), La primera es tracta del vial de prolongació del Camí 

del Turó, que té una superfície de 1.259,07m2, i la segona es troba al vèrtex nord-oest de 



 

 

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 

 

Exp. 19-6472 Pàg. 34 Modificació POUM Lliçà d’Amunt, Ca la Miquela 

  

l’àmbit, en una zona que formava part de l’anterior clau Xv, aquesta peça te una superfície de 

63,00m2. 

Es a dir, en total, el sistema viari proposat a resultes de la modificació tindrà una superfície total 

de 1.322,07m2, que és més del doble de la superfície actual destinada a aquest sistema. 

L'oportunitat i conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents és clara. 

D'una banda l'Ajuntament considera primordial facilitar la prolongació del camí del Turó per tal 

de crear una ronda que facilitarà la mobilitat municipal i preservarà el nucli urbà del trànsit 

pesant, així com la obtenció de la cessió de la masia de Ca la Miquela per als usos 

d’equipaments comunitaris. 

D'altra banda, el desenvolupament de usos terciaris-comercials en les finques de resultat, per tal 

de millorar la oferta de llocs de treball i de serveis, s’ha detectat que hi ha una demanda 

creixent de la iniciativa privada que cerca llocs per aquestes activitats concretes que es 

proposen implantar en aquesta ubicació. 

En resum, l’àmbit de la modificació afecta a dues parcel·les, una de titularitat municipal que 

ocupa el carrer per a vianants de Ca la Miquela, i la parcel·la assenyalada amb els números 12 

i 14 del carrer de la metal·lúrgia, actualment qualificada com a “zona 10, verd privat”. 

La proposta de prolongació del camí del turó, parteix des de la rotonda del mateix camí amb 

la BV-1602 (carrer d’Anselm Clavé), i discorre cap a l’est fins a connectar al punt on en realitza 

la cruïlla entre el carrer de la Metal·lúrgia i el carrer Moli d’en Fonolleda. 

Atenent a que el nou carrer parteix l’àmbit en dos, queda una parcel·la al sud del carrer i una 

pastilla de sòl a la part nord. 

La parcel·la al sud del vial, es qualifica com a “zona 11b, activitats terciària-comercial aïllada”, i 

es previst, que mitjançant els mecanismes de gestió urbanística que es realitzaran més 

endavant s’agrupi amb la finca del carrer de la Metal·lúrgia 8 de manera que conformin una 

sola finca. 

La zonificació proposta a la part nord del vial la conformen tres parcel·les que passaran a ser 

de titularitat pública, per una banda, la masia de Ca la Miquela que es situa sobre una 

parcel·la que es qualifica amb el sistema urbanístic d’equipaments comunitaris, d’altra banda, 

tocant al carrer de la Metal·lúrgi, es qualifica una franja que envolta en part la masis dins del 

sistema urbanístic d’espais lliures, i per últim, en la zona més a l’oest una parcel·la resultant amb 

aprofitament que es qualificarà com a “zona 11b, activitats terciària-comercial aïllada”. 

La zonificació actual de l’àmbit assenyalat és segons l’esquema següent: 
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Es poden verificar les dues parcel·les afectades dins de l’àmbit, el quadre resum de les 

superfícies actuals és el següent: 

Superfície Edificabilitat Sostre Ocupació Gàlib

SISTEMES 649,71               -                 -                 -                   

Clau Xv Vial per a vianants 649,71               

ZONES 6.475,49           421,00          -                 -                   

Zona 10 - Verd privat Parcel·la CA LA MIQUELA 6.475,49           421,00          

TOTAL 7.125,20          421,00         -                -                  

PLANEJAMENT VIGENT

 

Tal i com s’ha explicat, de la disposició del nou vial atravessant l’àmbit d’est a oest, la resta de 

sols es qualifiquen amb les diferents qualificacions explicades, com a resum cal dir que la 

superfície que passa a ser de titularitat pública s’incrementa molt per sobre de les previsions de 

cessió que determinen les normes vigents. 

En part, aquest augment de les cessions previstes per la norma, i la adjudicació a favor de 

l’Ajuntament d’una parcel·la amb aprofitament, fa que la operació sigui possible i sostenible 

econòmicament tal i com es justifica a l’Annex de sostenibilitat econòmica. 

El quadre de superfícies resultant de la proposta queda de la següent manera: 

Superfície Edificabilitat Sostre Ocupació Gàlib

SISTEMES 2.218,23           -                 -                 -                   

Clau X Sistema viari A 1.259,07           

Clau X Sistema viari B 63,00                 

Clau V Sistema espais lliures 330,01               

Clau E Sistema equipaments 566,15               

ZONES 4.906,97           3.434,88       2.698,83       2.112,00         

Zona 11b - terciària-comercial Parcel·la A 2.270,48           0,70                  1.589,34       1.248,76       1.058,58         

Zona 11b - terciària-comercial Parcel·la B 2.636,49           0,70                  1.845,54       1.450,07       1.053,42         

TOTAL 7.125,20          3.434,88      2.698,83      2.112,00        

PLANEJAMENT PROPOSAT
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La zonificació proposada amb les noves claus resulta com l’esquena que s’adjunta a 

continuació: 

 

 

2.2.2 Articulat modificat 

La present modificació no contempla la modificació de cap articulat de les Normes 

Urbanístiques, tractant-se únicament de una modificació global dels usos en una zona del 

municipi, on només es veuen modificades les claus urbanístiques que qualifiquen els terrenys de 

l’àmbit de la modificació. 

Els paràmetres de les claus urbanístiques no es modifiquen i queden tal i com els descriu el 

POUM vigent. 

Actualment, els terrenys de l’àmbit es troben qualificats per les claus: 

• Clau Xv, sistema local viari, xarxa per a vianants. 

• Clau Zona 10, verd privat. 

Un cop la present modificació sigui vigent, els terrenys de l’àmbit estaran qualificats per les 

següents claus: 

• Clau X, sistema urbanístic de comunicacions, xarxa bàsica. 

• Clau E, sistema urbanístic d’equipaments comunitaris. 

• Clau V, sistema urbanístic d’espais lliures. 
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• Clau Zona 11, activitat terciària-comercial; subzona 11b, activitat terciària-comercial 

aïllada. 

Al apartat 3r del present document recull la proposta d’articulat de les Normes Urbanístiques del 

present document, per tal d’assolir els objectius d’adequació esmentats. 

També, al apartat 5è que desenvolupa el document comprensiu inclou un quadre comparatiu 

entre el planejament vigent i el proposat, que fa més entenedors els canvis anteriorment 

relacionats. 

2.2.3 Necessitat de modificació del planejament 

La  proposta  de  modificació  per a la prolongació del camí del Turó i la reordenació de l’àmbit 

de Ca la Miquela modifica  les previsions  del  POUM pel que fa a zonificació i implica, en 

conseqüència, la tramitació d'una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal de Lliçà d’Amunt mitjançant el present document. 

La modificació de la ordenació de la zona de “Ca la Miquela”, es fonamenta en raons 

d’interès general: 

- Potenciar el sistema de comunicacions per tal de facilitat els desplaçaments entre els 

diferents barris del municipi sense afectar el nucli urbà. 

- Assegurar l’adequada protecció del medi ambient urbà, rural i natural, mitjançant la 

optimització del sòl urbà de manera més amplia i racional, amb la seva consolidació 

mitjançant l’edificació futura. 

- Potenciar el sector terciari interior i el mercat de treball al municipi. 

- Donar resposta a les exigències i expectatives que precisa l’activitat econòmica. 

D’aquesta manera es conjuminen els interessos públics i privats concurrents i queda justificada, 

doncs, la modificació puntual del POUM per tal d’adequar-lo a les necessitats municipals. 

2.2.4 Àmbit de la modificació 

Com ja s’ha esmentat, l’àmbit de la modificació puntual es circumscriu a la parcel·la 

assenyalada amb els números 12 i 14 del carrer de la Metal·lúrgia, i al vial per a vianants 

anomenat carrer de Ca la Miquela. 
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S’adjunta a aquest document la documentació gràfica suficient, on s’ha indicat la situació dels 

terrenys àmbit de la modificació. 

La finca privada qualificada amb la clau zona 10, verd privat, està emplaçada al carrer de la 

Metal·lùrgia números 12-14, i te la següent referència cadastral 6860508DG3066S0001KJ. 

La finca de titularitat pública que trobem dins de l’àmbit, forma part de la Finca Registral núm. 

12.582 de Lliçà d’amunt (finca 12582, Tom 2986, Llibre 257, Foli 140), que és la finca resultant per 

el sistema viari del desenvolupament del polígon industrial “Molí d’en Fonolleda”. 
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3.- NORMES URBANÍSTIQUES 
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3. NORMES URBANÍSTIQUES 

D’acord amb allò referit als capítols anteriors, per la modificació puntual del POUM del Lliçà 

d’Amunt de les Normes Urbanístiques, es proposa el següent redactat normatiu: 

S’estableixen en aquest apartat les condicions d’ordenació i ús que han de regular l’àmbit 

objecte d’aquesta modificació del POUM, en aplicació de l’apartat 3 de l’article 74 del RLU, 

que estableix els continguts normatius que han de contenir els Plans d’ordenació. 

La normativa d’edificació aplicable a l’àmbit de la modificació del POUM que ens ocupa, 

haurà d’atendre als paràmetres generals recollits als articles de les Normes Urbanístiques del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal de Lliçà d’Amunt, tanmateix en el present document es 

recolliran els nous articles introduïts específicament per a aquest àmbit: 

Article 1 Àmbit de la modificació del POUM 

L’àmbit de la present modificació del POUM el conformen els terrenys del carrer de Ca la 

Miquela i de la finca assenyalada amb els números 12-14 del carrer de la Metal·lúrgia. La 

superfície de l’àmbit és de 7.125,20m².  

Article 2 Contingut 

Aquesta modificació puntual del POUM consta dels documents següents: 

1. Memòria 

2. Justificació de la formulació del PMU 

3. Normes urbanístiques 

4. Annexes 

4.1. Informe ambiental 

4.2. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

4.3. Memòria social 

5. Pla d’Etapes 

6. Documentació gràfica 

7. Document comprensiu. 

TÍTOL I, SISTEMES URBANÍSTICS  

Article 3 Sistemes urbanístics 

Els sistemes urbanístics són aquells elements d’interès general fonamentals per assegurar el 

desenvolupament i el funcionament urbà, contribuint a assolir els objectius del planejament 

relatius en matèria d’infraestructures de comunicacions, d’infraestructures de serveis, 

d’equipaments comunitaris, de serveis tècnics i espais lliures en general i regulació dels dominis 

públics especials. 

Dins l’àmbit de la modificació de POUM hi trobem zones destinades a sistemes, en concret al 

sistema de comunicacions, al sistema d’espais lliures, i al sistema d’equipaments comunitaris. 
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Corresponent al sistema de comunicacions trobem la xarxa viaria, que queda identificada com 

a “sistema general viari” - Clau X, xarxa bàsica. Pel que fa al sistema d’espais lliures, trobem 

terrenys destinats al sistema d’espais lliures assenyalats amb a clau V. 

Dins del sistema d’equipaments comunitaris, s’ha reservat la parcel·la identificada amb la Clau 

E, per al manteniment i conservació de la masia de Ca la Miquela. 

Article 4 Regulació dels sistemes 

La regulació dels sistemes urbanístics queda definida al “TÍTOL III. REGULACIÓ DELS SISTEMES” de 

les NNUU de del POUM de Lliçà d’Amunt, en concret en allò definit específicament en els 

articles 69 a 107, o aquells vigents que els substitueixin. 

TÍTOL II, ZONES D’APROFITAMENT PRIVAT. 

Article 5 Zones 

La present modificació del POUM distingeix un únic tipus de zona per a l’àmbit, la zona 

d’activitat terciària-comercial, subzona 11b, activitat terciària-comercial aïllada. 

La regulació del sòl urbà queda definida al “TÍTOL V. REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ” de les NNUU de 

del POUM de Lliçà d’Amunt, en concret en allò definit específicament en els articles 139 a 222, 

o aquells vigents que els substitueixin. 

Per a la zona terciària-comercial, la regulació dels paràmetres urbanístics es detallen a la 

“Secció onzena. Zona 11: Activitat terciària-comercial”, en concret en allò definit 

específicament en els articles 206 a 211, o aquells vigents que els substitueixin. 

Els paràmetres urbanístics i règim aplicable a la subzona 11b, es detalla en el “article 210 Règim 

aplicable a la subzona 11b”, o aquell vigent que el substitueixi. 

TÍTOL III, ALTRES CONSIDERACIONS GENERALS  

Article 6 Vigència 

La vigència d’aquesta modificació del POUM, és indefinida i entrarà en vigor l’endemà de la 

publicació reglamentaria al DOGC de l’acord d’aprovació definitiva adoptat per l’organisme 

corresponent. 

Article 7 Modificacions 

Es podrà modificar aquest document de modificació del POUM en els supòsits que s’estableixen 

a la legislació urbanística vigent. 

El projecte de modificació haurà de tenir el mateix grau de precisió que la modificació, i per 

rang normatiu, el mateix grau que el POUM, i així es tramitarà d’acord a les mateixes 

disposicions que en regeixen la formulació tal i com es determina a l’article 96 del Text refós de 

la Llei d’urbanisme (TRLU) aprovat per Decret Legislatiu 1/2010,de 3 d’agost amb les 

modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la 

Llei d’Urbanisme(MTRLU), aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i les modificacions 
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introduïdes per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 

sector públic, o aquella normativa que el substitueixi. 

Article 8 Gestió del desenvolupament de la modificació del POUM 

1. Serà obligatòria la redacció d’un projecte d’urbanització d’acord amb el Text refós de 

la Llei d’urbanisme (TRLU) aprovat per Decret Legislatiu 1/2010,de 3 d’agost amb les 

modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text 

refós de la Llei d’Urbanisme(MTRLU), aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i 

les modificacions introduïdes per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 

administratives, financeres i del sector públic, o aquella normativa que el substitueixi. El 

qual haurà de contenir la definició de les obres a executar i haurà de respectar les 

següents condicions: 

a. Els elements d’urbanització hauran de complir les condicions generals de les 

disposicions generals del Pla d’Ordenació Urbanistica Municipal de Lliçà 

d’Amunt. En concret aquelles que es determinen al “Capítol III. Execució del 

planejament”. 

b. Les xarxes de distribució dels serveis urbans i enllumenat públic hauran de ser 

sempre soterrades. 

c. El projecte d’urbanització haurà de contenir un pressupost de les obres, d’acord 

amb allò que disposa l’article 70 de la Llei d’urbanisme de Catalunya i el 

Reglament que la desplega aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

2. El sistema d’actuació, serà el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

Caldrà l’aprovació del pertinent projecte de reparcel·lació per a desenvolupar l’àmbit 

definit a la present modificaciói l’aprovació del projecte d’urbanització que ha de ser 

prèvia o simultània al projecte de reparcel·lació. 

Article 9 Supletorietat 

Tot allò que no estigui regulat en les determinacions contingudes a les presents Normes 

Urbanístiques d’aquesta modificació del POUM, restarà a allò establert per les Normes 

Urbanístiques del pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Lliçà d’Amunt. 
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4. ANNEXES 

4.1 ESTUDI DE LA MOBILITAT GENERADA 

Al no trobar-se inclosa la present modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 

de Montmeló en el supòsits indicats a l’apartat 3.1 de l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de 

setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, que n’estableix 

l’àmbit d’aplicació, aquest document no incorpora un estudi sobre mobilitat generada. 

En concret l’apartat 3.1.b), diu que inclouran estudis d’avaluació de la mobilitat generada els 

instruments de “Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin 

nova classificació de sòl urbà o urbanitzable”. La present modificació puntual del POUM de 

Lliçà d’Amunt no comporta nova classificació de sòl, i per tant queda fora de l’àmbit 

d’aplicació del D. 344/2006. 

Al marge que l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada no resulti preceptiu, cal assenyalar 

que el contingut i l’objecte d’aquesta modificació puntual, vé motivat en gran mesura per tal 

de facilitar la mobilitat general del municipi, amb la creació del nou vial prolongació del camí 

del Turó. 

Està clar que la modificació que es pretén generarà un increment de la mobilitat, com a mínim 

a nivell puntual dins de l’àmbit, tanmateix no té incidència en les determinacions del 

planejament general que desenvolupa relatives a la mobilitat sostenible en el municipi, la 

mobilitat que pot generar l’increment del sostre, en comparació a el sostre ja existent 

d’aquesta classe al polígon és al voltant d’un 3%. 

A continuació es realitza una comparativa del increment de la mobilitat respecte a la 

modificació plantejada. 

1. viatges generats

viatges/hab núm. hab núm. Viatges

Ús habitatge 7 1 7

viatges/m2st m2st núm. Viatges

Ús industrial 0,05 0 0 4,25 4,7 0 0

Ús terciari 0,5 0 0 2,5 0,5 0 0

Ús mixt residencial-terciari 0,3 0 0 0,5 0 0 0

Ús mixt residencial-equipaments 0,15 0 0 0 0 0 0

Equipaments 0,2 0 0 0 0 0 0

viatges/m2 m2 núm. Viatges

Zones verdes 0,05 0 0

TOTAL 7 0 0

2. Repartiment segons modalitat
% vehicle 

privat

% transport 

públic % a peu/bici TOTAL

72 5 23

Número de viatges segons modalitat 5 0 2

Ocupants per vehicle 1,4 20 -

4 0 - 4

PLANEJAMENT VIGENT

Furgonetes/

1000m2st·dia

Camions/

1000m2st·dia Furgonetes/dia Camions/dia
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En el cas del planejament vigent, únicament es considera la masia de Ca la Miquela com un 

habitatge, i és l’únic element que genera mobilitat... com es veu, pràcticament inapreciable. 

Seguidament realitzem el mateix exercici per a la proposta de modificació del POUM, aplicant 

els ratios que preveu el D. 344/2006. 

Tanmateix, hi apliquem una correcció, ja que pel que fa al Decret, l’ús terciari es refereix a 

edificacions destinades a oficines, administratius, zones comercials, etc, on evidentment es 

genera una mobilitat en vehicle privat molt important. En el càlcul que tot seguit s’acompanya 

s’ha repartit el sostre de les parcel·les d’aprofitament resultant en dues categories, el 40% del 

sostre en terciari-comercial, i el 60% en industrial (logístic). 

De les activitats que s’estan implantant a la zona, l’ús més usual és el de plataformes logístiques 

de distribució, aquest tipus de activitats generem més moviment en vehicles grans/pesants que 

en vehicles de turisme privat, per tant, s’ha realitzat una correcció en les ratios, de manera que 

en resulten més camions i furgonetes. 

1. viatges generats

viatges/hab núm. hab núm. Viatges

Ús habitatge 7 0 0

viatges/m2st m2st núm. Viatges

Ús industrial 0,05 2.060,93       103 10,5 7 22 14

Ús terciari 0,5 1.373,95       687 2,5 0,5 3 1

Ús mixt residencial-terciari 0,3 0 0 0,5 0 0 0

Ús mixt residencial-equipaments 0,15 0 0 0 0 0 0

Equipaments 0,2 421 84 0 0 0 0

viatges/m2 m2 núm. Viatges

Zones verdes 0,05 329,01            16

TOTAL 891 25 15

2. Repartiment segons modalitat
% vehicle 

privat

% transport 

públic % a peu/bici TOTAL

60 7 33

Número de viatges segons modalitat 535 62 294

Ocupants per vehicle 1,4 20 -

382 3 - 385

Camions/diaFurgonetes/dia

Camions/

1000m2st·dia

Furgonetes/

1000m2st·dia

PLANEJAMENT PROPOSAT

 

Dels càlculs efectuats, en podem extreure la següent comparació: 

Turismes Motocicletes Furgonetes Camions Autobusos

TOTAL VEHICLES vigent 3 1 0 0 0

 

Turismes Motocicletes Furgonetes Camions Autobusos

TOTAL VEHICLES proposta 309 73 25 15 3

 

L’increment de viatges/dia per cadascuna de les modalitats es clar, però cal tenir en compte 

que la xarxa existent està lluny de arribar a la seva capacitat límit, i que els increments resultants 

son molt baixos comparativament amb la mobilitat actual que genera el polígon industrial i el 

trànsit a través del nucli de Lliçà. 
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La proposta que conté aquesta modificació ens ofereix altres avantages, especialment pel que 

fa a la mobilitat general del municipi, i sobretot, perquè haurà de suposar un descens del trànsit 

de vehicle privat per la carretera BV-1602 que travessa el municipi, millorant doncs, les 

condicions de seguretat per a les persones, i ciclistes a l’interior del nucli urbà, i prioritzant 

aquesta altres modes de transport en els desplaçaments interns. 

4.2 INFORME AMBIENTAL 

D’acord amb el que s’estableix l’article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació 

ambiental, en aquesta modificació del POUM de Lliçà d’Amunt no és donen els supòsits que 

fan necessari sotmetre’l a avaluació ambiental. 

Tanmateix, s’incorporen al present document uns càlculs sobre emissions de Gasos d’Efecte 

Hivernacle a l’atmòsfera que s’han realitzat basant-se en l’Eina de càlcul d’emissions de CO2 

generades el planejament urbanístic municipal general. 

Evidentment, a l’entrada de dades s’han modulat únicament aquelles que fan referència a la 

zona afectada per la modificació de POUM i tenint en compte l’increment de mobilitat abans 

calculat. 

En el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible del municipi de Lliçà d’Amunt (PAES) de març de 

2010, s’establia com a objectiu la reducció de les emissions de GEH en un 20% per a l’any 2020, 

Les dades de partida eren les 52.425tCO2/any que es van comptabilitzar el 2007, per tant el 

2020 s’hauria d’haver assolit unes emissions globals inferiors a 41.940tCO2/any. 

En el PAES, s’indicaven una sèrie de programes i actuacions a realitzar, per tal que les emissions 

en el 2020 es reduissin fins les 39.875tCO2/any, i per tant és la dada que considerarem de 

partida. 

Segons les dades de mobilitat abans indicades, per al planejament vigent tindríem: 

3. Repartiment segons vehicles

MOBILITAT MOTORITZADA

Turismes Motocicletes Furgonetes Camions Autobusos

TOTAL VEHICLES vigent 3 1 0 0 0

Distància mitjana (km) 25,4 4,0 35,5 35,5 22,0

Distància Interurbana (km) 21,4 0,0 31,5 31,5 18,0

Distància Urbana (km) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

3. Repartiment segons vehicles

Turismes Motocicletes Furgonetes Camions Autobusos Total

Emissions gCO2 / Km segons vehicles/dia 181,61 124,66 316,31 483,09 775,09

Distància Total (km/dia) 74 3 0 0 0 77

Dist. total Interurbana (km/dia) 62 0 0 0 0

Dist. total Urbana (km/dia) 12 3 0 0 0

Emissions Totals gCO2/dia 13.451 341 0 0 298

Emissions Interurbana 11.333 0 0 0 244

Emissions Urbana 2.118 341 0 0 54

TOTAL EMISSIONS MOBILITAT GENERADA 4,4 tCO2/any
Total Emissions Mobilitat Generada Interurbana 3,6 tCO2/any

Total Emissions Mobilitat Generada Urbana 0,8 tCO2/any
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Es a dir, deixar de fer els desplaçaments que genera l’actual planejament, suposa un estalvi de 

4,4tCO2/any d’emissions, com es veu, inapreciable respecte la xifra global. 

Tot seguit, fem el mateix exercici pel que fa a la proposta: 

3. Repartiment segons vehicles

MOBILITAT MOTORITZADA

Turismes Motocicletes Furgonetes Camions Autobusos

TOTAL VEHICLES proposta 309 73 25 15 3

Distància mitjana (km) 25,4 4,0 35,5 35,5 22,0

Distància Interurbana (km) 21,4 0,0 31,5 31,5 18,0

Distància Urbana (km) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

3. Repartiment segons vehicles

Turismes Motocicletes Furgonetes Camions Autobusos Total

Emissions gCO2 / Km segons vehicles/dia 181,61 124,66 316,31 483,09 775,09

Distància Total (km/dia) 7.856 290 888 533 69 9.635

Dist. total Interurbana (km/dia) 6.619 0 788 473 56

Dist. total Urbana (km/dia) 1.237 290 100 60 12

Emissions Totals gCO2/dia 1.426.788 36.178 280.725 257.245 53.177

Emissions Interurbana 1.202.097 0 249.094 228.260 43.508

Emissions Urbana 224.691 36.178 31.631 28.985 9.668

TOTAL EMISSIONS MOBILITAT GENERADA 612,9 tCO2/any
Total Emissions Mobilitat Generada Interurbana 512,7 tCO2/any

Total Emissions Mobilitat Generada Urbana 100,2 tCO2/any

 

Del resultat, verifiquem un augment de les emissions derivades de la mobilitat, especialment 

generades per la mobilitat interurbana. 

Considerant el balanç entre la proposta i el planejament vigent, en resulta un increment de: 

ΔEmissions = 612,9 – 4,4 = 608,5 tCO2/any 

Habitualment, les emissions derivades de la mobilitat representen un 80-85% de les totals, i cada 

dia serà una part més important, ja que els edificis en compliment de les directives Europees i les 

normes vigents, a partir del proper any han de tenir un balanç energètic gairebé nul, i en 

conseqüència reduir les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmòsfera. Per tant, 

despreciarem en el càlcul la resta d’emissions. 

Aquest increment de 608,5 tCO2/any, representen un 1,52% d’increment sobre l’estat final un 

cop aplicades les mesures i factors correctors que s’indicaven al PAES de Lliçà d’Amunt. I, sobre 

aquest mateix valor, aquest increment faria que el valor anual assolís la següent xifra: 

Emissions anuals = 39.875 + 608,5 = 40.483,5 tCO2/any 

Aquest valor, continua sent inferior a l’objectiu fixat en el PAES, de a 41.940 tCO2/any, i 

significaria aconseguir una reducció del 22,78% respecte les emissions del 2007, donant 

compliment a l’objectiu de reducció del 20%. 
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4.3 MEMÒRIA SOCIAL 

Atenent a que la modificació de planejament proposada no afecta la definició dels objectius 

de producció d’habitatge protegit o d’altres tipus d’habitatge assequible previstos al Pla 

d’ordenació urbanística municipal de Lliçà d’Amunt, no s’escau la redacció d’una memòria 

social. 

4.4 AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

S’acompanya al final d’aquest document, com a separata, Annex I corresponent a la 

Avaluació econòmica i financera, que ha de justificar la viabilitat econòmica de la present 

modificació del POUM de Lliçà d’Amunt. 

 

Lliçà d’Amunt, 14 de gener de 2021. 

EL TÈCNIC 
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5.- PLA D’ETAPES 
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5. PLA D’ETAPES 

CONSIDERACIONS GENERALS 

Tal com estableix l’article 24 de les Normes Urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal de Lliçà d’Amunt, aquesta modificació del POUM preveu el desenvolupament 

temporal de la urbanització, establint terminis que s’adeqüen a les característiques del 

planejament i són coherents amb les previsions d’execució del sector.  

PRIMERA I ÚNICA ETAPA 

El desenvolupament de l’àmbit es farà en una sola etapa d’1 anys, a comptar des de la 

publicació en el DOGC de l’acord d’aprovació definitiva de la modificació del POUM  

El procés de desenvolupament de l’àmbit de la modificació a partir de la seva aprovació 

definitiva, serà el següent:  

• Redacció i aprovació definitiva dels projectes de reparcel·lació i d’urbanització. Període 

de temps estimat: 6 mesos . 

• Adjudicació de les obres del projecte d’urbanització i execució de les mateixes. En 

aquest període s’han d’executar el total de les obres previstes en aquesta modificació 

del POUM. Han de quedar en servei totes les xarxes previstes, en les condicions 

establertes al projecte d’urbanització, així com els solars destinats a l’edificació pública i 

privada. Període de temps estimat: 6 mesos.  

Es podrà començar a edificar d’ençà de la recepció de les obres d’urbanització per part de 

l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, tot i ésser possible l’atorgament de llicències d’obres i la seva 

execució simultània a la de les obres d’urbanització, en els termes que preveu la legislació 

vigent. 

 

Lliçà d’Amunt, 14 de gener de 2021. 

EL TÈCNIC 
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6.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

S’acompanyen a continuació els plànols complementaris a la present modificació puntual de 

POUM. 

Segons el següent llistat: 

I-01 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT. 

I-02 QUALIFICACIONS SEGONS POUM VIGENT. 

I-03 AIXECAMENT TOPOGRÀFIC. 

I-04 ORDENACIÓ VIGENT. 

I-05 ORTOFOTO AMB ORDENACIÓ VIGENT. 

O-01 ORDENACIÓ PROPOSTA. 

O-02 ORTOFOTO AMB ORDENACIÓ PROPOSTA. 
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7.- DOCUMENT COMPRENSIU 
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6. DOCUMENT COMPRENSIU 

7.1 OBJECTE 

L'objecte del Document Comprensiu es donar compliment a les determinacions de l'article 8 

apartat 5.a) del vigent text Refós de la llei d'Urbanisme, per tal que la ciutadania pugui exercir 

el seu dret a consultar i ser informada sobre el contingut dels instruments de planejament 

urbanístic que es tramiten. 

En el termini d'informació pública s'exposarà conjuntament amb la present Modificació del 

POUM, aquest Document Comprensiu que conté un resum de l'abast de les determinacions 

que s'estableixen i la concreció del termini de suspensió i de l'abast de les llicències i 

tramitacions que se suspenen. 

7.2 SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 

Les modificacions que s’incorporen per mitjà d’aquesta modificació puntual del POUM de Lliçà 

d’Amunt, no donen lloc a la suspensió de cap tipus de llicències ni de tramitació de 

procediments, si bé únicament es podran concedir les llicències que siguin compatibles amb els 

paràmetres i condicions establertes en la present modificació. 

7.3 RESUM DE L’ABAST DE LES DETERMINACIONS DE LA MODIFICACIÓ 

L'objecte de la present modificació del POUM és establir les condicions urbanístiques adients 

per executar la prolongació del Camí del Turó cap a l’est, i afavorir la mobilitat i connectivitat 

dels desplaçaments entre les diferents localitats i barris del municipi. 

L’àmbit de la modificació afecta a dues parcel·les, una de titularitat municipal que ocupa el 

carrer per a vianants de Ca la Miquela, i la parcel·la assenyalada amb els números 12 i 14 del 

carrer de la metal·lúrgia, actualment qualificada com a “zona 10, verd privat”. 

La proposta de prolongació del camí del turó, parteix des de la rotonda del mateix camí amb 

la BV-1602 (carrer d’Anselm Clavé), i discorre cap a l’est fins a connectar al punt on en realitza 

la cruïlla entre el carrer de la Metal·lúrgia i el carrer Moli d’en Fonolleda. 

Atenent a que el nou carrer parteix l’àmbit en dos, queda una parcel·la al sud del carrer i una 

pastilla de sòl a la part nord. 

La parcel·la al sud del vial, es qualifica com a “zona 11b, activitats terciària-comercial aïllada”, i 

es previst, que mitjançant els mecanismes de gestió urbanística que es realitzaran més 

endavant s’agrupi amb la finca del carrer de la Metal·lúrgia 8 de manera que conformin una 

sola finca. 

La zonificació proposta a la part nord del vial la conformen tres parcel·les que passaran a ser 

de titularitat pública, per una banda, la masia de Ca la Miquela que es situa sobre una 

parcel·la que es qualifica amb el sistema urbanístic d’equipaments comunitaris, d’altra banda, 

tocant al carrer de la Metal·lúrgi, es qualifica una franja que envolta en part la masis dins del 
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sistema urbanístic d’espais lliures, i per últim, en la zona més a l’oest una parcel·la resultant amb 

aprofitament que es qualificarà com a “zona 11b, activitats terciària-comercial aïllada”. 

La zonificació actual de l’àmbit assenyalat és segons l’esquema següent: 

 

Es poden verificar les dues parcel·les afectades dins de l’àmbit, el quadre resum de les 

superfícies actuals és el següent: 

Superfície Edificabilitat Sostre Ocupació Gàlib

SISTEMES 649,71               -                 -                 -                   

Clau Xv Vial per a vianants 649,71               

ZONES 6.475,49           421,00          -                 -                   

Zona 10 - Verd privat Parcel·la CA LA MIQUELA 6.475,49           421,00          

TOTAL 7.125,20          421,00         -                -                  

PLANEJAMENT VIGENT

 

Tal i com s’ha explicat, de la disposició del nou vial atravessant l’àmbit d’est a oest, la resta de 

sols es qualifiquen amb les diferents qualificacions explicades, com a resum cal dir que la 

superfície que passa a ser de titularitat pública s’incrementa molt per sobre de les previsions de 

cessió que determinen les normes vigents. 

En part, aquest augment de les cessions previstes per la norma, i la adjudicació a favor de 

l’Ajuntament d’una parcel·la amb aprofitament, fa que la operació sigui possible i sostenible 

econòmicament tal i com es justifica a l’Annex de sostenibilitat econòmica. 

El quadre de superfícies resultant de la proposta queda de la següent manera: 
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Superfície Edificabilitat Sostre Ocupació Gàlib

SISTEMES 2.218,23           -                 -                 -                   

Clau X Sistema viari A 1.259,07           

Clau X Sistema viari B 63,00                 

Clau V Sistema espais lliures 330,01               

Clau E Sistema equipaments 566,15               

ZONES 4.906,97           3.434,88       2.698,83       2.112,00         

Zona 11b - terciària-comercial Parcel·la A 2.270,48           0,70                  1.589,34       1.248,76       1.058,58         

Zona 11b - terciària-comercial Parcel·la B 2.636,49           0,70                  1.845,54       1.450,07       1.053,42         

TOTAL 7.125,20          3.434,88      2.698,83      2.112,00        

PLANEJAMENT PROPOSAT

 

La zonificació proposada amb les noves claus resulta com l’esquena que s’adjunta a 

continuació: 

 

 

Lliçà d’Amunt, 14 de gener de 2021. 

EL TÈCNIC 

 

 

 

 



 

 

ANNEX I. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.O.U.M. DE LLIÇÀ D’AMUNT. 

MODIFICACIÓ DE LA ZONA DE “CA LA MIQUELA” (Clau 10) 

PER A LA PROLONGACIÓ DEL CAMÍ DEL TURÓ. 

. 

 

REF. NADICO 19/6472 

 

   TITULAR: AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT. 

  

   SITUACIÓ: c. Metal·lúrgia 12, Lliçà d’Amunt.  

Vallès Oriental (Barcelona).  

 

Gener 2021, exemplar per a l’aprovació inicial. 
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1.- ANNEX I. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA  

 



 

 

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 

 

Exp. 19-6472 Pàg. 4 Modificació POUM Lliçà d’Amunt, Ca la Miquela 

 

 

ANNEX I. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

1.1 OBJECTE 

L’objecte d’aquest annex, és justificar la viabilitat econòmica de la modificació del POUM de 

Lliçà d’Amunt, respecte de l’àmbit al voltant de Ca la Miquela i la seva transformació per a 

afavorir la prolongació del Camí del Turó. 

En quant als requeriments documentals que ha de contenir la modificació del POUM, a 

l’apartat 1,b) de l’article 99 de la MTRLUC, s’indica: 

c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en 

termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la 

nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document de l’avaluació econòmica i 

financera, com a separata. 

Es redacta aquest annex a l’efecte de donar compliment a aquesta exigència normativa. 

1.2 JUSTIFICACIÓ DE LA VIABILITAT DEL SECTOR.  

De cara a la realització de l’avaluació econòmica de la execució de la present modificació, 

cal tenir en compte el pressupost estimat de les obres d’urbanització, de la implantació dels 

serveis i de les altres despeses d’urbanització, i han de justificar la viabilitat econòmica de la 

promoció. 

En el cas que ens ocupa, tot tractant-se d’una finca urbana consolidada, no hi ha deures 

urbanístics pendents, ni treballs d’urbanització a realitzar. 

Tot seguit es fa una estimació del conjunt de despeses que comporta la modificació 

proposada, amb la finalitat de proporcionar unes bases aproximades que permetin estudiar el 

finançament de la operació urbanistica i la repercussió del cost d’aquesta en el preu del 

terreny.  

Cal tenir en compte, que per tal de tirar endavant amb la tramitació de la present modificació, 

no s’acompaña un càlcul del valor econòmic equivalent a les reserves de sòl de cessió, que 

tant en la superfície corresponent a la nova vialitat, com en el sòl qualificat d’espais lliures i del 

sistema d’equipaments son molt superiors a les existents i a les que pertocaven per aplicació de 

la legislació vigent, respectivament. 

1.2.1 Càlcul del valor econòmic de les finques resultants 

De forma preliminar, cal indicar que,a part del nou vial, l’Administració rebrà la reserva de per a 

zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics que es fixa a la legislació vigent. En 

conseqüència, i segons allò previst a l’apartat 3r de l’article 100 del MTRLUC: 

“... s'ha d'incorporar una reserva per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics 

de 7,5m² de sòl per cada 100m² de sostre destinat a altres usos... “ 
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Cal dotar, doncs, d’una reserva de sòl addicional corresponent a 7,5m2 de sòl per cada 100m2 

de sostre destinat als altres usos, que en aquest cas son els nous usos que s’incorporen a l’àmbit. 

Tot i que la qualificació vigent actualment (zona 10, verd privat) ja contempla un aprofitament 

com a sostre residencial, no es valorarà de cap manera de cara a l’estimació de les noves 

reserves de sòl públic. Atenent que de l’aplicació de l’índex d’edificabilitat neta sobre la 

parcel·la (de 0,7m2st/m2sòl) se n’obté un sostre total de 3.434,88m2, qualificats de zona 11b 

terciària-comercial, tindrem la següent formulació: 

Sòl a reservar = 7,5 x 3.434,88 /100 = 257,62m2 de sòl 

Tal i com es veu a la documentació gràfica que acompanya aquest document, passa a formar 

part del sistema d’equipaments públics la masia de Ca la Miquela, i l’espai que l’envolta, amb 

una superfície en total de 566,15m2 de sòl. També es reserva una franja que envolta la finca 

d’equipaments per la banda nord i est, destinada al sistema d’espais lliures (Clau V), per tal de 

formar un enjardinament que protegirà el talús de desnivell entre l’equipament i el carrer de la 

Metal·lúrgia, aquesta franja de terreny, te una superfície de 329,01m2.  

Es preveu doncs, tal i com preveu el mateix article 100 de la MTRLUC, que es destini una 

superfície total de 895,16m2 als sistemes d’espais lliures o equipaments de titularitat pública, 

aquesta superfície és molt superior a la reserva que caldria fer en aplicació de la norma vigent. 

Una vegada resolt que tot i rebre unes cessions en excés, es prescindeix de la valoració 

d’aquests, passem a realitzar la valoració del sòl qualificat com a “zona 11b, activitats terciària-

comercial aïllada”. 

Per a solars amb una qualificació similar, tant en el mateix polígon, com en zones properes, 

s’estan veient operacions immobiliàries que ronden uns valors propers als 150€/m2 de sòl, així 

que sempre que la valoració contemplada estigui als voltants d’aquest valors s’enten que 

estarà alineada amb els valors actuals del mercat. 

Tenint en compte que l’escenaria ctual de pandèmia pot frenar l’activitat econòmica, s’ha 

prés una determinació conservadora, i les finques resultants amb la clau 11b es valoraran a un 

preu de 125€/m2sòl, d’aquesta manera tenim: 

 Superfície Repercussió Valor finca  

PARCEL·LA A 2.270,48m2 125€/m2sòl 283.810,00€  

PARCEL·LA B 2.636,49m2 125€/m2sòl 329.561,25€  

TOTAL 4.906,97m2  613.371,25€  

Aquest és el valor resultant de les finques amb aprofitament privat, que ascendeix a 

613.371,25€. 

1.2.2 Viabilitat econòmica  

Per tal de determinar la viabilitat econòmica, cal verificar que el valor de les finques obtingudes 

supera al volrs de les despeses del procés urbanitzador, en aquest cas cal fer dos exercicis de 

manera paral·lela, la compensació dels sòls del titular privat d’una banda, i el finançament de 

les obres urbanitzadores per l’altre. 
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En el primer cas, la finca aportada per part del titular privat estava molt limitada pel que fa als 

usos degut a la seva qualificació, a part de la protecció de l’edificació atenent a la seva 

inclusió al Catàleg de Béns a protegir. 

En qualsevol cas, l’ús establert era el d’habitatge aïllat, tanmateix la construcció actual no 

disposa de cèdula d’habitabilitat, cal una important reforma per a adequar la construcció fins 

a habilitar-la com a habitatge, i en conseqüència, el seu valor es inferior al de la finca 

qualificada de “zona 11b, activitat terciària-comercial” que el titular reb en compensació, així 

queda acordat entre el titular i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt com a promotor de la present 

tramitació. 

A continuació, es mostren despeses corresponents a l’execució del planejament que es 

desenvolupa, seguidament passem a valorar les despeses previstes. Per últim, cal esmentar les 

despeses derivades de la gestió del sector, en aquest sentit, s’imputen uns percentatges sobre 

el cost d’urbanització, així com els honoraris tècnics i d’altres previsions. 

Les despeses urbanitzadores de l’àmbit es resumeixen la la execució del sistema viari que 

s’ocuparà amb la prolongació del camí del Turó. 

Atenent a que es tracta d’un vial sencill, i que els serveis urbans a instal·lar sran els mínims 

imprescindibles, s’ha estimat un valor de construcció de 130€/m2. La superfície a urbanitzar dins 

de l’àmbit és de 1.259,07m2. D’altra banda, la petita zona destinada a viari, de 63m2 de 

superfície, situada al vèrtex nord-oest de l’àmbit, ja es troba urbanitzada, i per tant, no 

significarà un increment en les despeses d’aquest àmbit. 

Per tal de connectar el nou vial a la xarxa viaria existent, cal fer unes obres externes a la zona, 

tant per la connexió amb la rotonda, com per la connexió al carrer de la Metal·lúrgia, tenim 

una superfície afectada de 97,08m2 en el primer cas, i de 65,78m2 en el segon. per a aquestes 

obres s’ha estimat una repercussió de 80€/m2. així tenim: 

 Superfície Repercussió Valor finca  

Sistema viari A 1.259,07m2 130€/m2sòl 163.679,10€  

TOTAL ÀMBIT 1.259,07m2  163.679,10€  

     

Urbanització 2 97,08m2 80€/m2sòl 7.766,40€  

Urbanització 3 65,78m2 80€/m2sòl 5.262,40€  

TOTAL exterior ÀMBIT 126,86m2  13.028,80€  

     

TOTAL 1.421,93m2  176.707,90€  

Una vegada exposats tots els imports de les despeses del tràmit i gestió urbanitzadora, 

n’obtenim el següent resum: 

1. DESPESES D’URBANITZACIÓ/EXECUCIÓ 176.707,90 € 

2. DESPESES DE GESTIÓ (+30% exec) 53.012,37 € 

TOTAL CARREGUES URBANÍSTIQUES 229.720,27 € 
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De la mateixa manera que s’ha procedit amb el valor de venda dels solars resultants, el valor 

de les despeses de gestió s’ha considerat més elevat que de costum, fins al 30% de les despeses 

d’urbanització. 

En aquesta ocasió, atenent a la immediata vigència de la modificació i al escàs volum de 

l’actuació, no s’ha estimat oportú valorar la temporalitat de les actuacions, s’aplica per tant 

una simple comparació entre les despeses previstes i els ingresos per la venda dels terrenys. 

El resultat obtingut, és que del procés de modificació del POUM ens resulta un valor net positiu 

de 86.658,53€, que s’entén com un saldo positiu, i per tant, aplicant una relació entre el saldo 

econòmic i la viabilitat econòmica, s’entén que queda acreditada la sostenibilitat econòmica 

del desenvolupament de l’àmbit. 

En conseqüència, els Promotors que tenen la iniciativa de la transformació del sector, en aquest 

cas l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, disposaran dels mitjans econòmics per a l’execució de la 

present modificació. 

1.3 INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA.  

L’informe de sostenibilitat econòmica ha de ponderar l'impacte de les actuacions previstes a 

través de la modificació sobre les finances públiques de les administracions responsables de la 

implantació i el manteniment de les infraestructures, així com la implantació i prestació dels 

serveis necessaris.  

Les determinacions del POUM que es contenen en el present document fan variar les previsions 

del planejament vigent quant a noves infraestructures, vialitat o serveis urbanístics a implantar, i 

per tant generaran un impacte diferent del ja previst a les finances de l’Ajuntament de Lliçà. Tot 

i així, com s’ha vist a l’apartat anterior, l’efecte de la modificació no ha de suposar una 

despesa extraordinària, sinó més aviat al contrari, ja que s’estima que el saldo de l’operació 

serà positiu.  

En qualsevol cas, les taxes i impostos que es derivaran de tot el procés, així com la obtenció 

dels terrenys de cessió (que no s’han valorat), que es rebran per part de la Corporació 

municipal fa que l’impacte sobre les finances públiques sigui beneficiós i de caire positiu. Una 

vegada transformat el sòl, i edificats els nous solars, l’increment de la recaptació dels impostos 

en concepte de béns immobles serà un ingrés fixe i a llarg termini per a la caixa municipal.  

De tot aquest procés s’ha establert una sèrie de valors estimatius en concepte de taxes i 

impostos que aniran a parar a la tresoreria municipal, en el cas de la transformació de l’àmbit 

es rebrà la compensació econòmica equivalent enlloc dels terrenys de cessió de manera 

gratuïta. Pel que fa a la segona fase, d’edificació, s’ha considerat el percentatge aproximat 

d’un 4,5% sobre el cost d’execució material. 

Fent referencia al BEC, s’apliquen els valors sense les despeses de seguretat i salut, ni honoraris, i 

descomptant el 20% corresponent del benefici industrial i despeses generals, per tant, aplicant 

aquests mòduls del cost de construcció al sostre, obtindrem el PEM de les edificacions que 

resulten del planejament. 

Tenint en compte aquests ràtios i multiplicant-los per la superfície total de sostre que preveu el 

planejament, ens resulta el següent quadre: 

Concepte Unitat Cost unitari Subtotal 



 

 

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 

 

Exp. 19-6472 Pàg. 8 Modificació POUM Lliçà d’Amunt, Ca la Miquela 

 

Edifici activitat terciària-comercial 3.431,34 m²st 503,32 €/m²st 1.727.062,05 € 

TOTAL PEM CONSTRUCCIONS   1.727.062,05 € 

Sobre aquest import resultant, aquest estudi contempla un ajust, entenent que no es 

consolidaran al 100%, i per tant, es planteja una reducció del 20%, del que resulta un pressupost 

de 1.381.649,64€, obtenim un resultat en concepte de taxes i impostos (en aplicació del 4,50% 

indicat anteriorment) de 62.174,23€, aquest import directament significa un increment no previst 

a les finances municipals. 

Cal considerar aquest estudi econòmic com a orientatiu, a efectes de la justificació de la 

viabilitat i sostenibilitat econòmica de l’actuació. Tanmateix, queda d’aquesta manera 

justificada la sostenibilitat econòmica de la modificació del POUM, MODIFICACIÓ DE LA ZONA 

DE “CA LA MIQUELA” (Clau 10) PER A LA PROLONGACIÓ DEL CAMÍ DEL TURÓ, del terme 

municipal de Lliçà d’Amunt. 

 

En conclusió, es justifica la sostenibilitat econòmica del desenvolupament del sector. 

 

 

Lliçà d’Amunt, 14 de gener de 2021. 

EL TÈCNIC 
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