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1. INFORMACIÓ BÀSICA  


1.1. Antecedents  


L’ajuntament de Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental) promou la modificació del POUM del municipi  


en l’àmbit del PAU-17 “Can Montcau - Can Malé”. La finalitat de la MP és la refosa de les 


normes urbanístiques del sector, el canvi de qualificació urbanística de la parcel·la H del sector i 


la corresponent i necessària modificació de la regulació de les instal·lacions tècniques en la 


subzona 13a, per tal d’evitar qualsevol possible escassetat puntual d’aparcaments. 


L’àmbit de la MP del POUM de Lliçà d’Amunt és un sector discontinuo, concretament el PAU-17 


“Can Montcau i Can Malé”, amb una superfície total de 926.391 m², format per: 


➔ L’àmbit principal, Can Montcau, és un polígon logístic-comercial situat entre Lliçà 


d’Amunt i Granollers, que engloba les parcel·les d’aprofitament i part de les zones 
verdes del sector. 


➔ L’àmbit discontinu, Can Malé, es situa al nord del nucli urbà de Lliçà, en continuïtat 
d’una petita urbanització residencial vinculada a la Riera de Merdanç. Aquest àmbit 


engloba els equipaments públics i una part de zones verdes. 


La parcel·la H del PAU-17, resultant del Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial del sector 


discontinu Can Montcau-Can Malé (aprovat definitivament el 23 de desembre de 2010), es situa 


a la part nord de l’àmbit principal (Can Montcau) i té una superfície de 17.535,64 m2.  


El sector al qual pertany l’esmentada parcel·la i de la qual es objecte la modificació del POUM, 
presenta uns antecedents urbanístics de tipus canviant que s’exposen en els següents 
paràgrafs. 


L’àmbit de planejament afectat per la present modificació es l’antic sector de sòl urbanitzable 
de Can Montcau - Can Malé. Aquest sector va ser incorporat al Pla general d’ordenació urbana 
(PGOU) de Lliçà d’Amunt, vigent des de l’any 1991 al 2014, modificant-se mitjançant la 


“Modificació puntual del sector discontinu Can Montcau - Can Malé”, aprovada definitivament 
el maig de 2008. 


El sector es va desenvolupar a través d'un Pla Parcial, aprovat el 2009, que regulava i concretava 


l’ordenació i execució del mateix, i del qual es va realitzar un text refós que va ser aprovat i 
confirmat en data 30 de setembre de 2010. 


El 2013 es va aprovar de nou la Modificació puntual del PGOU en el sector discontinu de can 


Montcau-can Malé, corregint certs errors del document, així com, el mateix any, una 


modificació del referit “Pla Parcial urbanístic del sector discontinu de can Montcau-can Malé”. 


Poc després d’aquesta modificació del Pla Parcial, en data 4 de juny de 2014, es va aprovar per 


acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme el Pla d’ordenació urbana municipal de Lliçà 
d’Amunt (“POUM”), actualment vigent. El POUM va mantenir en la seva totalitat la delimitació 
del Pla Parcial del sector discontinu can Montcau-can Malé (amb la nova denominació de SUD 6 


Can Montcau – Can Malé), però sense incorporar les determinacions del Pla Parcial i de la seva 


modificació al contingut del propi POUM, de tal forma que la normativa reguladora del sector va 


quedar dispersa en tres documents diferents (Pla Parcial, Modificació del Pla Parcial, i POUM). 
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El sector no només va ser regulat normativament, a través de les diferents figures de 


planejament referides, sinó que també es va procedir a la seva gestió i execució. Així, en data 23 


de desembre de 2010 es va aprovar definitivament el projecte de Reparcel·lació del Pla parcial 


del sector discontinu can Montcau – can Malé, i sobre la base d’aquest, i del projecte 
d’urbanització que també es va aprovar, es varen dur a terme les obres d’urbanització del 


sector que, en el que afecta al Polígon industrial de Can Montcau, van ser tramitades 


definitivament per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt el de juny de 2016. Tot i això, encara es 
mantenen compromisos derivats de la gestió i execució urbanística, en matèria de mobilitat 


generada, transport públic, etc. 


D'aquesta forma, el sòl urbanitzable englobat pel referit sector es va transformar, a través de la 


gestió i execució referides, en sòl urbà. Així sorgí la necessitat de modificar el POUM per a 


adaptar la seva regulació a la nova situació i classificació del sòl, i per aglutinar tota la normativa 


reguladora del mateix en un únic document. Això és precisament el que pretenia l’aprovació de 
la “Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en la zona d’equipaments del 
subsector Can Malé SUD 6 - Can Montcau - Can Malé”, que arran d’una modificació en el 
subsector de Can Malé va aprofitar per refondre la normativa de tot el sector i adaptar-la a la 


seva nova situació. 


Tot i així, aquesta modificació puntual del POUM, aprovada en data 15 de març de 2018, no va 


refondre correctament la normativa aplicable i en vigor en aquell moment, passant a aprovar un 


suposat text refós que no es corresponia ni amb la normativa vigent i aplicable del Pla Parcial i 


POUM, ni amb la realitat del sector en qüestió. És per això, que resulta necessari corregir aquest 


text refós, duent a terme la present modificació del POUM. 


La Llena ambiental amb NIF J25506809, per encàrrec del despatx d’arquitectura ARKU3, realitza 
aquest Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (en endavant, EIIP) de la modificació del POUM 


de Lliçà d’Amunt en l’àmbit del PAU-17 “Can Montcau - Can Malé”. La memòria de la 


modificació la redacten conjuntament el despatx d’arquitectes ARKU3 i el gabinet d’advocats 
Garrigues havent iniciat la pertinent tramitació urbanística el mes de novembre de 2019.  
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Figura 1. Àmbit  general de la Modificació del POUM (PAU-17) de Lliçà d’Amunt. 


 
Font: ICGC i pròpia. 


1.2. Objecte del projecte 


L’objectiu de la modificació és proporcionar una normativa correctament refosa d'aquells 


preceptes urbanístics i normatius aplicables al sector PAU-17 “Can Montcau – Can Malé”, així 
com assegurar que la mateixa reflecteixi la situació jurídica actual del mateix, una vegada duta a 


terme l'efectiva transformació del sòl.  


En paral·lel, també té com a objectiu el canvi de qualificació de la parcel·la H del PAU-17, per 


passar de l’actual qualificació de Hotelera-Comercial (Subzona 13b) a Industrial-Logística 


(Subzona 13a), a fi i efecte de possibilitar una major coherència amb els usos de l’entorn i 
adaptar-se a la demanda actual del mercat.  


Finalment, aquest canvi d’ús suposa, també, la modificació de la regulació de les instal·lacions 


tècniques en la subzona 13a, per a permetre la implantació dins d’aquestes, de les 
construccions destinades a aparcaments privats de parcel·la, i evitar qualsevol possible 


escassetat puntual d’aparcaments, deguda al solapament dels torns de treball entre 
instal·lacions industrials logístiques d’aquesta subzona.  


1.3. Objecte de l’estudi d’integració i impacte paisatgístic 


La integració paisatgística dels polígons industrials i sectors d’activitat econòmica persegueix 
objectius de diversa índole, que tenen interès tant per a la societat general com per als 


promotors, els propietaris i les administracions públiques implicades.  


Entre els objectius més importants figuren: 
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 Racionalitzar l’ocupació del sòl i evitar malbaratar un recurs escàs i valuós amb 


intervencions sobredimensionades i sovint poc funcionals. 


 Minimitzar les afectacions sobre el medi, respectant l’estructura i funcionalitat dels 


ecosistemes, i sobre les funcions productives de l’espai agrari. 


 Garantir una relació formal harmònica entre els components naturals i antròpics del 


paisatge i el conjunt industrial. 


 Augmentar les qualitats estètiques dels elements construïts i potenciar les estratègies 


d’integració mitjançant eines acurades. 


 Millorar la imatge de marca de les empreses i l’entorn de treball de treballadors i 


usuaris. 


 Fomentar una actitud de cura i respecte per l’entorn per part de tots els actors 


implicats. 


 Promoure una visió a llarg termini de les intervencions, a partir del la consideració del 


manteniment com a eina de disseny en el present i com a compromís amb el futur. 


La finalitat de l’EIIP és diagnosticar l’efecte o impacte paisatgístic potencial de les noves 


edificacions, així com indicar si s’escau, les corresponents mesures d’integració paisatgística 


previstes. En efecte, es redacta aquest EIIP per donar resposta als informes dels organismes 


competents, en el benentès que cal justificar i reflectir els criteris de preservació del paisatge en 


l’ordenació proposada, tenint en compte unes mesures correctores i/o compensatòries per tal 


d’adequar-les als criteris de l’EIIP i d’integrar en el paisatge les construccions.  


Així, a partir d’una anàlisi i descripció del paisatge on es planteja el projecte, tenint en compte 
les característiques i la incidència de les obres i actuacions que s’hi preveuen, s’analitzen les 


repercussions sobre la visió en diferents escales, la qualitat i la fragilitat del paisatge. De la 


diagnosi del potencial impacte se’n presenta una sèrie de mesures correctores, valorades i 
justificades. En conclusió, l’objecte final serà valorar la incidència sobre el paisatge que les 


noves construccions poden suposar, la seva idoneïtat, les diferents alternatives per tal d’establir  
mesures per tal d’eliminar, reduir, minimitzar o compensar l’impacte paisatgístic. 


1.4. Marc legal  


El Decret 343/2006, de 19 de setembre, que desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 


protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, regula el contingut dels estudis i 


informes d’impacte i integració paisatgística. Estableix que aquests documents són l’instrument 
que ha de garantir la consideració dels impactes en el paisatge de certes actuacions, projectes 


d’obres o activitats. 


Per la seva banda, el Decret 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei 


d’Urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, que 


desenvolupa la llei d’urbanisme, i les normatives dels Pla Territorial Metropolità de Barcelona, 


estableixen el seguit de supòsits en què determinades actuacions d’interès públic i d’iniciativa 
privada –que previsiblement poden comportar canvis en el paisatge- incorporin en el seu procés 


de tramitació un EIIP. 
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Com a infraestructura emplaçada en un entorn lliure de construccions i que pot afectar la 


percepció del paisatge d’acord a tot allò previst als articles 19, 20, 21 i 22 del Decret 343/2006, 


de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i 


ordenació del paisatge, es regulen els estudis i informes correspon a un EIIP.   


“Article 20. Obligatorietat 


20.1. L’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística es requereix en els següents supòsits: 
(...) 


c) en tots aquells altres supòsits què així ho estableixi qualsevol llei o disposició de caràcter general.”  


 


1.5. Planejament i instruments de paisatge 


1.5.1. Planejament territorial i figures de gestió  


L’àmbit d’estudi, concretament el sector de Can Montcau, s’inclou dins l’àmbit funcional de Pla 
Territorial Metropolità de Barcelona (en endavant, PTMB), i d’acord amb el plànol de sistema 


d’assentaments urbans, s’integra en dues tipologies d’àrea urbana diferenciada: 


• Àrea urbana de desenvolupament nodal: el Pla estableix per a aquestes àrees la definició 


d’operacions urbanes mixtes i complexes encaminades al desenvolupament d’eixamples 
urbans que poden suposar creixements significatius sobre les ciutats o àrees urbanes en què 


es plantegen, les quals ja tenen un nivell considerable de capitalitat i centralitat territorial 


dins del sistema nodal metropolità i català. 


• Àrea urbana de polarització: el Pla estableix per a aquestes àrees la definició d’operacions 
urbanes mixtes i complexes, però en aquesta ocasió encaminades al desenvolupament de 


processos de polarització urbana que dotin d’equipaments i centralitats les àrees urbanes 


disperses i especialitzades en què s’insereixen. Per aquest motiu, aquestes operacions 


hauran de generar noves peces urbanes amb residència, activitat i serveis, equilibradores i 


polaritzadores de les àrees urbanes disperses o massa especialitzades en què s’insereixen, 


de manera que compleixin les funcions de centre urbà que permeti suplir la petita dimensió 


dels existents. 


Pel que fa al sistema d’espais oberts, el PTPMB classifica el sòl entre el nucli de Lliçà d’Amunt i la 
zona de l’àmbit d’estudi com a sòl d’especial protecció pel seu interès natural i agrari. Aquesta 


tipologia de sòl envolta també l’àmbit de Can Montcau per nord i sud fins a tocar la C-17. 


Igualment, la figura següent mostra els espais lliures del propi sector en un verd llampant. 
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Figura 2. Pla territorial metropolità de Barcelona (sistema d’espais oberts). 


 


 


        Àmbit 


Font: ICGC, PTMB i pròpia. 
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Figura 3. Figures de protecció i/o gestió. 


 
Font: ICGC, PTMB i pròpia. 


1.5.2. Planejament municipal 


El planejament vigent d’aplicació al sector és el POUM de Lliçà d’Amunt i la “Modificació 
Puntual del POUM de Lliçà d’Amunt – Zona equipaments del subsector Can Malé del SUD-6 


“Can Montcau – Can Malé” (2018). 


En el POUM, el sector on s’ubica la parcel·la objecte d’aquest document es classificava com a 


Sòl Urbanitzable Delimitat SUD-6 “Can Montcau- Can Malé”. Posteriorment, en la Modificació 
de 2018, s’actualitza la fitxa d’aquest sector, que passa a anomenar-se PAU-17, ja que és té en 


compte el desenvolupament urbanístic i el grau de consolidació de l’àmbit. Per a un major detall 


en relació als antecedents del sector PAU-17 es pot consultar l’apartat 1.1 d’aquest document. 


Per tant, l’àmbit canvià de qualificació passant de Sòl Urbanitzable Delimitat a Sòl Urbà No 


Consolidat. Aquesta qualificació implica que encara es mantenen compromisos en matèria de 


mobilitat generada, transport públic i altres possibles cessions d’ús per a sistemes.  


A banda de les reserves de sòl relatives als diferents sistemes (equipaments, espais lliures, viari, 


aparcaments públics, sistema hidràulic i inundable i serveis tècnics) que aglutinen un 60% de 


l’àmbit s’hi localitzen tres claus diferenciades: 


 Clau 13a. Industrial logística. 


 Clau. 13b. Hoteler comercial.  


 Clau 13c. Comercial-terciària. 







  


 


   Pàgina 12 de 53 


 


EIIP de la Modificació del POUM de Lliçà d’Amunt en l’àmbit del PAU-17 “Can Montcau - Can Malé” 


Figura 4. Classificacions del sòl del planejament municipal en l’àmbit. 


 
Font: elaboració pròpia a partir de cartografia de l’ICGC i MUC. 


Taula 1. Resum del planejament municipal relacionat amb l’àmbit d’estudi. 
Aprovació Document 


Maig de 2008 Modificació puntual del sector discontinu Can Montcau - Can Malé 


Desembre 2010 Pla Parcial urbanístic del sector discontinu de can Montcau-can Malé 


Maig de 2013 
Modificació puntual del sector discontinu Can Montcau- Can Malé (correcció 


d’errors) i del Pla Parcial urbanístic del sector discontinu de can Montcau-can Malé 


Gener de 2014 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Lliçà d’Amunt 


Octubre 2018 
Modificació Puntual del POUM de Lliçà d’Amunt – Zona equipaments del subsector 


Can Malé del SUD-6 “Can Montcau – Can Malé” 


Font: RUC i pròpia. 


Cal clarificar doncs el fet que la Modificació del POUM de Lliçà d’Amunt en l’àmbit del PAU-17 


“Can Montcau – Can Malé” actualment en tramitació, té com a objectiu el canvi de qualificació 
de la parcel·la H del PAU-17, passant de l’actual qualificació de Hotelera-Comercial (Subzona 


13b) a Industrial- Logística (Subzona 13a) i la modificació de la regulació de les instal·lacions 


tècniques en la subzona 13a, per a permetre la implantació dins d’aquestes, de les 
construccions destinades a aparcaments privats de parcel·la, i evitar qualsevol possible 


escassetat puntual d’aparcaments, deguda al solapament dels torns de treball en les 


instal·lacions industrials logístiques d’aquesta subzona.  
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1.5.3. Catàleg del paisatge 


Els catàlegs de paisatge són les eines que ens permeten conèixer com és el nostre paisatge i 


quins valors té, quins factors expliquen que tinguem un determinat tipus de paisatge i no un 


altre, com evoluciona el nostre paisatge en funció de les actuals dinàmiques econòmiques, 


socials i ambientals i, finalment, defineixen quin tipus de paisatge volem i com podem assolir-lo. 


El seu contingut es basa en:  


- L’inventari dels valors paisatgístics presents a la seva àrea. 
- L’enumeració de les activitats i processos que incideixen o han incidit de manera 


més notòria en la configuració actual del paisatge. 


- L’assenyalament dels principals recorreguts i espais des dels quals es percep el 


paisatge. 


- La delimitació de les unitats de paisatge, enteses com a àrees estructuralment, 


funcionalment i/o visualment coherents sobre les quals pot recaure un règim 


diferenciat de protecció, gestió o ordenació en els termes que s’estableixen a 
l’article 6. 


- La definició dels objectius de qualitat paisatgística per a cada unitat de paisatge. 


Aquests objectius han d’expressar les aspiracions de la col·lectivitat pel que fa a les 


característiques paisatgístiques del seu entorn. 


- La proposta de mesures i accions necessàries per assolir els objectius de qualitat 


paisatgística. 


El terme municipal de Lliçà d’Amunt s’inclou dins el Catàleg de Paisatge de la Regió 


Metropolitana de Barcelona, elaborat per l’Observatori del Paisatge i aprovat definitivament 


l’11 de desembre de 2014.  


L’emplaçament de l’àmbit d’estudi es troba a la unitat de paisatge 17 - Plana del Vallès. Amb 


una superfície total del 52.933,25 ha i comprèn bona part de les comarques del Vallès Oriental i 


Occidental, des de Rubí i Terrassa per la banda oest fins a Llinars del Vallès i Sant Antoni de 


Vilamajor a l’extrem de llevant. 


El paisatge actual de la unitat es caracteritza per una distribució de cobertes del sòl on es 


combinen grans àrees d’assentaments humans (nuclis de població, polígons industrials, 
infraestructures, etc.) combinades amb camps de conreu de secà i, en menor mesura, zones 


boscoses. Aquesta situació es dona mitjançant un patró característic: els camps i boscos han 


quedat confinats als espais careners, mentre que les zones urbanitzades es localitzen als fons de 


vall. D’aquesta distribució en resulta una disposició del paisatge en faixes paral·leles 


urbanitzades i no urbanitzades.  


Entre els objectius de qualitat paisatgística de la unitat 17. Plana del Vallès, en relació a l’àmbit 
d’estudi, destaquen:  


OQP17.1 Uns assentaments ordenats, que no comprometin els valors i els elements que defineixen el 


paisatge de la Plana de Vallès (obert, rural, agroforestal, de morfologia ondulada) i amb uns accessos als 


nuclis de qualitat. 


OQP17.2 Un sistema d’urbanitzacions compactes i integrat en el territori, ben relacionat amb l’entorn 
forestal i agrícola, que prioritzi el manteniment dels connectors ecològics i paisatgístics existents. Un 


paisatge de rieres i cursos d’aigua protegits davant transformacions discordants amb la seva rellevància 
ambiental i paisatgística. 



http://www.catpaisatge.net/cat/catalegs_doc_continguts.php#nota
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D’altra banda, pel que fa a Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l’ordenació 


destaca el següent punt: 


17.18 Procurar que el creixement urbanístic, residencial, industrial i d’infraestructures no afecti àmbits 
d’especial vàlua paisatgística. Estudiar la conveniència de compactació i augment de les densitats dels 


teixits residencials construïts i dels polígons industrials existents. Limitar el creixement de baixa densitat i 


la instal·lació excessiva de superfícies comercials. 


Figura 5. Unitats de paisatges segons el Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. 


 
Font: Observatori del paisatge de Catalunya. 
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2. PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL 


2.1. Descripció 


El terme municipal de Lliçà d’Amunt i l’àmbit del projecte es troben dins la Unitat de Paisatge 


17. Plana del Vallès. La Plana del Vallès és una unitat paisatgística amb els següents trets 


distintius: 


 Relleu globalment planer marcat per la successió ondulada de valls i suaus careners 


disposats de forma paral·lela. Per aquestes valls de la plana vallesana passen els 


principals cursos tributaris del Besòs: Ripoll, riera de Caldes, Tenes, etc. 


 La coberta forestal, fonamentalment pinedes i alzinars, es troba arraconada a 


determinats careners o en àmbits territorials concrets com ara Colobrers - riu Tort o 


l’entorn de Palaudàries. 


 Els usos del sòl principals són els camps de conreu –fonamentalment de secà- i els 


espais urbanitzats (zones residencials, infraestructures, etc.). 


 Els creixements residencials i industrials de les darreres dècades, estan associats a un 


sistema d’infraestructures que pivota sobretot en la B-30-AP-7, així com en els eixos 


perpendiculars establerts a les principals valls tributàries del Besòs. 


El municipi de Lliçà d’Amunt es localitza en plena depressió del Vallès - Penedès, una fossa 


d’origen tectònic situada entre la Serralada Prelitoral al nord, i la Serralada Litoral al sud. El 
relleu del municipi és suau, amb alçades compreses entre els 135 i 246 m s.n.m. El terme 


presenta dues zones geomorfològiques diferenciades: la zona oest, on es situa el nucli de Lliçà 


d’Amunt, més planera ja que és la zona de plana al·luvial del Tenes (1); i la zona central i est 
(incloent l’àmbit de Can Montcau) on es troba una successió de valls i turons alineades en sentit 
descendent nord-sud amb relleu més pronunciat, tot i que arrodonit, ja que el subsòl està 


constituït pels materials terrígens d’edat neògena (2), on es troben totes les urbanitzacions (Ca 
l’Estaper, Can Salgot, Ca l’Artigues, etc.). 


Pel que fa als materials geològics, Lliçà d’Amunt es troba dominat per dues grans formacions 


geològiques, les argiles de l’Aragonià superior, i les graves, sorres, llims i argiles que formen les 
terrasses fluvials de les dues planes al·luvials al voltant del riu Tenes i la riera Seca. L’àmbit de 
Can Montcau es correspon amb una zona d’argiles. 


La xarxa hidrogràfica es caracteritza per la presència de rieres i torrents de tipus mediterrani 


integrats en la conca del riu Besòs. Així doncs, en l’àmbit estricte del municipi s’hi distingeixen 
dues sub-conques a l’entorn del riu Tenes (est) i la Riera Seca (oest). En les proximitats de 


l’àmbit s’hi troba el torrent de Can Carlons, de caràcter efímer (només transporta aigua en 
episodis de precipitacions) i de recorregut menor procedent del NE i que desemboca al Tenes 


pel marge esquerra. 


Els alzinars (inclosos els boscos mixtos d’alzines i roures i els boscos mixtos amb alzines i pins) i 
sobretot les pinedes mediterrànies (pi blanc i pi pinyer) constitueixen els conjunts boscosos 


predominants a l’entorn de l’àmbit, on en qualsevol cas també hi abunden zones de conreus 


extensius de secà, amb algunes parcel·les que però han estat abandonades. En paral·lel, a 


l’entorn del torrent de Can Carlons s’hi trobaria un tipus de vegetació més típic d’ecosistemes 
de ribera amb pollancredes i alberedes i sotaboscos de tipus més humit. 
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Lliçà d’Amunt és un municipi ubicat al centre occidental de la comarca del Vallès Oriental de 


22,33 Km2. Limita al nord-oest (NO) amb el municipi de Caldes de Montbui, al nord (N) amb 


Santa Eulàlia de Ronçana, al nord-est (NE) amb Canovelles, al sud-est (SE) amb Granollers, al sud 


(S) amb Mollet del Vallès i Lliçà de Vall i, finalment, al sud-oest (SO) amb Palau-Solità i 


Plegamans, municipi corresponent al Vallès Occidental. 


A nivell de població, l’any 2018 el municipi comptava amb 15.111 habitants i queda dividit en 3 


entitats singulars segons indica l’IDESCAT: el Pla (on s’inclou el nucli de Lliçà d’Amunt), la Serra i 
Palaudàries. Cadascuna d’aquestes entitats conté, al seu torn varis nuclis de població; els més 


propers a l’àmbit de can Montcau, tot relatius a l’entitat el Pla, són: les Oliveres pel NE, Can 


Franquesa per la banda E i Raval de Merlès pel NO. 


Finalment, pel que fa a comunicacions, Lliçà d’Amunt s’insereix en la xarxa viària catalana a 
través de l’autovia C-17 o eix del Congost que uneix Barcelona i Ripoll, que de fet transcorre 


molt propera a l’Àmbit de Can Montcau. A nivell de carreteres secundàries s’hi troben la BV- 


1432 que transcorre en direcció E-O i enllaça amb la C-17, la BV-1602 que ho fa en direcció N-S i 


permet enllaçar amb d’altres vies en ambdós sentits i la C-1415b, via que uneix la C-17 i la C-59, 


que transcorre en direcció E-O per la banda nord del municipi. Al municipi no hi ha servei de 


ferrocarril per bé que al terme veí de Granollers s’hi troba l’estació de Granollers-Canovelles, 


que disposa de servei de Rodalies, a una distància d’uns 3,5 km des del nucli de Lliçà. 


2.2. Components: organització i dinàmica actual del paisatge 


El mosaic paisatgístic actual de Lliçà d’Amunt es caracteritza per una combinació d’espais 
urbanitzats de tipus divers (nuclis tradicionals amb els eixamples de creixement, urbanitzacions 


de tipus residencial, infraestructures, polígons industrials) i zones de conreus herbacis de secà 


amb alguns retalls puntuals de vegetació forestal, a excepció de la zona nord-oest del terme on 


hi domina el bosc. 


L’agricultura és una activitat econòmica que aglutina un nombre molt baix de persones però 


que tanmateix, amb presència significativa en el terme en base a conreus herbacis de secà (ordi, 


blat, civada), testimoni de l’activitat principal del camp català. Hi perduren a més, algunes 


activitats forestals de silvicultura i aprofitament de la fusta. 


La influència antròpica més recent en el paisatge s’ha traduït en un increment de les àrees 


residencials i industrials mentre que els camps de conreu han anat patint un cert abandó de 


manera que el cultiu de fruiters es totalment marginal. 


D’altra banda, el corredor o eix del Congost, on es situa l’àmbit d’estudi, representat per una via 


d’alta capacitat com és la C-17, es caracteritza per una notable implantació d’àrees industrials 


que només a partir de l’alçada de Can Montcau presenta alternances amb parcel·les agrícoles. 
Es tracta d’un eix ubicat entre els rius Congost (marge dret) i Tenes (marge esquerra), els quals 


solquen la plana del Vallès i constitueixen al seu torn, eixos al llarg dels quals s’han establert 
històricament els assentaments humans en la zona. 


Finalment, cal notar que es troben nuclis de població dispersos formats a partir dels masos que 


es construïren a partir del vincle amb l’activitat agrícola. 


 


 







  


 


   Pàgina 17 de 53 


 


EIIP de la Modificació del POUM de Lliçà d’Amunt en l’àmbit del PAU-17 “Can Montcau - Can Malé” 


 
Foto 1. Paisatge de l’entorn de Lliçà d’Amunt amb relleu ondulat, espais urbans i mosaic agroforestal 


2.3. Valors paisatgístics  


A l’hora de valorar el paisatge d’aquesta part de la Plana del Vallès, cal fer esment a la notable 


disparitat existent. Els trets més rellevants en aquest context territorial són:  


➔ El sector del  valors estètics és poc rellevant, conseqüència de les profundes 


modificacions que ha sofert durant el darrer mig segle. En efecte, el paisatge del fons 


de l’eix del Congost és dominat totalment per les infraestructures i el creixement urbà i 


industrial. Aquest creixement ocupa una important superfície de la plana al·luvial, on 


s’alterna amb zones de cultius i en menor mesura nuclis rurals dispersos i retalls de 


bosc. Així doncs, els valors estètics estan relacionats bàsicament amb alguns factors 


com la topografia, la presència de superfícies de conreus i boscoses i alguns nuclis rurals 


dispersos. Les infraestructures i els polígons industrials són un element discordant. 


➔ Els valors ecològics estan representats pel romanent del característic mosaic 
agroforestal (camps de conreu amb retalls de bosc dispersos) que tot i l’activitat 
humana encara existeix a la zona, que a més, es troba integrada en un àrea d’interès 
faunístic i florístic (codi: 1498). A nivell estrictament forestal destaca la zona de Ca 
l’Artigues.  


➔ Els valors productius s’havien concentrat històricament en els diversos cultius de secà i 


regadius que s’estenien per tota la plana del Vallès. Actualment es concentren 


bàsicament en el sector industrial per la implantació des de fa moltes dècades 


d’importants indústries, també per la posició estratègica de pas i corredor 
d’infraestructures clau que representa l’eix del Congost i pel sector agrari vinculat als 


conreus tradicionals existents, malgrat mostren una clara dificultat per al seu 


manteniment.  
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➔ En relació als valors històrics, estan representats per diversos elements. El Catàleg del 


Paisatge destaca per Lliçà d’Amunt “ermites molt concorregudes i populars”, que sovint 


tenen els seus orígens en l’època medieval com són Santa Justa i Sant Baldiri (en aquest 


cas lligats a la religió però també al vincle social-comunitari, en el cas de l’aplec de 
Santa Justa). S’hi poden afegir també elements com els jaciments arqueològics com el 


de Santa Justa o Can Xicota, o monuments o indrets amb components històric-


arquitectònic notable com el  llogarret  de Palaudàries o bé masos i masies de la zona.  


2.4. Dinàmiques 


Les dinàmiques paisatgístiques que caracteritzen aquest àmbit són dues: aquelles relacionades 


amb l’eix del Congost, que tendeix a incrementar la superfície d’urbanització industrial-


comercial-logística, d’equipaments i infraestructures de mobilitat i reduir l’agrícola i, en menor 
mesura la dels nuclis dispersos, els quals tenen una tendència relativament estable pel que fa a 


la seva evolució.  


Així doncs, pel que fa a la superfície agrícola, la comarca del Vallès va reduir la seva superfície de 


conreus de secà en gairebé una tercera part durant els darrers 15 anys i es van incrementar 


1000 ha de superfície destinada a urbanitzar en una o altra forma. Al mateix temps s’ha donat 
un increment de les bosquines en detriment dels boscos, el que suposa uns ecosistemes 


forestals de menor grau de maduresa. Cal destacar, en aquest sentit, que la pèrdua de diversitat 


del paisatge provoca efectes negatius sobre la percepció de l’espai, la biodiversitat faunística i el 
patrimoni cultural (murets de pedra seca, masos i construccions històriques).  


I, per altra banda, les dinàmiques associades a la banda sud de l’eix del Congost, on en els últims 


anys es constata una reducció molt severa dels usos agrícoles: conreus de fruiters i d’herbacis 


(sobretot de secà). Aquesta reducció dels espais agraris, cal atribuir-la a la construcció de grans 


infraestructures i al desenvolupament associat de polígons industrials i d’activitat logística al 


fons de la vall, però també a l’abandonament de camps de secà, que van donar pas a superfícies 


classificades com a sòls de vegetació escassa o nul·la. 


 
Foto 2. Implantació de polígons industrials a llarg de l’eix del Congost i del Tenes. 
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La pressió urbanitzadora dels darrers anys sovint ha comportat impactes com l’abandonament 
de camps de conreu per les expectatives urbanístiques i d’ocupació de solars, sobretot als 


entorns de municipis com Lliçà d’Amunt. Aquest fet, també comporta l’aparició d’erms sense 
vegetació en localitzacions marginals de diversa tipologia: restes d’expropiacions, vores de 
carreteres, camps abandonats i antigues graveres. Aquestes espais, com n’és el cas, de vegades 
s’ocupen amb horts marginals i edificacions precàries de tota mena que generen un fort 


impacte paisatgístic. 
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3. PAISATGE DEL LLOC I PROGRAMA DE LA MP DEL POUM 


3.1. Estructura del lloc 


L’àmbit de la present modificació és el PAU-17 “Can Montcau i Can Malé”, sector discontinu 
amb una superfície total de 926.391 m². Està format per dos sub-àmbits: 


➔ L’àmbit principal, corresponent al sub-àmbit Can Montcau. És un polígon logístic-


comercial situat entre Lliçà d’Amunt i Granollers, que engloba les parcel·les 


d’aprofitament i part de les zones verdes del sector. El límit N-NO coincideix amb el 


recorregut del torrent de Can Carlons. Es tracta d’un sector ubicat immediatament a 
l’oest de l’autovia C-17. Es destaca també, que aquest sub-àmbit inclou en la seva 


delimitació el bosc de Can Montcau. 


➔ Sub-àmbit Can Malé. Es situa al nord del nucli urbà de Lliçà, en continuïtat d’una petita 
urbanització residencial vinculada a la Riera de Merdanç. Aquest àmbit engloba els 


equipaments públics i una part de zones verdes. Ubicat al NO del nucli de Lliçà d’Amunt. 


Figura 6. Context topogràfic de la parcel·la H en l’àmbit del PAU-17 de Lliçà d’Amunt. 


 
Font: ICGC i pròpia. 


En tot cas, la zona d’interès pel present EIIP és l’anomenada parcel·la H, resultant del Projecte 


de Reparcel·lació del Pla Parcial del sector discontinu Can Montcau - Can Malé (aprovat  


definitivament el 23/12/2010), ubicada a la part nord de l’àmbit principal (Can Montcau). 


 


 







  


 


   Pàgina 22 de 53 


 


EIIP de la Modificació del POUM de Lliçà d’Amunt en l’àmbit del PAU-17 “Can Montcau - Can Malé” 


La parcel·la H, de 17.535,64 m² de superfície, té forma irregular i s’enquadra segons els 
següents paràmetres: 


➔ Al N limita amb el sistema d’Espais lliures públics del PAU-17. 


➔ A E i a SE, confronta amb el vial d’accés al sector i amb la rotonda d’accés a la parcel·la. 


➔ A SO i O, amb la resta de terrenys destinats a sistema d’Espais lliures públics. 


Figura 7. Context topogràfic de la parcel·la H en el sub-àmbit Can Monotcau del PAU-17 de Lliçà d’Amunt. 


 
Font: ICGC i pròpia. 


La topografia dels terrenys de la parcel·la H presenta una pendent en el sentit est-oest, essent la 


cota més alta la més propera al vial d’accés (183,09 m) i la cota més baixa el vèrtex nord-oest de 


la parcel·la (176,48 m). La peculiaritat d’aquesta topografia es troba en el fet de que, per 
comptes de seguir una pendent uniforme, trobem una franja atalussada al centre de l’àmbit, de 
pendent considerable, que genera un desnivell de gairebé 5 metres entre dues plataformes 


bastant planes. 


Actualment en la parcel·la, que està vallada en tot el seu perímetre, no hi ha cap edificació i està 


totalment recoberta de vegetació tipus arbustiva. 


Pel que fa a la referència cadastrals de la parcel·la en qüestió, és la següent: 


Taula 2. Dades relatives a la parcel·la H. 


Referència cadastral Superfície (m2) Propietari 


8160302DG3086S0000FQ 17.535,64 PUNTA NA S.A.U. 


Font: Modificació del POUM de Lliçà d’Amunt en l’àmbit del PAU-17 “Can Montcau – Can Malé”. 
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FOTOGRAFIES DE L’ÀMBIT DES DE DIFERENTS PUNTS EXTERIORS  


Les següents imatges permeten apreciar la relació del paisatge de l’emplaçament amb l’entorn. 


Figura 8. Imatge aèria indicant el punt de presa de les fotografies següents. 


 


 


 


Foto 3. Imatge des de l’extrem sud del sector, que es correspon amb l’accés directe des de la rotonda. 
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Foto 4. Imatge del sector des de la zona central vers Lliçà d’Amunt (al fons). 


 


 
Foto 5. Imatge del sector des de l’extrem sud-oest (al fons, darrera els arbres, la C-17). 
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Foto 6. Imatge del sector des de l’extrem nord-oest. 


 


 


 
Foto 7. Imatge del sector des de la zona central nord en direcció sud 
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Foto 8. Imatge del sector des de l’est vers l’oest, per damunt del vial d’accés, amb Lliçà d’Amunt al fons 


 


3.2. Valors paisatgístics, elements impactats i alternatives d’emplaçament 


3.2.1. Valors paisatgístics 


L’entorn ve caracteritzat majoritàriament per constituir una zona contigua a l’autovia C-17 o eix 


del Congost el qual presenta un marcat caràcter industrial tot i el caràcter històric de plana 


agrícola i mosaic agroforestal.  


En aquest espai es poden ressaltar un seguit d’elements que representen els valors del paisatge 


anteriorment assenyalats i que es dedueix són aquells a enaltir i preservar: les masies de Ca 


l’Orlau i Can Montcau quant a valors històrics; el torrent de Can Carlons (amb la vegetació de 


ribera associada) i el bosc de Can Montcau pel que fa a valors ecològics i els camps de conreu 


del Raval de Merlès i les Oliveres quant a valors productius-agrícoles.  


Tanmateix, la presència d’elements d’impacte dins el propi sector han introduït modificacions i 


alteracions en els valors paisatgístics tradicionals. A tall il·lustratiu es pot fer menció del parc 


logístic Ciutat-Mango. En efecte, el caràcter d’espai urbanitzat-industrial que predomina al llarg 


de l’eix del Congost no presenta elements d’especial rellevància paisatgístics més enllà dels 


assenyalats, ni s’han identificat valors addicionals de tipus espiritual o simbòlic. 
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Foto 9. En primer Can Peritxó, al nord del sector, entre conreus i àrees forestals de fons de barranc 


 


3.2.2. Elements impactants 


Des del punt de vista paisatgístic, aquest sector localitzat entre el nucli de Lliçà d’Amunt i 
l’autovia C-17, és un espai que històricament es caracteritzava pels usos agrícoles, tot i que fa 


dècades ja es va iniciar una intensa antropització amb resultats de degradació progressiva del 


paisatge. En efecte, la proliferació d’activitats industrials, logístiques i comercials amb dèficit 


d’integració en el paisatge, l’abandonament de conreus, la construcció d’infraestructures i 


edificacions ha comportat, en conjunt, una degradació general del paisatge.  


Foto 10. Pràcticament en límit pel sector (parcel·la H) transcorre la C-17 
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Foto 9. L’entorn de la parcel·la H presenta ja un marcat caràcter industrial-logístic 


 


3.2.3. Anàlisi de la visibilitat de l’emplaçament 


Des del punt de vista topogràfic el terreny on s’ubica la parcel·la correspon a una vessant de la 
vall del Tenes de manera que es dona una inclinació vers l’oest (on es localitza la llera del 


Tenes). A més a més, convé remarcar el desnivell existent en la part central de la parcel·la on 


s’hi dona un diferencial de 5 m, amb la zona de llevant (la més propera a la C-17, més elevada). 


La conca visual que resulta es restringeix principalment al primer radi de 500 metres i de forma 


menys rellevant a 1 km de distància. Aquesta conca visual s’exposa principalment a les cares 
nord, oest i sud.  


Per tal de quantificar quina és la visibilitat de certa proximitat s’ha realitzat un càlcul específic. 


S’ha utilitzat un model digital d’elevacions que té en compte els usos del sòl en superfície, és a 
dir, identifica els apantallaments propis del territori (vegetació, construccions, etc.). 


Concretament, s’han utilitzat les dades de punts lidar facilitades per l’ICGC en format LAS 1.2 
amb una densitat mínima de 0,5 punts/m2. Aquesta densitat és suficient per a derivar models 


d'elevacions de malla regular amb un pas de malla de 2 m. El resultat obtingut es pot visualitzar 


en els plànols de visibilitat actual (plànol 4a). Val a dir però, que en aquest cas s’ha fet un anàlisi 
exclusiu al respecte de la parcel·la H d’implantació, tal i com es troba en l’actualitat (sense 
urbanitzar).  


Així doncs, l’àmbit d’estudi té un conca visual baixa. Una aproximació quantitativa permet 


determinar que per una àrea tipus generada a partir d’un radi de 500 metres a l’entorn de 
l’àmbit, aquest és visible en un 33% de la superfície (35 hectàrees). Per la seva banda, una 


aproximació quantitativa permet determinar que per una àrea tipus generada a partir d’un radi 
d’1 Km a l’entorn de l’àmbit, aquest és visible en un 18% de la superfície (68 hectàrees).  
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Com a principals punts d’observació es poden identificar, a banda de les zones immediates 


d’activitat comercial i el parc logístic Ciutat-Mango (can Montcau), zones puntuals dels diversos 


nuclis dispersos de la zona com el Raval d’en Xicota (N) i el Raval d’en Merlès (NO). Pel que fa a 


la banda est, la visibilitat es de caràcter molt reduït i només s’observa en zones esporàdiques 


dels nuclis rurals de Can Franquesa (negligible) i sobretot les Oliveres (NE). 


Figura 9. Visibilitat inicial (sense desenvolupar el sector) de l’àmbit de la parcel·la H. 


 
Font: ICGC, DTES i pròpia. 


Taula 3. Dades de visibilitat inicial en superfície i percentatge. 


Visibilitat inicial 
Radi 500 m Radi 1 km 


(ha) (%) (ha) (%) 


Visible 35 33 68 18 


No visible 73 67 303 82 


TOTAL 108 100 372 100 


Font: pròpia. 


Pel que fa a recorreguts visuals es poden destacar les vies C-17 i la BV-1432 per bé que els punts 


on s’hi observa visibilitat vers l’àmbit d’estudi són molts escassos. El recorregut que presenta el 


tram més llarg amb visibilitat vers l’àmbit d’estudi és el camí de Can Riereta, prop de la 
confluència amb la BV-1432. 
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3.3. Programa i requisits del Pla  


FINALITAT I JUSTIFICACIÓ DEL PLA 


La Modificació del POUM de Lliçà d’Amunt en l’àmbit del PAU-17 “Can Montcau – Can Malé” té 
com a objectiu principal, corregir el refós de la normativa aplicable al Sector PAU-17, que es va 


dur a terme a través de la modificació del POUM de data 15 de març de l’any 2018. L’objectiu és 


articular així un text normatiu urbanístic que contingui la correcta condensació de tots els 


diferents instruments de planejament que havien regulat els paràmetres urbanístics, 


condicions, i execució del Sector en qüestió. 


Aquest nou redactat normatiu resulta fonamental en la mesura en què, per un error en el 


redactat del refós realitzat en la modificació del POUM de 2018, es van utilitzar normes que no 


es corresponien amb les vigents en aquell moment sobre el Sector en qüestió i, per tant, 


tampoc amb la realitat urbanística d’aquest, raó per la qual resulta obligat corregir aquesta 
situació per a la correcta harmonització de normativa i realitat urbanística.  


Al seu torn, a més d’aquest objectiu principal, es fa necessari realitzar una posterior modificació 
de la qualificació de la parcel·la H del PAU-17, per tal de millorar la seva integració material en el 


Sector i permetre, a través de la seva assignació a l’ús industrial logístic, una millor coherència i 
major integració paisatgística d’aquesta edificació en el Sector. Aquesta modificació es durà a 


terme a través del document de Modificació del POUM de Lliçà d’Amunt en l’àmbit del PAU-17 


“Can Montcau-Can Malé”, en el qual es conté primer el correcte refós de les normes 
urbanístiques, per a continuació modificar les mateixes en el sentit descrit, i canviar així la 


qualificació de la parcel·la Ha dins de la mateixa Zona 13, únicament modificant la subzona i, per 


tant, la clau urbanística de la finca, que passa de 13b a 13a perquè pugui destinar-se a usos 


industrials-logístics.  


Finalment, com a darrer objectiu de la Modificació, es fa necessari modificar l’article 311.2 b) de 
les normes urbanístiques per permetre la inclusió de les construccions destinades a 


aparcaments dins dels elements i instal·lacions tècniques, atès que la realitat del funcionament 


diari del sector ha demostrat que existeix un solapament, durant curts períodes temporals, dels 


diferents torns de treball de les instal·lacions industrials logístiques que comporta una afectació 


i escassetat d’aparcaments en aquestes parcel·les. És per aquest motiu que es proposa 


concentrar l’aparcament a les parcel·les privades d’aquesta subzona, a través de la seva 


agrupació com a instal·lacions tècniques, conjuntament amb els elements restants que formen 


part d’aquestes, respectant sempre el límit del 4% d’ocupació màxima de parcel·la i afegint un 
nou límit, referent a l’altura màxima, que no podrà superar els 7,5 metres. Així, s’evita la 
saturació puntual de vehicles pel solapament de torns de treball, i es proporciona a les 


parcel·les una capacitat d’aparcament suficient per a evitar qualsevol possible congestió de 
vehicles, sense que resulti necessari recórrer a l’aparcament en vials o espais públics, fet que 
podria contribuir a dificultar la mobilitat dins el Sector.   


Així doncs, s’afegeix en l’article 311.2 b) de les normes urbanístiques referides a les condicions 
d’edificació de la subzona 13 a), el concepte “construccions destinades a aparcaments”, com a 
elements o instal·lacions tècniques de les parcel·les així qualificades, i s’afegeix també la 
limitació de que “no superin una altura màxima de 7,5 metres”.  


En definitiva, amb aquestes modificacions s’assolirà: 
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➔ Definir un text normatiu unificat i definitiu del Sector de Can Montcau-Can Malé.  


➔ Millorar la integració material i paisatgística de la parcel·la H, donant-li una major 


coherència urbanística a tot el Sector. 


➔ Evitar el dèficit d’aparcament en les parcel·les.  


REQUISITS TÈCNICS I FUNCIONALS i ORDENACIÓ 


Tal com s’ha comentat amb anterioritat, la parcel·la H, objecte de la modificació, està 
qualificada com a Zona 13 “Activitats econòmiques”, dins de la Subzona 13b “Hotelera-


comercial”. Així doncs, la modificació proposada es dins la Zona 13, i en concret, de la subzona 
13b, que passarà a 13b, per tal de poder destinar la parcel·la a usos industrials-logístics.  


Els paràmetres generals que regiran aquesta parcel·la seran els definits per a la Subzona 13a 


“Industrial-logística”, que són els mateixos que per a la subzona 13b, amb excepció de: 


➔ L’altura màxima, que en la Subzona 13b és de PB+4PP (22 metres), mentre que en la 
Subzona 13a és de PB+3PP (15 metres). 


➔ L’ocupació de planta soterrani, passa del 60% en el cas de la Subzona 13b, al 100% en la 


subzona 13a. 


➔ Finalment, els usos admesos també varien, sent el de la Subzona 13b, el comercial i 


l’hoteler, mentre que a la Subzona 13a són el logístic i l’industrial.  


En referència al sostre de la parcel·la H, es manté el màxim sostre actual de 17.000 m2, que 


únicament canvia de qualificació. Aquest canvi de qualificació comportarà que la superfície i 


sostre total de la Subzona 13a incrementin i que el coeficient zonal de la clau 13a disminueixi 


lleugerament degut a que el coeficient zonal de la clau 13b és inferior.  


Per altra banda, l’ocupació màxima de la parcel·la, per tal de ser coherent amb els paràmetres 
de les altres parcel·les de la subzona 13a, la nova ocupació de la parcel·la H es calcula aplicant el 


percentatge d’ocupació de la subzona 13a (61,93%) a la superfície d’aquesta, fet que comporta 
un increment de l’ocupació de la parcel·la.  


Taula 4. Paràmetres de la parcel·la H segons planejament vigent vs. proposta de la modificació. 


Paràmetres 
Parcel·la H 


Planejament vigent 
% 


Parcel·la H 


Proposta Modificació 
% 


Ús Hoteler – comercial (13b)  Industrial – logístic (13a)  


Superfície del sector (m2) 17.535,64  17.535,64  


Altura màxima 22 m     PB+4PP  15 m     PB+3PP  


Ocupació màxima (m2 de sòl) 5.510 31,42 10.859,46 61,93 


Ocupació màx. soterrani 60%  100%*  


Sostre màxim (m2) 17.000  17.000  


Sostre màxim comercial (m2) 11.900 70 **  


*Ocupació del 100% de la superfície de la parcel·la, fixant una separació mínima de 5 metres respecte la zona 


verda pública (clau B) o el sòl no urbanitzable. 


** Ús comercial complementari als usos principals. No es defineix un sostre màxim. 


Font: Memòria de la Modificació del POUM de Lliçà d’Amunt en l’àmbit del PAU-17 “Can Montcau – Can 


Malé”. 
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Figura 10. Proposta d’ordenació del sector. 


 
Font: Memòria. 


Figura 11. Imatge indicativa. 


Font: arku3. 
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3.4. Visió integral del projecte 


El relleu de l’àmbit dels terrenys de la parcel·la H presenta una pendent descendent en el sentit 


est-oest, essent la cota més alta la més propera al vial d’accés (183,09 m) i la cota més baixa el 
vèrtex nord-oest de la parcel·la (176,48 m). La peculiaritat d’aquesta topografia es troba en el 
fet de que, per comptes de seguir una pendent uniforme, trobem una franja atalussada al 


centre de l’àmbit, de pendent considerable, que genera un desnivell de gairebé 5 metres entre 


dues plataformes bastant planes. 


La morfologia del terreny i els requisits de l’activitat logística es planteja un disseny en tres 


unitats d’edificació diferenciades: dos corresponen a la nau logística (formant una sola 


construcció) i l’altra a la zona d’accés i càrrega i descàrrega. Pel que fa a la construcció de la nau 


es necessari cercar un punt d’equilibri entre desmunt i el terraplenat. 


Figura 12a. Representació esquemàtica de les unitats d’edificació que formaran la nau logística. 


 
Font: Modificació del POUM de Lliçà d’Amunt en l’àmbit del PAU-17 “Can Montcau – Can Malé”. 


Figura 13. Representació esquemàtica de detall en relació a l’alçada reguladora màxima (A.R.M)  


 


Font: Modificació del POUM de Lliçà d’Amunt en l’àmbit del PAU-17 “Can Montcau – Can Malé”. 
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ENCAIX DEL PROJECTE EN EL LLOC I VISIÓ GLOBAL DE L’ORDENACIÓ 


La parcel·la H es situa en un àmbit en continuïtat al ja existent parc logístic Ciutat-Mango i en 


contigüitat a la C-17, via d’alta capacitat a la que hi estan associades múltiples activitats 
industrials i logístiques. Per tant, essencialment el context o la visió global del lloc és d’una zona 
amb un alt grau d’urbanització, fet que permet afirmar, des d’aquest punt de vista, que l’encaix 
del projecte és perfectament factible. També ho és d’acord amb el planejament vigent i les 


preexistències esmentades. 


La visió global de l’ordenació és adequada també perquè suposa una reducció de l’alçada 
màxima de construcció respecte l’ús hoteler previst pel planejament vigent. En aquest sentit, els 
nous paràmetres de construcció previstos implicarien que l’alçada de la futura nau no 
sobrepassa la línia o skyline de bosc del talús de la carretera C-17 (costat de llevant de la 


parcel·la). 


Pel que fa a l’ordenació també és pot considerar adequada atès que la ubicació de la nau, en 


contigüitat amb el vial d’accés existent, facilitarà l’habilitació d’un accés rodat que fa 
innecessària la construcció de nous vials i per tant garanteix no causar un major impacte. 


Les amplades, superfícies ocupades i alçades de les edificacions són proporcionades a l’entorn 
on s’emplacen i de tipus simple. La composició volumètrica simple de les edificacions es reforça 
amb una composició de façanes regulars i simètriques que en subratllen el caràcter funcional i 


eviten qualsevol element que no sigui propi de la seva lògica constructiva. 


En relació a l’edificació, aquesta es preveu homogènia en relació a les alçades màximes amb un 
total de PB+3, amb una alçada reguladora màxima de 15 metres sobre la cota de referència 


base (182,5 m).  
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Figura 14. Simulació de la implantació de la nova activitat logística a partir d’un fotomuntatge. 


 
Font: ARKU 3 i pròpia. 


Nau proposada 


A 
B 


C D 
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Figura 15. Perspectiva del fotomuntatge. 


 
*El polígon vermell indica la ubicació de la nova nau i el punt d’intersecció de les rectes vermelles el 
punt de presa de la imatge per confeccionar el fotomuntatge. 


Font: ICGC i pròpia. 


ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ 


Un instrument fonamental d’integració són el materials i els colors. Mentre que els materials 
són resultat del sistema constructiu mateix, basat en elements prefabricats, l’elecció de 


cromatisme caldria fer-la a partir de diverses simulacions, tenint com a criteri bàsic harmonitzar 


la presència de les edificacions en l’entorn.  


Per a la coberta es poden valorar diverses alternatives. Entre les més adaptades i integrades a 


l’entorn hi hauria el color gris o color ocre propi del terreny natural. Per a les façanes es poden 


valorar també diverses alternatives. Les que tenen major aptitud i integració paisatgística 


implicarien des dels colors de la gamma terrosa als colors de la gamma grisa.  


L’alternativa considerada permet resoldre millor la integració paisatgística que la proposta 


orientativa continguda en el planejament vigent. En efecte, reduir l’alçada de construcció (de 22 


a 15 m i de PB+4 a PB+3) suposa ocasionar un menor impacte relatiu en el conjunt visual. 


Igualment la geometria irregular de l’edifici hoteler previst suposava un component addicional 
de complexitat en el paisatge. 


Aquesta alternativa, com ja s’ha comentat, suposa no sobrepassar la línia de bosc del talús de la 


C-17 fent restar la ubicació invisible des de la banda de llevant de la C-17, la visual de la qual 


resta just per sobre de l’altura màxima prevista. 


La disponibilitat d’espais lliures, atès la tipologia de desenvolupament, es limita a l’entorn 
immediat de la parcel·la, tractant-se d’una franja estreta i a la zona d’accés.  


 


A 


B 


C 


D 
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FRAGILITAT PAISATGÍSTICA 


Entenem fragilitat paisatgística en relació a la proposta com la susceptibilitat del paisatge de 


veure’s alterat els seus valors per l’efecte paisatgístic produït per l’actuació proposada. 
Altrament, la fragilitat del paisatge està relacionada de forma inversa amb la capacitat 


d’absorció visual entès com a l’aptitud d’un territori per admetre canvis o alteracions que 


remeten a noves infraestructures o construccions però, sense afectar els seus aspectes visuals 


essencials (relleu, formes i característiques dels elements naturals i antròpics). La capacitat 


d’absorció es pot definir en funció dels canvis que poden arribar a experimentar els descriptors 


visuals característics del paisatge: forma, línia, color, textura, escala i espai escènic. 


Si s’analitza l’encaix d’aquest àmbit, el desenvolupament del projecte suposarà la construcció 
d’una nau per activitat logística que comportarà canvis en les formes, si es mira respecte el sòl 


lliure, però en canvi si es mira des de la posició urbanitzada els canvis són relatius. Pel que fa a 


les línies, no canviaran la composició ja que els nous elements, es situen a poca distància entre 


ells i s’ajusten a les línies pròpies de la resta de sòl industrial i sòl urbà del costat sud, i són 


coherents amb la línia de les activitats existents en l’àmbit de Can Montcau.  


El color de les naus no produirà un canvi destacable perquè anirà d’acord amb la resta de sòl 


industrial. En tot cas s’eliminarà la vegetació herbàcia de tipus ruderal-anual que parcialment 


recobreix la parcel·la, fet que implicarà la pèrdua de les tonalitats verdes que es desprenen de 


l’àmbit. 


Pel que fa a la textura, i en especial la brillantor i el reflex, el canvi pot ser significatiu, en funció 


de la solució final de tancaments, rètols, enjardinament i cobertes d’edificis. D’altra banda però, 
el colors diversos, si bé s’introdueix a partir d’un element artificial com són les naus previstes, 


no implica un impacte alt o molt alt, atès que l’entorn immediat es troba parcialment 


urbanitzat. 


L’escala és un altre descriptor del paisatge que pot experimentar lleugers canvis en tractar-se 


d’uns elements que s’incorporen (instal·lacions logístiques) potencialment visibles des de més 


punts visuals, sobretot des de la banda de Lliçà d’Amunt ja que l’espai resta enfonsat respecte la 
banda de llevant. L’efecte en el cas de les zones lliures o espais oberts no incidiran massa en 


l’escala del paisatge ja que constitueixen zones menors i s’hi preveuen emplaçaments de 
vegetació limitats. 


La composició escènica variarà en part en relació a l’existent actualment. Cal destacar en aquest 
sentit, que la seva ubicació en un punt no excessivament visible juntament amb la menor 


dimensió de la construcció respecte les existents, afavoreixen que el canvi en la composició 


escènica no sigui excessivament aparent. 


El fons escènic el determina l’aspecte de la façana o línia, que intrínsecament en aquest context 


ve definit per la carretera C-17 i la vegetació forestal que ocupa part del talús (en el supòsit de 


punt d’observació des de la vall o el nucli de Lliçà d’Amunt). Respecte aquest aspecte convé 


remarcar que l’alçada màxima de la nau resta inferior a la de la vegetació forestal pel que el 


fons escènic no es veurà afectat significativament per efecte del projecte.  


La línia skyline o silueta urbana és una vista parcial o total de les construccions i estructures 


elevades. En el cas que ens ocupa atenent l’encaix previst, el context immediat, la posició de la 


nau respecte el del terreny i les solucions constructives que es preveuen no comportarà un 


canvi significatiu, o produiran un impacte visual i paisatgístic rellevant.  
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3.5. Anàlisi de les transformacions 


ELEMENTS CONSTRUÏTS 


L’actuació consisteix bàsicament en la creació d’una plataforma de superfície que en la gairebé 


totalitat de la parcel·la (17.535 m2) estarà pavimentada, excepte en les zones previstes per 


enjardinament i els marges.  


Sobre aquesta plataforma, disposada finalment amb dos nivells relatius s’hi construirà una sola 


nau de 10.859 m2. Tindrà una alçada màxima de 15 metres en el cantó alt (cota de partida 


182,50) i de 20 m en el cantó baix  (177,5 m). Les nau té un volum regular, sense obertures i 


amb molls de càrrega i descàrrega per l’activitat pròpia de caràcter logístic disposats a la zona 


d’accés. Dins la zona d’espai lliure de l’interior de la parcel·la també s’hi preveu espai per 


aparcament de vehicles tant de visitants com treballadors.  


VEGETACIÓ 


Les transformacions en aquest aspecte es derivaran de les intervencions per una banda en la 


retirada de la vegetació herbàcia de tipus ruderal-anual que actualment ha colonitzat part de la 


parcel·la. 


Pel que fa a espai per enjardinament serà molt limitat. En tot cas, la proposta d’ordenació 
preveu dues franges estretes: una en la banda de llevant, ocupant la meitat sud de la nau i 


adjacent a la mateixa; l’altra, es preveu en la banda nord i ocupant la meitat est sense trobar-se 


adjacent a l’edifici. 


TOPOGRAFIA 


Especialment l’anivellament previ a la construcció comportà un canvi en la topografia, encara 


que es pretengui assolir un balanç neutre enter desmunt i terraplè. Amb tot, es pot relativitzar 


aquest efecte perquè actualment ja es dona la presència de talussos en l’àmbit de l’autovia C-


17.  


PERCEPCIÓ VISUAL  


L’exposició visual de l’àmbit canviarà però relativament, perquè malgrat la construcció de la 


nau, no es situa sobre un lloc de topografia amb molt alta exposició. Cal tenir en compte que 


l’explanació d’una plataforma que equilibri el balanç entre desmunt i terraplè propiciarà l’encaix 
de la unitat d’edificació més alta, la de la banda oest.   


A tot això cal no menystenir que la localització es correspon a un espai considerablement alterat 


ja que la parcel·la en qüestió es troba en situació d’abandó, a l’espera de construir i parcialment 


desproveïda de vegetació. Per tant, s’afecta un espai ja transformat amb impactes paisatgístics 
importants derivats de la implantació d’activitats econòmiques diferents de les tradicionals del 
sector primari i d’infraestructures que n’han accelerat la urbanització. 


El lloc seguirà sent visible des del mateixos punts més alguns altres propis per la incorporació de 


la volumetria de la nova construcció. D’un càlcul sobre la conca visual, considerant la seva 


alçada prevista màxima (15 metres), en resulta que, suposant una àrea tipus formada per un 


cercle d’un radi de 500 metres (veure plànol corresponent), les edificacions seran visibles des 


d’un 42 % de la superfície (45 ha). Per tant, l’efecte d’augment de la conca visual –superfície- 


derivat de la implantació de les construccions haurà passat d’un 33% (35 ha) actual a un 42% 


final (45 ha) suposant un increment del 9% amb les corresponents 10 ha. Si aquest mateix càlcul 
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es fa considerant un radi de 1.000 metres, en resulta que si actualment la parcel·la H és visible 


des d’un 18% del territori (68 ha) es passarà a un 24% (89 ha).  


Des de l’àmbit mateix, la fesomia del lloc canviarà perquè apareixerà la nova construcció. Des 


l’exterior de l’àmbit d’actuació, cal tenir en compte que el perfil de l’edificació no sobresurt 
respecte a la topografia (línia de bosc del talús de la C-17) i l’increment de visibilitat en la banda 
est té un increment escàs. En la visibilitat des de la vall del Tenes, la nova nau representarà un 


element menor considerant l’envergadura de la principal nau logística existent actualment. 


Figura 16. Modificació de la conca visual de l’àmbit derivat de la implantació de la nova nau considerant 
una alçada màxima de 15 m.  


 
Font: ICGC i pròpia. 


En relació als itineraris visuals, no es constata una variació digne d’especial menció. 


Per concloure aquest apartat, es procedeix a indicar, a través del mateix exercici de càlcul 


anterior, quina seria la visibilitat en cas de realitzar-se un projecte d’hotel segons els paràmetres 
indicats en el planejament vigent. Així doncs, per una àrea tipus formada per un cercle d’un radi 
de 500 metres (veure plànol corresponent), les edificacions seran visibles des d’un 46% de la 


superfície (50 ha). Si aquest mateix càlcul es fa considerant un radi de 1.000 metres, en resulta 


que si actualment la parcel·la H és visible des d’un 28% del territori (103 ha). A partir d’aquí es 


pot deduir que el nou ús (industrial-logístic) planteja un tipus de construcció que implica menor 


visibilitat en el conjunt de la conca estudiada, concretament un 4% menys. 
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Figura 17. Modificació de la conca visual de l’àmbit derivat de la implantació d’un hotel considerant una 
alçada màxima de 22 m.  


 
Font: ICGC i pròpia. 


Taula 5. Dades de visibilitat resultant pels projecte d’hotel i nau en superfície i percentatge. 


 Hotel (22 m alçada) Nau (15 m alçada) 


Visibilitat inicial 
Radi 500 m Radi 1 km Radi 500 m Radi 1 km 


(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) 


Visible 50 46 103 28 45 42 89 24 


No visible 58 54 269 72 63 58 283 76 


TOTAL 108 100 372 100 108 100 372 100 


Font: pròpia. 
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4. ESTRATÈGIA, CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ  


4.1. Estratègia adoptada 


Els criteris generals d’ordenació de la proposta són els següents:  


a) Preservar al màxim l’entorn d’espais lliures de la parcel·la H, en especial les proximitats 
del torrent de can Carlons.  


b) Preveure la implantació de les edificacions adaptades a la topografia en el terreny per 


tal d’afavorir una major integració paisatgística.  


c) Plantejar un accés a la parcel·la que garanteixi una correcta mobilitat evitant afeccions 


al vial d’accés al conjunt del sector de Can Montcau.  


d) Garantir que la nova edificació s’integra en l’entorn, tant a nivell volumètric com estètic, 
generant una plataforma única que garanteixi minimitzar el volum de la nau per sota de 


la línia de bosc del talús est (rasant del terreny), a partir d’una ubicació estratègica i la 


contenció en l’alçada màxima, generant així una imatge d’integració en el lloc. 


e) Equilibrar el moviment de terres que permeti la creació d’aquesta plataforma de 
manera que s’aproximi a un balanç neutre. 


f) Ubicació de franges enjardinades abastant parcialment dos arestes de la nau. 


Aquest preceptes han donat lloc a la proposta projectada, de manera que l’impacte de 
l’edificació s’acomodi al territori d’una manera equilibrada, sense perdre de vista les 
determinacions d’aprofitament que el planejament ha atorgat al sector. 


4.2. Criteris i mesures d’integració 


Es pretén determinar els criteris incorporats en el desenvolupament de la proposta per a 


contribuir a la integració paisatgística, ja sigui per evitar, reduir o compensar l’efecte que 


generarà. D’altra banda, també es plantejaran si s’escau mesures correctores o compensatòries. 


Pel que fa a criteris d’integració la proposta es planteja emprar l’estratègia de l’harmonització, 
en el sentit de què les noves construccions, instal·lacions i espais lliures s’integrin com a 
elements positius, o com a mínim neutres pel que fa als valors d’aquest paisatge. 


En efecte, la nau que es disposa sobre el terreny amb una implantació de la plataforma, que 


permet a nivell d’integració visual minimitzar el volum de la nau per sobre de la rasant natural 


del terreny, generant així una imatge del conjunt integrat en el lloc, creant composicions 


volumètriques d’edificacions i cromatismes de façanes que s’adeqüin i restin en harmonia amb 
la topografia i els elements naturals de l’entorn.  


D’altra banda, es descarta de recórrer també a l’estratègia del camuflatge atès la mida de la 


nau. Sí però es planteja valorar la d’integració a través d’una línia d’arbrat que permeti suavitzar 
l’efecte visual així com implementar tractaments en materials i colors.  
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4.2.1. Criteris de preservació del paisatge 


La següent taula mostra una relació de criteris clau alhora de preservar els valors paisatgístics. 


Aquests criteris poden ser objecte de contrast respecte la proposta de pla i establir si cal 


adoptar algun tipus de mesura.  


Taula 6. Criteris de preservació del paisatge. 


Criteri 


Nivell 
d’assumpció 
del criteri en 


la MP 


Proposada 
mesura 


correctora o 
compensatòria 


Minimitzar l’impacte sobre el paisatge de l’actuació fomentant la 
màxima integració de l’actuació, adaptant-la a la topografia, adequant-la 
a l’entorn i aplicant criteris de restauració paisatgística. 


Mig Sí 


En la mesura que ho permetin les característiques tècniques de les 
edificacions, haurien de tenir la menor alçada i projecció horitzontal 
possible. 


Alt No 


Procurar afectar el mínim possible l’arbrat existent a la zona d’estudi, ja 
que des del punt de vista paisatgístic, l’afecció sobre la vegetació pot 
suposar un impacte visual negatiu. 


Alt No 


Materials que no desentonin amb l’entorn i evitar elements metàl·lics 
que generin reflexes i lluïssors. 


Alt Sí 


Conservar, mantenir i potenciar els elements estructuradors del paisatge 
i els elements o conjunts singulars del patrimoni natural 


Alt Sí 


Escollir indrets d’implantació de les edificacions de forma que es 
produeixi la mínima afectació a la vegetació i ambients semi-naturals de 
l’entorn 


Alt No 


Minimitzar la impermeabilització del terreny, utilitzar paviments 
permeables i paviments de màxima integració per les zones menys 
transitades. 


Mig Sí 


Integració paisatgística a través de la vegetació herbàcia i arbòria dels 


espais lliures.  
Mig Sí 


Font: pròpia 


4.2.2. Mesures preventives, correctores i compensatòries 


A. Elecció del propi sector o parcel·la: la proposta es planteja en aquest àmbit de sòl urbà no 
consolidat en el sí del PAU-17 a continuació d’instal·lacions logístiques i comercials ja 
existents i en contigüitat amb una via d’alta capacitat com és la C-17. Pel que fa a la 
parcel·la en qüestió, consta d’uns terrenys encerclats per una tanca per bé sense cap ús on 
hi ha colonitzat una vegetació de tipus ruderal-anual. En tot cas, el contacte directe amb la 
trama industrial i viària actual facilita tant l’adaptació dels accessos com la connexió a 
xarxes (aigua, sanejament i llum).  


B. Minimitzar els moviments de terres: l’àmbit, tot i ser relativament pla a la zona prevista 


per aprofitament industrial, bascula principalment amb pendent de baixada d’est a oest 
amb un desnivell abrupte d’uns 5 m en la part central. La proposta planteja la implantació 


en parcel·la d’una nau en base a dues unitats d’edificació, sobre una plataforma que 


s’implantarà adaptant-se a la topografia. D’aquesta manera la unitat d’edificació del costat 
oest, situada sobre topografia més baixa (177,5 m) tindrà una alçada màxima de 20 m, 


mentre que la unitat d’edificació del costat est, situada sobre topografia actual més alta 
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(182,5 m) tindrà una alçada màxim de 15 m. En tot cas el moviment de terres es limita a la 


zona on e realitzarà la plataforma per implantar la nau. 


C. Minimitzar l’ocupació de sòl: la superfície del l’àmbit destinada a la nau, zona de mobilitat 


de camions i vehicles, s’ajusta al sostre establert pel planejament vigent i les  superfícies 


pavimentades es minimitzen al màxim. D’altra banda, la resta d’espai lliure es deixa 
disponible per a enjardinament. 


D. Compactar, concentrar i fer un aprofitament ordenat de les edificacions. La compacitat 


dels espais urbanitzats permet estalviar sòl i facilita la integració en l’entorn. Des del punt 


de vista paisatgístic és preferible, en general, concentrar les zones d’aprofitament 
(construccions principals, aparcament). Sense pretendre assolir un camuflatge absolut sinó 


fent que els espais lliures immediats actuïn com a filtre i espais de transició.  


E. Integració de la tanca perimetral i ordenació dels límits a través de l’espai 
d’enjardinament. Els tancaments en general provoquen un efecte negatiu sobre el 


paisatge, també el de característiques més urbanes. Tanmateix, per qüestions de seguretat 


i delimitació precisa dels límits són necessaris. La normativa en general estableix que hi 


podrà haver un tancament opac de fins a 1,5 metres més un reixat o sistema calat elevat 


fins a 2,5. Es proposa que aquesta part opaca en la cara exterior i en contacte amb els 


espais lliures, sigui de colors integrats amb l’entorn (ocres i verds foscos).  


F. Aparcament de vehicles en espais interiors. Els cotxes i en especial les zones d’aparcament 
generen un efecte d’impacte important sobre el paisatge, també l’urbà. Es proposa dotar a 


la parcel·la d’entrades i sortides específiques amb suficients places d’aparcament. Així, 


preferentment les zones d’aparcament es situaran prop de l’accés entre la nau i el vial de 
manera que no sigui visible des de la vall.  


G. Potenciar la composició acurada de la nau. Les composicions arquitectòniques simples i 


funcionals proporcionen una sensació d’ordre i faciliten la formació d’una imatge de 
conjunt harmònica. La composició volumètrica simple i la homogeneïtat cromàtica i de 


materials permet realitzar edificacions simples i funcionals amb una marcada qualitat 


arquitectònica. L’ús del color i el disseny integrat dels elements publicitaris són detalls que 
donen coherència i dinamisme al conjunt. Així es proposa que els materials externs siguin 


similars als implantats amb bon criteri en parcel·les properes, com mostra la següent 


imatge. 


H. Escollir materials funcionals pels acabats exteriors que permetin un tractament cromàtic i 


escollir colors que no comportin impacte visual. Optar per colors que suposin un contrast 


menor amb els colors de la vegetació de l’entorn i del sòl (ocres o grisos). S’evitaran 


superfícies brillants o blanques que produeixen reflexos i s’optarà per acabats amb menys 


d’un 80 % de lluentor. També convé evitar els acabats molt foscos. 
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Foto 10. Nau situada en una parcel·la propera on s’ha optat per una composició volumètrica, 


materials i acabat cromàtic que facilita la integració 


I. Escollir cobertes que no comportin un impacte visual de tipus reflectant. Optar per la 


gamma que suposi un contrast menor amb els colors de l’entorn (es recomana gris per les 


cobertes planes). També convé evitar els acabats molt foscos. 


J. Enjardinament amb espècies adaptades i autòctones.  A l’entorn immediat de les zones 


d’aprofitament industrial i xarxa viaria per tal d’enjardinar o per millorar la integració 


paisatgística, es portaran a terme plantacions arbòries, arbustives i herbàcies. D’altra 
banda, en l’execució del pla caldrà tenir en compte les següents consideracions: 


a) Les pantalles arbrades han de disposar d’un reg a goteig automatitzat. 
b) Les plantacions utilitzaran exclusivament espècies autòctones pròpies del lloc. 


El projecte d’urbanització precisarà el nombre i l’emplaçament concret d’aquestes 
plantacions, el tipus d’espècies així com el protocol per executar les plantacions.  


Taula 7. Espècies arbòries i arbustives recomanades. 


Espècie arbustiva  Espècies arbòries 


Spartium junceum  Salix alba 


Pistacia lentiscus Populus alba 


Viburnum tinus Populus nigra 


Rhamus alaternus Fraxinus anguisfolia 


Scirpus holoschoenus Ulmus minor 


Sambucus nigra Quercus ilex  


K. Plantació d’integració. Semi apantallament mitjançant la creació d’una plantació en filera 


arbrada al voltant del perímetre oest i nord en el límit entre la zona d’aprofitament i els espais 
lliures. És a dir, en els límits entre la parcel·la H, es realitzarà una plantació d’espècies 
arbòries i arbustives autòctones, que actuï com a pantalla vegetal per tal de mitigar les 


pertorbacions derivades de l’activitat logística i alhora realitzi un filtratge i apantallament 


visual. Si és possible per espai s’adequarà una mota de terra vegetal d’alçada aproximada 
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1-2 m. Al capdamunt de la mota i/o en filera al costat de la tanca, amb separació de 6 


metres, es plantaran xops (Populus nigra) incorporant sistema de reg de goteig.  


Figura 18. Imatge indicativa de la zona on es proposa la plantació en filera de xops (Populus nigra). 


 


     Xop (Populus nigra) 


Font: arku3 i pròpia. 


A. Minimitzar l’enllumenat exterior. Restringir i minimitzar la il·luminació exterior a les parts 


que confronten els sistema d’espais lliures, especialment les que exposen cap al nord i 
nord-oest, deixant únicament aquelles mínimes làmpades necessàries per qüestions de 


seguretat per l’interior de l’àmbit. En tot cas l’enllumenat ha de complir els condicionants 
establerts per la normativa de referència en matèria de contaminació lluminosa (Llei 


6/2001 de 31 de maig i RD 1890/2008), en especial la que fa referència a evitar la dispersió 


superior de flux per sobre del pla horitzontal. 


4.3. Impacte paisatgístic global 


Es pretén caracteritzar, definir i valorar els impactes potencials associats a la proposta. Per a fer-


ho es realitzarà per una banda, una valoració de l’efecte positiu o negatiu sobre el paisatge 
derivat de la interrelació entre les accions de la proposta en relació als components del 


paisatge. 


Utilitzarem també una metodologia d’anàlisi d’impacte visual emprada en determinats casos 


per la Direcció General de Qualitat Ambiental. 


1. FRAGILITAT VISUAL DEL PUNT (FVP) 


CARACTERÍSTIQUES TOPOGRÀFIQUES (T) 


- Part elevada de vessants, extrems de barrancs, muntanyes aïllades (pendent >90% 


o >42º): 5 punts 
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- Punts elevats (pendent 50-90% o entre 27º i 42º): 4 punts 


- Punts elevats (pendent 30-50% o entre 17º i 27º): 3 punts 


- Pendents suaus (pendent 15-30% o entre 8º i 17º): 2 punts 


- Zones planes (pendent <15% o <8º): 1 punt 


T = 1 


VEGETACIÓ (V) 


- Formacions arbustives, matoll, arbres dispersos, pastures, conreus: 5 punts 


- Formacions arbustives denses: 4 punts 


- Arbredes (coníferes o frondoses) amb una cobertura de la superfície d’entre 10-


25%): 3 punts 


- Arbredes (coníferes o frondoses) amb una cobertura de la superfície d’entre 25-


50%: 2 punts 


- Arbredes (coníferes o frondoses) amb una cobertura de la superfície de >50%: 1 


punt 


V = 5 


ACTUACIONS HUMANES (H) 


- Absència d’actuacions: 5 punts 


- Existència d’infraestructures: línies elèctriques, infraestructures viàries, parcs eòlics, 
dipòsits d’aigua, abocadors, instal·lacions esportives o recreatives, ...: entre 4-2 


punts en funció del grau d’integració 


- Edificacions: urbanitzacions, cases disseminades, polígons industrials...: 1 punt 


H = 1 


ORIENTACIÓ (O) 


- Instal·lació exposada totalment als 4 punts cardinals: 5 punts 


- Instal·lació exposada totalment a 3 punts cardinals: 4 punts 


- Instal·lació exposada totalment a 2 punts cardinals: 3 punts 


- Instal·lació exposada totalment a 1 punt cardinal: 2 punts 


- Instal·lació exposada totalment no exposada: 1 punts 


O = 4 


FVP = (3T + 2V +2H +O)/8 (3*1 + 2*5 + 2*1 + 4 )/8 = 2,625 


 


2. FRAGILITAT VISUAL DE L’ENTORN (FVE) 


MIDA DE LA CONCA VISUAL (CV) (zona visible des del punt) 


- Molt gran: 5 punts 


- Gran: 4 punts 


- Mitjana 3 punts 


- Petita: 2 punts 


- Molt petita: 1 punts 


CV = 3 


QUALITAT VISUAL DE L’ENTORN INMEDIAT (QEI) 


- Excel·lent: 5 punts 
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- Molt bona: 4 punts 


- Bona 3 punts 


- Regular: 2 punts 


- Dolenta: 1 punts 


QEI = 2 


QUALITAT VISUAL DEL FONS ESCÈNIC (QVF) 


- Excel·lent: 5 punts 


- Molt bona: 4 punts 


- Bona 3 punts 


- Regular: 2 punts 


- Dolenta: 1 punts 


QVF = 2 


FVE = (3CV + 2QEI +2QVF)/6 = (3*3 + 2*2 + 2*2)/6 = 2,83 


 


3. CARACTERÍSTIQES DE L’ENTORN (FVCE) 


CARACTERÍSTIQUES DE L’INDRET (I)  


- Puntuar de 5 (alt) a 1 (baix) en funció de l’interès natural, històric-cultural-


patrimonial 


I = 2 


LOCALITZACIÓ EN RELACIÓ A ESPAIS PROTEGITS (L)  


- Dins de PEIN o àrea d’interès natural (POUM): 5 punts 


- A menys de 100 m PEIN o AIN: 4 punts 


- Entre 100 i 500 m PEIN o AIN: 3 punts 


- Entre 500 i 1000 m PEIN o AIN: 2 punts 


- Més de 1000 m PEIN o AIN: 1 punt 


L= 3 


FVCE = (3I + 2L)/5 = (3*2 + 2*3)/5 = 2,4 


 


4. ACCESSIBILITAT A L’OBSERVACIÓ (AO) 


ALÇADA INSTAL·LACIONS(A)  


- Més de 30 m: 5 punts 


- Entre 20-30 m: 4 punts 


- Entre 12-20 m : 3 punts 


- Entre 6-12 m: 2 punts 


- Menys de 6 m: 1 punt 


A= 3 


DISTÀNCIA DES DE MIRADORS, CARRETERES, NUCLIS DE POBLACIÓ (punts d’observador fix 


(D)  


- < 250 (molt propera): 5 punts 
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- Entre 250-500 m (propera): 4 punts 


- Entre 500-1000 m (mitjana): 3 punts 


- Entre 1000-2000 m (lluny): 2 punts 


- Més de 2000 m (molt lluny): 1 punts 


D= 3 


AO = (A + D)/2 = (3 + 3)/2 = 3 


 


5. COMPUT GLOBAL 


FV = (FVP + FVE + FVCE +AO)/4 = (2,625 + 2,83 + 2,4 + 3)/4 = 2,71 


- Impacte visual baix < 1,5 


- Impacte visual moderat entre: 1,51 i 2,75 


- Impacte visual sever entre: 2,76 i 4 


- Impacte visual crític >4 


 


Per tant, de l’aplicació d’aqueta metodologia, se’n desprèn que la valoració de l’impacte és 
moderat. Tanmateix, cal tenir en compte que aquesta seria una metodologia pròpiament 


elaborada per analitzar l’impacte d’instal·lacions de radiocomunicació en sòl no urbanitzable, 
tot i que hem cregut que pot ser adequat, o al menys indicatiu, en aquest cas. En qualsevol cas, 


aquest impacte moderat del desenvolupament del projecte és pot reduir substancialment 


aplicant les mesures d’integració previstes, de manera que la proposta final pugui considerar-se 


d’impacte compatible. 
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5. SÍNTESI I CONCLUSIONS 


L’àmbit de la MP del POUM de Lliçà d’Amunt és un sector discontinuo, concretament el PAU-17 


“Can Montcau i Can Malé”, amb una superfície total de 926.391 m², format per: 


• L’àmbit principal, Can Montcau, és un polígon logístic-comercial situat entre Lliçà 


d’Amunt i Granollers, que engloba les parcel·les d’aprofitament i part de les zones 
verdes del sector. 


• L’àmbit discontinu, Can Malé, es situa al nord del nucli urbà de Lliçà, en continuïtat 
d’una petita urbanització residencial vinculada a la Riera de Merdanç. Aquest àmbit 


engloba els equipaments públics i una part de zones verdes. 


La parcel·la H del PAU-17, resultant del Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial del sector 


discontinu Can Montcau-Can Malé (aprovat definitivament el 23 de desembre de 2010), es situa 


a la part nord de l’àmbit principal (Can Montcau) i té una superfície de 17.535,64 m2. 


L’objectiu de la modificació és proporcionar una normativa correctament refosa d'aquells 
preceptes urbanístics i normatius aplicables al sector PAU-17 “Can Montcau – Can Malé”, així 
com assegurar que la mateixa reflecteixi la situació jurídica actual del mateix, una vegada duta a 


terme l'efectiva transformació del sòl. En paral·lel, també té com a objectiu el canvi de 


qualificació de la parcel·la H del PAU-17, per transitar de l’actual qualificació de Hotelera-


Comercial (Subzona 13b) a Industrial-logística (Subzona 13a), a fi i efecte de possibilitar una 


major coherència amb els usos de l’entorn i adaptar-se a la demanda actual del mercat. 


Finalment, el darrer objectiu d’aquesta Modificació es la necessària modificació de la regulació 
de les instal·lacions tècniques en la subzona 13 a, per a permetre la implantació dins d'aquestes, 


de les construccions destinades a aparcaments privats de parcel·la, i evitar qualsevol possible 


escassetat puntual d'aparcaments, deguda al solapament dels torns de treball en les 


instal·lacions industrials logístiques d’aquesta subzona.  Aquest darrer aspecte és el que ha estat 


objecte d’anàlisi en aquest estudi d’impacte i integració paisatgística.  


A escala territorial el paisatge actual de Lliçà d’Amunt es caracteritza per una combinació 
d’espais urbanitzats de tipus divers (nuclis tradicionals amb els eixamples de creixement, 
urbanitzacions de tipus residencial, infraestructures, polígons industrials) i zones de conreus 


herbacis de secà amb alguns retalls puntuals de vegetació forestal, a excepció de la zona nord-


oest del terme on hi domina el bosc.  


La topografia dels terrenys de la parcel·la H presenta una pendent en el sentit est-oest, essent la 


cota més alta la més propera al vial d’accés (183,09 m) i la cota més baixa el vèrtex nord-oest de 


la parcel·la (176,48 m). La peculiaritat d’aquesta topografia es troba en el fet de que, per 
comptes de seguir una pendent uniforme, trobem una franja atalussada al centre de l’àmbit, de 
pendent considerable, que genera un desnivell de gairebé 5 metres entre dues plataformes 


bastant planes. Actualment en la parcel·la, que està vallada en tot el seu perímetre, no hi ha cap 


edificació i està totalment recoberta de vegetació tipus arbustiva ruderal-anual.  


La MP del POUM proposa en la seva ordenació el canvi d’ús, que suposa una adaptació als 


paràmetres de la subzona 13a industria-logístic. Això és, per una banda, una disminució del 


nombre màxim de plantes, i per tant de l’alçada: l’altura màxima, en la Subzona 13b és de 
PB+4PP (22,00 m) i en la Subzona 13a és de PB+3PP (15,00 m). De l’altra, un increment de 
l’ocupació: l’ocupació de la planta soterrani, passa del 60% de la Subzona 13b al 100% de la 
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Subzona 13a. A la vegada es manté el sostre màxim de la parcel·la fixat pel planejament vigent. 


Així doncs, el desenvolupament d’aquest sòl d’activitat es preveu amb l’aprofitament industrial-
logístic en base a una única nau amb màxim de 17.000 m2 de sostre.  


La tipologia d’edificació proposada és de multinivell per un edifici que cerca l’adaptació a la 
topografia del terreny. En efecte, aquesta implantació permet l’adaptació a les dues 
plataformes de terreny del sector. 


L’exposició visual de l’àmbit canviarà però relativament, perquè malgrat la construcció de la 


nau, no es situa sobre un lloc de topografia amb molt alta exposició. A tot això cal no 


menystenir que la localització es correspon a un espai considerablement alterat ja que la 


parcel·la en qüestió es troba en situació sense ús, a l’espera de construir i parcialment 
desproveïda de vegetació. Per tant, s’afecta un espai ja transformat amb impactes paisatgístics 
derivats de la implantació d’activitats econòmiques diferents de les tradicionals del sector 


primari i d’infraestructures que n’han accelerat la urbanització.  


El lloc seguirà sent visible des del mateixos punts més alguns altres propis per la incorporació de 


la volumetria de la nova construcció. En tot cas, els plànols de visibilitat actual i visibilitat 


resultant no mostren un increment molt gran de la conca visual. En un radi de 1.000 metres 


s’estima que l’increment de visibilitat passarà del 18% actual a un 24% del territori, malgrat la 
construcció d’una nau de 15 metres d’alçada. Amb tot, si es calcula aquesta visibilitat resultant 


en el supòsit d’un desenvolupament hoteler-comercial amb la previsió existent de 22 metres 


d’alçada, el resultat en aquest radi de 1000 metres abasta una superfície del 28%, per tant més 


elevada que la de la nau de 15 metres d’alçada.  


Des de l’àmbit mateix, la fesomia del lloc canviarà perquè apareixerà la nova construcció. Des 
l’exterior de l’àmbit d’actuació, cal tenir en compte que el perfil de l’edificació no sobresurt 
respecte a la topografia (línia de bosc del talús de la C-17) i l’increment de visibilitat en la banda 
est té un increment escàs. En la visibilitat des de la vall del Tenes, la nova nau representarà un 


element menor considerant l’envergadura de la principal nau logística existent actualment. 


La composició escènica variarà en part en relació a l’existent actualment. Cal destacar en aquest 
sentit, que la seva ubicació en un punt no excessivament visible juntament amb la menor 


dimensió de la construcció respecte les existents, afavoreixen que el canvi en la composició 


escènica no sigui excessivament aparent. 


El fons escènic el determina l’aspecte de la façana o línia, que intrínsecament en aquest context 
ve definit per la carretera C-17 i la vegetació forestal que ocupa part del talús (en el supòsit de 


punt d’observació des de la vall o el nucli de Lliçà d’Amunt). Respecte aquest aspecte convé 


remarcar que l’alçada màxima de la nau resta inferior a la de la vegetació forestal pel que el 


fons escènic no es veurà afectat significativament per efecte del projecte 


En conclusió, el desenvolupament del projecte des del punt de vista paisatgístic generà un 


efecte paisatgístic propi de la introducció d’elements nous i artificials sobre el territori, avaluant 


el seu impacte com a moderat.  


Altrament, la condició de compatible cal garantir-la amb el benentès que s’apliquin les mesures 


d’integració paisatgístiques previstes i assenyalades en aquest EIIP, en especial les que fan 


referència a la selecció de materials de tancament no brillants, amb un cromatisme adequat,  


colors ocres i grisos, així com minimitzar la il·luminació exterior.   
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CONTINGUT 


Els documents que integren la present Modificació del POUM de Lliçà d’Amunt a l’àmbit del PAU-17 “Can 
Montcau – Can Malé”, del municipi de Lliçà d’Amunt, a la comarca del Vallés Oriental, província de 
Barcelona, tenen el següent contingut: 


ÍNDEX 


DOCUMENTACIÓ ESCRITA 


1 MEMÒRIA INFORMATIVA 


 1.1 Objecte del document.  


 1.2 Emplaçament de l’actuació. 


 1.3 Estructura de la propietat.  


1.3.1 Relació dels titulars actuals de les finques. 


1.3.2 Relació dels titulars anteriors. 


 1.4 Planejament general vigent. 


1.4.1 Antecedents normatius de la present modificació.  


1.4.2 Planejament vigent. 


1.5 Justificació de la sostenibilitat econòmica de la Modificació.  


1.6 Marc legal aplicable 


1.6.1 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per qual s’aprova el Text refós Llei 
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 


1.6.2 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme. 


2 MEMÒRIA PROPOSTA MODIFICACIÓ 


2.1 Objectius de la modificació. 


 2.2 Descripció de la proposta. 


2.2.1 Refosa dels preceptes urbanístics i normatius aplicables al sector PAU-
17. 


2.2.2 Canvi de qualificació urbanística de la parcel·la H del PAU-17. 


2.2.3 Implantació d’usos d’interès general a la Masia de Can Montcau. 


2.3 Justificació del compliment de la normativa urbanística vigent 


2.3.1 Justificació del canvi de qualificació urbanística de la parcel·la H. 


2.4 Quadres resum 


2.4.1 Comparatiu paràmetres PAU-17. 


2.4.2 Comparatiu paràmetres parcel·la H del PAU-17. 


2.5 Justificació de la iniciativa, conveniència i oportunitat de la modificació 


3 NORMES URBANÍSTIQUES 


 3.1 Normes urbanístiques modificades 


3.1.1 Fitxa urbanística modificada del PAU-17 “Can Montcau- Can Malé”. 


3.1.2 Modificat dels articles 309, 310, 311, 313 i 314. 


3.1.3 Modificació de la fitxa B-14 “Masia Can Montcau” del Catàleg de 
construccions en sòl no urbanitzable de Lliçà d’Amunt 
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4 JUSTIFICACIÓ DELS INFORMES COMPLEMENTARIS 


4.1 Avaluació ambiental.  


4.2 Estudi de mobilitat. 


 


DOCUMENTS ANNEXES 


ANNEX 1 INFORME JUSTIFICATIU DE LA NO NECESSITAT DE REDACCIÓ DE L’ESTUDI 


D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA (en document a part). 


ANNEX 2 ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA (en document a part). 


ANNEX 3 NOTA REGISTRAL (en document a part). 


 


 


DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 


PLÀNOLS INFORMACIÓ 


I.1  Ortofotomapa: PAU-17. 


I.2  Ortofotomapa: Parcel·la H. 


I.3  Topogràfic: Parcel·la H. 


I.4a Planejament vigent: PAU-17. 


I.4b Planejament vigent: Parcel·la H. 


I.5 Estructura de la propietat: Parcel·la H. 


PLÀNOLS ORDENACIÓ 


O.1 Proposta Modificació. 


O.2 Imatge indicativa. 


O.3a Seccions paisatgístiques I. 


O.3b Seccions paisatgístiques II. 


O.4 Fotomuntatge paisatgístic. 
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1.1 Objecte del document  


L’objecte del present document és la Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Lliçà 
d’Amunt (POUM) en l’àmbit del PAU-17 “Can Montcau – Can Malé”, que inclou:   


- La Refosa de les Normes Urbanístiques del sector PAU-17.  


- El canvi de qualificació urbanística de la parcel·la H del sector.  


- La implantació a la Masia de Can Montcau d’una sèrie d’usos d’interès general, modificant 
per a tal possibilitat els usos previstos a la fitxa B-14 del Catàleg de construccions en sòl no 
urbanitzable de Lliçà d’Amunt.  


1.2 Emplaçament de l’actuació 


L’àmbit de la present modificació és el PAU-17 “Can Montcau i Can Malé”, sector discontinu amb una 
superfície total de 926.391m², format per:  


- L’àmbit principal, Can Montcau, és un polígon logístic-comercial situat entre Lliçà d’Amunt i 
Granollers, que engloba les parcel·les d’aprofitament i part de les zones verdes del sector.  


- L’àmbit discontinu, Can Malé, es situa al nord del nucli urbà de Lliçà, en continuïtat d’una petita 
urbanització residencial vinculada a la Riera de Merdanç. Aquest àmbit engloba els 
equipaments públics i una part de zones verdes. 


La parcel·la H del PAU-17, resultant del Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial del sector discontinu 
Can Montcau-Can Malé (aprovat definitivament el 23 de desembre de 2010), es situa a la part nord de 
l’àmbit principal (Can Montcau). 


 


Orto-imatge Sub-àmbit “Can Montcau” i parcel·la H 
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La parcel·la H, de 17.535,64 m² de superfície, té forma irregular i limita: 


- al nord, amb el sistema d’Espais lliures públics del PAU-17; 


- a l’est i a sud-est, amb el vial d’accés al sector i amb la rotonda d’accés a la parcel·la; 


- i a sud-oest i oest, amb la resta de terrenys destinats a sistema d’Espais lliures públics. 


La topografia dels terrenys de la parcel·la H presenta una pendent en el sentit est-oest, essent la cota 
més alta la més propera al vial d’accés (183,09 m) i la cota més baixa el vèrtex nord-oest de la parcel·la 
(176,48 m). La peculiaritat d’aquesta topografia es troba en el fet de que, per comptes de seguir una 
pendent uniforme, trobem una franja atalussada al centre de l’àmbit, de pendent considerable, que 
genera un desnivell de gairebé 5 metres entre dues plataformes bastant planes. 


Actualment en la parcel·la, que està vallada en tot el seu perímetre, no hi ha cap edificació i està 
totalment recoberta de vegetació tipus arbustiva. 


 
Parcel·la H – Àmbit Modificació 


 
Parcel·la H – Vista aèria 
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1.3 Estructura de la propietat 
 
1.3.1 Relació dels titulars actuals de les finques 


Es detalla a continuació la informació relativa a la parcel·la H, objecte d’aquesta modificació:   


 


Estructura de la propietat 


 


 


1.3.2 Relació dels titulars anteriors 


Segons l’establert en l’article 99 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme (modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost), s’ha d’incorporar la relació de les 
persones propietàries o titulars dels drets reals sobre les finques afectades, ja siguin públiques o privades, 
durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i els títols en virtut dels quals han 
adquirit els terrenys; ja que es tracta d’una modificació del planejament urbanístic general que 
comporta una transformació d’usos. 


Per tal de donar compliment a aquest requeriment, en el present document s’incorpora la Nota  Registral 
de la finca, en l’apartat “ANNEX 3. NOTA REGISTRAL”. 
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1.4 Planejament general vigent 


 
1.4.1 Antecedents normatius de la present modificació  


L’àmbit de planejament afectat per la present modificació es l’antic sector de sòl urbanitzable de can 
Montcau-can Malé. Aquest sector va ser incorporat al Pla general d’ordenació urbana de Lliçà d’Amunt 
(“PGOU”), vigent des de l’any 1991 al 2014, modificant-se per la “Modificació puntual del sector 
discontinu can Montcau- can Malé”, aprovada definitivament en data 29 de maig de 2008, per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 


El sector es va desenvolupar a través d'un Pla Parcial, aprovat definitivament en dates 16 de juliol i 17 de 
desembre de 2009, que regulava i concretava l’ordenació i execució del mateix, i del qual es va realitzar 
un text refós que va ser aprovat i confirmat en data 30 de setembre de 2010. 


En data 14 de març de 2013 la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona va aprovar de nou la 
Modificació puntual del PGOU en el sector discontinu de can Montcau-can Malé, corregint certs errors 
del document, així com, en la mateixa data, una modificació del referit “Pla Parcial urbanístic del sector 
discontinu de can Montcau-can Malé”. 


Poc després d’aquesta modificació del Pla Parcial, en data 4 de juny de 2014, es va aprovar per acord 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme el Pla d’ordenació urbana municipal de Lliçà d’Amunt (“POUM”), 
actualment vigent, i que va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (“DOGC”) de 16 
de març de 2015. El POUM va mantenir en la seva totalitat la delimitació del Pla Parcial del sector 
discontinu can Montcau-can Malé (amb la nova denominació de SUD 6 Can Montcau – Can Malé), 
però sense incorporar les determinacions del Pla Parcial i de la seva modificació al contingut del propi 
POUM, de tal forma que la normativa reguladora del sector va quedar dispersa en tres documents 
diferents (Pla Parcial, Modificació del Pla Parcial, i POUM).  


El sector no només va ser regulat normativament, a través de les diferents figures de planejament 
referides, sinó que també es va procedir a la seva gestió i execució. Així, en data 23 de desembre de 
2010 es va aprovar definitivament el projecte de Reparcel·lació del Pla parcial del sector discontinu can 
Montcau – can Malé, i sobre la base d’aquest, i del projecte d’urbanització que també es va aprovar, 
es varen dur a terme les obres d’urbanització del sector que, en el que afecta al Polígon industrial de 
Can Montcau, van ser recepcionades definitivament per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt en data 27 de 
juny de 2016. Tot i això, encara es mantenen compromisos derivats de la gestió i execució urbanística, 
en matèria de mobilitat generada, transport públic, etc.  


D'aquesta forma, el sòl urbanitzable englobat pel referit sector es va transformar, a través de la gestió i 
execució referides, en sòl urbà. Es va fer així necessari modificar el POUM per a adaptar la seva regulació 
a la nova situació i classificació del sòl, i per aglutinar tota la normativa reguladora del mateix en un sol 
document. Això és precisament el que pretenia l’aprovació de la “Modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal en la zona d’equipaments del subsector Can Malé SUD 6- Can 
Montcau- Can Malé”, que arran d’una modificació en el subsector de Can Malé va aprofitar per 
refondre la normativa de tot el sector i adaptar-la a la seva nova situació. 


Tot i així, aquesta modificació puntual del POUM, aprovada en data 15 de març de 2018, no va refondre 
correctament la normativa aplicable i en vigor en aquell moment, passant a aprovar un suposat text 
refós que no es corresponia ni amb la normativa vigent i aplicable del Pla Parcial i POUM, ni amb la 
realitat del sector en qüestió. 


La normativa actual del sector no resulta coherent ni amb la normativa prèviament vigent, que hauria 
estat refosa en virtut de la Modificació del POUM de 15 de març de 2018, ni amb la que resultaria 
lògicament d’aplicació per la superposició de figures normatives (Pla Parcial, POUM, etc.). El resultat és 
un entorn normatiu poc clar, contradictori i amb greu llacunes que pot dificultar extraordinàriament la 
gestió ordinària del polígon. 


És per això, que resulta imprescindible corregir aquest text refós, duent a terme la present modificació 
del POUM, que té com a primer i principal objectiu proporcionar una normativa correctament refosa 
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d'aquells preceptes urbanístics i normatius aplicables al sector en qüestió, així com assegurar que la 
mateixa reflecteixi la situació jurídica actual del mateix, una vegada duta a terme l'efectiva 
transformació del sòl. 


 


 


1.4.2 Planejament vigent 


Segons l’exposat en l’apartat anterior, el planejament vigent d’aplicació al sector és el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Lliçà d’Amunt i la “Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Lliçà d’Amunt – Zona equipaments del subsector Can Malé del SUD-6 “Can Montcau – Can 
Malé” (2018).  


En el POUM, el sector on s’ubica la parcel·la objecte d’aquest document es classificava com a Sòl 
Urbanitzable Delimitat SUD-6 “Can Montcau- Can Malé”. Posteriorment, en la Modificació de 2018, 
s’actualitza la fitxa d’aquest sector, que passa a anomenar-se PAU-17, ja que és té en compte el 
desenvolupament urbanístic i el grau de consolidació de l’àmbit (urbanització recepcionada per part 
de l’Ajuntament). Per tant, l’àmbit passa de Sòl Urbanitzable Delimitat a Sòl Urbà No Consolidat (no 
consolidat perquè, com s’indica en el document de la modificació del 2018, encara es mantenen 
compromisos en matèria de mobilitat generada, transport públic, etc.) 


A continuació s’adjunten les fitxa urbanística del sector, segons POUM i segons Modificació POUM 2018, 
així com els articles normatius que regulen actualment el sector, encara que, tal i com s’han indicat en 
l’apartat 1.4.1, aquests no es corresponen ni amb la normativa vigent i aplicable del Pla Parcial i POUM:  
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1.4.2.1 Fitxa urbanística sector: segons POUM 
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1.4.2.2 Fitxa urbanística sector: segons Modificació POUM 2018 
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1.4.2.3 Articles normatius sector: segons Modificació POUM 2018 
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1.5 Justificació de la sostenibilitat econòmica de la Modificació.  


El polígon d’activitat econòmica objecte de la present MPOUM, està actualment totalment 
desenvolupat urbanísticament, i s’han edificat la majoria de parcel·les. Empreses com Mango, ONILSA – 
Obra VGP, Biokit i Systelab Technologies SA conviuen amb una zona comercial on actualment s’hi 
localitza un edifici de Leroy Merlin i varis comerços més petits (Lidl, Viena, Norauto i Tiendanimal).  


L’àmbit gaudeix d’una situació privilegiada en relació als altres polígons de Lliçà d’Amunt atès que 
s’emplaça directament en el traçat de la C-17, a tocar del polígon industrial Coll de la Manya de 
Granollers.  


Als efectes de l’Estudi econòmic-financer sobre la seva viabilitat econòmica, la principal incidència de 
la Modificació puntual de POUM que es proposa és la requalificació de la única parcel·la que es destina 
a ús hoteler a ús industrial-logístic. Tanmateix, l’estudi de viabilitat econòmica s’ha realitzat de tot l’àmbit 
afectat per la modificació del planejament per comprovar si el resultat econòmic de la transformació 
urbanística, és a dir, la diferència entre les despeses de inversió i els ingressos de la venda del producte 
immobiliari, és positiu i per tant viable.  


Donat que el polígon ja està totalment desenvolupat, l’impacte de la viabilitat econòmica és mínim, tot 
i això s’ha realitzat l’exercici teòric d’analitzar la viabilitat econòmica de l’àmbit.  


En aquest sentit s’ha de concloure que:  


- A la parcel.la hotelera-comercial es realitza un canvi d’ús a industrial-logístic que no implica cap 
increment de sostre edificable.  


- El canvi d’ús de la parcel.la es proposa pel fet de que es tracta d’un polígon majoritàriament d’ús 
logístic (82% del sostre total), consolidat amb naus logístiques d’alta qualitat. Actualment està 
totalment consolidat i sembla que el més adequat és acabar de completar el polígon amb una 
nova parcel.la logística que contribuirà a la potenciar el polígon d’activitat econòmica. El canvi 
d’ús possibilita una major coherència amb els usos de l’entorn i una millor adaptació a la 
demanda actual del mercat.  


- Es tracta d’un canvi d’ús que pràcticament no té incidència en el total del PAU-17, atès que el 
sostre de la parcel.la hotelera-comercial (17.000 m²st) representa únicament un 3,95% del sostre 
total de l’àmbit del Pla Parcial.  


- El fet de requalificar la parcel·la hotelera-comercial (subzona 13b) a industrial-logística (subzona 
13a) manté la viabilitat econòmica del PAU-17 i no varia substancialment els resultats.  
 


- Pel que fa a la diferència econòmica entre el planejament vigent i la Modificació proposada, s’ha 
inclòs una separata al present informe de justificació de l’art. 99.1.c del Text Refós de la Llei 
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d’Urbanisme, on es demostra que la diferència econòmica és insignificant. El motiu és que 
únicament es modifica la qualificació d’una parcel.la de 17.000 m² que representa el 3,95% del 
sostre de l’àmbit del Pla Parcial i, a més, la diferència de valor econòmic entre ambdós usos és 
poc important.  


Cal esmentar també la modificació de la fitxa B-14 “Masia de Can Montcau” del Catàleg de 
construccions en sòl no urbanitzables de Lliçà d’Amunt, per tal de preveure l’ús d’equipament d’interès 
públic, però vinculant-lo a la titularitat pública de la Masia. Aquesta modificació addicional té com a 
objectiu la millora dels equipaments del municipi, i la seva viabilitat econòmica depèn del cost de 
l’adquisició i implantació dels equipaments i de que les despeses que això generi estiguin previstes com 
a partida als pressupostos de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.  


En aquest cas, es preveu que l’adquisició de les finques es dugui a terme de forma gratuïta a través de 
la signatura d’un conveni de cessió amb els propietaris de les mateixes. Als efectes de la implantació de 
les activitats i usos d’interès general, es preveu un cost mig de 60 €/m2 per a la rehabilitació de la Masia 
de Can Montcau i el seu condicionament per a la implantació dels  usos d’interès general previstos.  


Totes aquestes despeses es cobririen per part del propi Ajuntament de Lliçà d’Amunt, que ja té prevista 
una partida pressupostaria orgànica 17.3420.60902 por import de 60.000 euros, en els seus pressupostos 
de l’any 2021, que es destinaria a aquests costos, sense perjudici del compromís municipal de destinar-
hi les partides econòmiques addicionals necessàries fins a la implantació dels usos i activitats d’interès 
general que es decideixin.   


En resum, de tot l’exposat ha quedat acreditat que la Modificació de planejament de l’àmbit es 
econòmicament viable atès que no presenta incidències sobre la viabilitat econòmica del planejament 
que es modifica. 


 


 


1.6 Marc legal aplicable.  


La present Modificació s’ha redactat d’acord amb l’ordenament jurídic vigent en matèria urbanística: 


- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme 
(TRLUC). 


- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de Modificació del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 


- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC). 


- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística. 


- La resta de normativa sectorial que li sigui d’aplicació. 


1.6.1 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per qual s’aprova el Text refós Llei d’urbanisme, modificat 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer 


Article 96.  Modificació de les figures del planejament urbanístic 


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 lliure, 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 
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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 locals compresos en l’àmbit territorial 
respectius  s’ha d’efectuar simultàniament al tràmit d’informació pública de la proposta 
de modificació aprovada inicialment. 


 


Article 97. Justificació de la modificació de les figures del planejament urbanístic 


1. Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar 
la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i 
privats concurrents. L’òrgan competent per aprovar la modificació ha de valorar 
adequadament la justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa, ha 
de denegar-la. 


2. A l’efecte del que estableix l’apartat 1, s’ha de fer en qualsevol cas una valoració negativa 
sobre les propostes de modificació dels instruments de planejament urbanístic general, en els 
supòsits següents: 


a) Si comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o 
de la intensitat dels usos o la transformació global dels usos previstos anteriorment en el 
supòsit a que el planejament anterior no s’hagi executat i es tracti de terrenys, bé de 
titularitat pública on s’hagi adjudicat la concessió de la gestió urbanística, bé de 
titularitat privada que en els cinc anys anteriors van formar part d’un patrimoni públic de 
sòl i d’habitatge, sense que hi concorrin circumstàncies sobrevingudes que 
objectivament en legitimin la modificació. 


b) Quan l’ordenació proposada no és coherent amb el model d’ordenació establert pel 
planejament urbanístic general vigent o entra en contradicció amb els principis de 
desenvolupament urbanístic sostenible. 


c) Quan l’ordenació proposada comporta una actuació excepcional d’acord amb el 
planejament territorial, sense que s’hagin apreciat raons d’interès territorial o estratègic, 
d’acord amb les normes d’ordenació territorial. 


d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics. Es 
considera que no hi ha una projecció adequada dels interessos públics, entre altres, en 
els supòsits següents: 


Primer. Quan no es dóna un compliment adequat a les exigències que estableix l’article 
98.1 amb relació al manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais lliures, 
les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com 
a sistemes urbanístics generals o locals. 


Segon. Quan en un àmbit d’actuació urbanística es redueix la superfície dels sòls 
qualificats de sistema d’espais lliures públics o de sistema d’equipaments públics en 
compliment dels estàndards mínims legals, llevat que la qualificació de sistema 
d’equipament se substitueixi per la d’habitatge dotacional públic, amb els límits i les 
justificacions que estableix aquesta llei. 


Tercer. Quan es redueix, a nivell de l’àmbit del Pla, la superfície dels sòls qualificats 
d’equipaments de titularitat pública sense que quedi acreditada la suficiència dels 
equipaments previstos o existents, ni la concurrència d’un interès públic prevalent de 
destinar els sòls a un altre sistema urbanístic públic. 


Quart. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de 
titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments de sòls de pitjor qualitat 
o funcionalitat per a la implantació dels usos propis d’aquesta qualificació. 


Cinquè. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de sòls 
que ja són de titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments d’altres 
sòls de titularitat privada, sense que la modificació garanteixi la titularitat pública dels 
sòls abans que la modificació sigui executiva. 


3. Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic requerides per a 
permetre la instal·lació de serveis comuns exigits per la legislació sectorial en edificacions 
preexistents, si comporten la desafectació de sòls reservats a sistemes urbanístics o l’ocupació 
d’espais privats inedificables, han de justificar: 
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a) Les raons tècniques o econòmiques que facin inviable qualsevol altra solució. 


b) El manteniment dels estàndards de reserva mínima de terrenys per a sistemes 
urbanístics establerts per la legislació o pel planejament urbanístic i de la funcionalitat 
del sistema urbanístic afectat, si es dóna aquest supòsit. 


c) El manteniment de les condicions adequades de ventilació, assolellament i vistes de 
les edificacions veïnes, quan es redueix la distància aquestes edificacions. 


4. En els casos a què fa referència l’apartat 3, els espais ocupats pels serveis comuns esmentats 
no computen a efectes del volum edificable de la parcel·la ni de les distàncies mínimes de 
l’edificació als límits de la parcel·la, a d’altres edificacions o a la via pública. 


 


1.6.2 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 


Article 117. Modificació dels instruments de planejament urbanístic 


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. 


2. Qualsevol canvi en les determinacions dels plans urbanístics derivats, amb independència 
del seu contingut i abast, comporta llur modificació. 


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. 


   


Article 118. Determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de 
planejament urbanístic 


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. 


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. 


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 70m2 al sostre amb aquesta destinació. 


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. 
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2. MEMÒRIA PROPOSTA MODIFICACIÓ  
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2.1 Objectius de la modificació 


La proposta de la present Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Lliçà d’Amunt 
té com a primer i principal objectiu proporcionar una normativa correctament refosa d'aquells 
preceptes urbanístics i normatius aplicables al sector PAU-17 “Can Montcau – Can Malé”, així com 
assegurar que la mateixa reflecteixi la situació jurídica actual del mateix, una vegada duta a 
terme l'efectiva transformació del sòl. 


A part, també té com a objectiu el canvi de qualificació de la parcel·la H del PAU-17, passant de 
l’actual qualificació de Hotelera-Comercial (Subzona 13b) a Industrial- Logística (Subzona 13a), 
per tal de possibilitar una major coherència amb els usos de l’entorn i adaptar-se a la demanda 
actual del mercat.  


Finalment, es persegueix a través a la present Modificació, la millora dels equipaments del 
municipi, en vincular-se la Masia de Can Montcau, col·lindant amb l’àmbit del PAU-17, a la 
implantació d’una sèrie d’usos d’interès general que permetran, l’ampliació dels equipaments 
municipals del municipi i el reforç de la cohesió estructural del territori de Lliçà, tot portant activitats 
i equipaments municipals a un àrea en la qual pràcticament no existeixen en l’actualitat. Per a 
aquest objectiu es considera necessari modificar la fitxa B-14 “Masia de Can Montcau” del 
Catàleg de construccions en sòl no urbanitzables de Lliçà d’Amunt, per tal de preveure l’ús 
d’equipament d’interès públic, però vinculant-lo a la titularitat pública de la Masia.  


 


2.2 Descripció de la proposta 
 


2.2.1 Refosa dels preceptes urbanístics i normatius aplicables al sector PAU-17 
 
Tal com s'ha avançat amb anterioritat, el primer objectiu de la present Modificació Puntual del 
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal és corregir el refós de la normativa aplicable al Sector PAU-
17 que es va dur a terme a través de la modificació del POUM de data 15 de març de l'any 2018, 
ja referida anteriorment, i articular així un text normatiu urbanístic que contingui la correcta 
condensació de tots els diferents instruments de planejament que havien regulat els paràmetres 
urbanístics, condicions, i execució del Sector en qüestió. 
 
És per això, que a continuació s'exposa l'articulat correcte de les normes que compondran el refós 
normatiu aplicable al Sector PAU-17, i que vindran a substituir, a partir de l'aprovació definitiva 
d'aquesta Modificació Puntual del POUM, a aquelles contingudes en la Modificació del POUM 
aprovada en 2018, que estan actualment vigents. 
 
Aquestes normes, com s'ha pogut ja avançar, deriven d'una banda del Pla Parcial del Sector can 
Montcau-can Malé, el text refós del qual es va aprovar en data 30 de setembre de 2010, de la 
Modificació d'aquest Pla Parcial aprovada el 14 de març de 2013 i, finalment, del propi text del 
POUM aprovat el 4 de juny de 2014. 
 


Secció segona. Regulació específica de la zona 13: Activitats econòmiques 


Art. 309 Definició i subzones  


Aquesta zona es refereix exclusivament al sector de can Montcau, delimitat per la 
modificació del Pla general d’ordenació urbana del sector discontinu can Montcau-can 
Malé, aprovada per la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona amb data de 29 de 
maig de 2008, i de nou amb data de 14 de març de 2013 (DOGC 09.05.2013) i que compta 
amb pla parcial urbanístic definitivament aprovat amb dates de 16 de juliol i 17 de 
desembre de 2009 (text refós de 17 de desembre de 2010), modificat amb data de 14 de 
març de 2013 (DOGC 09.05.2013), per adaptar-se a la Modificació aprovada en la 
mateixa data, i que aquest POUM manté en la seva totalitat. Comprèn sòls on s’admeten 
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activitats industrials, logístiques, de recerca i desenvolupament, comercials, terciàries, 
hoteleres i altres similars, així com les complementàries i vinculades. 


S’estableixen tres subzones: 


a) Subzona 13a: industrial- logística 


b) Subzona 13b: hotelera- comercial 


c) Subzona 13c: comercial- terciària 


Art. 310 Tipologia edificatòria i condicions d’edificació comuns  


Els paràmetres urbanístics bàsics aplicables a la zona 13 així com a cadascuna de les 
subzones seran els corresponents a la tipologia de volumetria específica amb les 
especificacions regulades, que prevalen. 


1. Les cobertes dels edificis evitaran tenir un impacte visual negatiu. Admetran el 
pendent necessari per a l’evacuació de les aigües.  


2. Com a mínim es donarà compliment als paràmetres d’ecoeficiència establerts 
pel Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.  


3. En els edificis en els que es prevegi un elevat consum elèctric s’avaluarà la 
viabilitat de dotar-los de sistemes de generació d’electricitat a partir de fonts 
renovables.  


4. S’avaluarà la viabilitat d’efectuar el bombeig de les aigües pluvials recollides a 
les cobertes fins al dipòsit d’aigua de reg municipal amb energia eòlica 
mecànica.  


5. El disseny dels edificis es farà de manera que es potenciï l’escalfament natural 
als mesos freds i es minimitzin les pèrdues de calor.  


6. D’acord amb l’article 252 RLU, els projectes d’edificació podran concretar 
l’ordenació volumètrica de cada parcel·la, ja sigui proposant una solució 
comuna i continua per a dues o més parcel·les adjacents, ja sigui modificant 
alguns dels paràmetres reguladors. En cap cas es podran modificar els següents 
paràmetres bàsics:  


a) L’altura de l’edificació en metres o en nombre de plantes. 


b) Les distàncies mínimes a vials o espais públics. 


c) El sostre màxim edificable expressat en metres quadrats de sostre per 
parcel·la. 


7. Si, com a resultat de les ordenacions volumètriques, resulta un sostre edificable 
sobrant respecte del total admès en la Unitat Mínima de Projecte, que 
correspongui al mateix propietari de la parcel·la C5, aquest es podrà situar en 
dita parcel·la C5, complint els mateixos paràmetres relatius a altura màxima i 
separació mínima a vial, els quals no s’indiquen en el plànol d’ordenació física 
(clau O.4), on apareix com a no edificable.  


8. Les edificacions podran situar-se lliurament dins de les parcel·les definides per 
les qualificacions urbanístiques, sempre que no se sobrepassi el límit d’ocupació 
de la parcel·la i es compleixi el paràmetre d’ocupació màxima del sòl en planta 
baixa establert per a cada subzona. 


Art. 311 Règim aplicable a la subzona 13a: industrial logística 


L’objectiu principal d’aquesta subzona és el de definir la implantació ordenada d’un parc 
de naus logístiques, industrials i altres usos complementaris o vinculats a les mateixes. 
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1. Condicions de parcel·lació  


a) Els àmbits definits gràficament en la sèrie de plànols “O.4.9. Qualificació de sòl 
urbà i urbanitzable 9_Can Montcau. Ordenació física”, a escala 1:2.000, tenen 
la condició de Unitats Mínimes de Projecte. No obstant això, serà possible la seva 
subdivisió en parcel·les amb una superfície mínima de 10.000 m2. En aquest cas 
caldrà que cada parcel·la disposi d’accés a vial públic, amb una façana 
mínima de 30 metres i mantenint els mateixos paràmetres generals definits per a 
la Unitat Mínima de Projecte quan a edificabilitat, ocupació, distàncies a límits, 
altures, etc. En el cas que sigui necessari precisar alguns d’aquests paràmetres 
o afegir-ne d’altres, es redactarà Pla especial de la Unitat Mínima de Projecte.  


Els avantprojectes d’edificació, a efectes de l’obtenció de la llicència d’obres, 
es referiran necessàriament a la totalitat de cada una de les Unitats Mínimes de 
Projecte definides a l’article 237, i sens perjudici de la seva execució en diverses 
fases. 


b) Per a cada Unitat Mínima de Projecte s’estableix el sostre edificable, que té el 
caràcter de màxim, d’acord amb les indicacions dels plànols d’ordenació. A 
efectes de càlcul, no computen les estructures d’emmagatzematge de 
mercaderies d’estructura trepitjable lleugera o les instal·lacions 
d’emmagatzematge d’ordenació en vertical s’estructura autoportant i no 
solidària amb l’edificació. 


c) Les tanques de parcel·la s’adequaran al model general que s’estableixi per a 
tot el sector en el projecte d’urbanització. Els espais privats no edificats seran 
preferentment enjardinats i en continuïtat física i visual respecte dels espais lliures 
públics, ses perjudici de la localització de serveis tècnics, que hauran d’integrar-
se paisatgísticament.  


2. Condicions d’edificació  


a) L’edificabilitat zonal màxima s’estableix en un total de 353.000 m2st. (coeficient 
zonal: 1,13 m2st/m2s).  


b) La ocupació màxima per a les edificacions s’estableix en un total de 193.314 
m2s (percentatge del 61,93% de la superfície de la zona). Ateses les 
característiques específiques de les instal·lacions industrials, s’entén que els 
elements volats destinats a la protecció dels aparcaments i àrees de càrrega i 
descàrrega, sempre que se situïn dins de la parcel·la privada i de forma que 
cap dels seus punts se situï a una altura inferior a 3,00 metres pel damunt de la 
rasant del sòl, i amb un vol màxim de 14 metres, no computen a efectes 
d’ocupació.  


Els espais privats no edificats podran destinar-se a circulació interior de la 
parcel·la, aparcament, instal·lacions, patis o jardins, mantenint els objectius i 
criteris d’ordenació continguts en el present document.  


Els elements i instal·lacions tècniques, tals com antenes, dipòsits, construccions 
per instal·lacions de telecomunicacions, comptadors, escomeses i similars, així 
como les garites o punts de control, sempre que tinguin aquesta única finalitat, 
es podran agrupar en una o diverses zones d’instal·lacions formant nuclis que 
no computen a efectes d’edificabilitat, sempre que la seva ocupació no sigui 
superior al 4% de la parcel·la. 


c) S’estableix una altura màxima de 15 metres, i/o de planta baixa i tres plantes pis 
(PB+3P). Això no obstant, quan es justifiqui per raó de la funcionalitat de l’edifici 
o les seves instal·lacions tècniques, les edificacions podran incorporar zones on 
se superi aquesta, fins a un màxim de 20 metres. 
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S’entén per planta pis tota la planta d’edificació situada per damunt de la 
planta baixa. L’altura mínima lliure entre forjats serà de 3,00 metres. 


Excepcionalment i al marge d’aquesta limitació d’altura, en el cas de la nau 
central (parcel·les B1 i B2), respectant el seu esglaonat indicatiu, s’admet que 
les cobertes entre plataformes s’alineïn a l’altura de la més alta, sense que se 
sobrepassi el 50% de la superfície de la plataforma més baixa. El volum resultant 
d’aquest increment d'altura se situarà preferentment en continuïtat amb el 
volum projectat i no podrà sobrepassar l'altura de la coberta de la plataforma 
immediatament superior.  


Les edificacions amb nombre màxim de plantes forjades admeses a la subzona 
podran superar l’altura màxima fins a 17,50 metres, sempre que es mantingui la 
volumetria total en la parcel.la. Les edificacions mixtes compliran en cada cas 
l’altura i composició volumètrica que correspongui a cada part segons la seva 
tipologia. 


d) Les cotes de referència de la planta baixa es defineixen en la sèrie de plànols 
“O.4.9. Qualificació de sòl urbà i urbanitzable 9_Can Montcau. Ordenació 
física”. Les cotes de referència podran ajustar-se justificadament en els projectes 
de les edificacions. 


e) Les altures màximes de les edificacions es mesuraran fins a la part superior de 
l’últim forjat o, en absència de forjat, fins al punt d’arrencada de la estructura 
de la coberta, i seran les expressades en metres i, quan sigui el cas, en nombre 
de plantes, en els plànols d’ordenació. S’admet que aquesta altura màxima 
pugui superar-se puntualment quan sigui necessari per a les instal·lacions o 
cossos edificats que precisin els processos productius, sempre i quan es justifiqui 
aquesta vinculació. 


f) Les plaques solars o fotovoltaiques i altres instal·lacions tècniques podran situar-
se per sobre de la coberta i es projectaran de tal forma que quedin integrades 
en la composició de l’edifici.  


g) Són plantes soterrani les situades per sota del punt de referència de la planta 
baixa. Per raons d'adaptació topogràfica, en la nau central, aquesta podrà 
emergir respecte del terreny definitiu fins a un màxim de 9 metres i només tindrà 
obertures per accessos rodats, sortides d’emergències, obertures de ventilació i 
extracció de fums, entrada de llum natural per estalvi energètic, així com altres 
necessàries per la pròpia activitat. L’altura lliure mínima serà de 2,60 metres, o 
de 2,10 metres quan es destini a emmagatzematge.  


La planta soterrani podrà ocupar per fora de la projecció ortogonal de 
l’edificació principal, sempre que no excedeixi dels límits de la parcel·la privada, 
a efectes de coordinar la construcció dels murs pantalla i de les edificacions. Els 
espais destinats a circulació interior de la parcel·la es tractaran preferentment 
amb arbrat o vegetació, d’acord amb la seva funció. 


h) S’admetrà la unió soterrània entre naus pertanyents al mateix propietari 
mitjançant els túnels previstos en els plànols d’ordenació, que hauran de ser 
objecte del corresponents projecte d’obres.  


Aquesta unió subterrània es podrà articular o bé mitjançant les corresponents 
servituds de pas, en el cas en què es tracti de túnels situats sota finques de 
titularitat privada o bé mitjançant la corresponent concessió administrativa en 
el cas en què els túnels discorrin per subsòl de domini públic, d’acord amb la 
legislació vigent. 


i) Les plantes soterrani podran ocupar el 100% de la superfície de la parcel·la, 
inclosos els espais de circulació interior de la parcel·la, fixant en tot cas una 
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separació mínima de 5 m respecte el perímetre dels sòls qualificats de zona 13a, 
quan aquesta limiti amb zona verda pública (clau B) o amb sòl no urbanitzable.  


j) La distància mínima de 5 metres de les parcel·les als límits del sector que figura 
grafiada en els plànols d’ordenació, es destina als talussos de transició, els quals 
seran preferentment revegetats 


k) L’edificació, així com els espais lliures, col·lectius o privats, s’adaptaran a la 
morfologia del terreny, respectant en la major mesura possible la seva 
configuració. A tal fi, els volums edificats, així com els espais lliures, es disposaran 
formant plataformes que tindran un pendent màxim del 5%. Aquestes 
plataformes se situaran de tal forma que compensin, fins allà on sigui possible, el 
volum de desmunt i terraplenat, minimitzin l’impacte paisatgístic i equilibrin els 
salts entre plataformes, minimitzant també els murs de contenció. En tot cas, els 
desnivells entre plataformes no podran donar lloc a murs d’altura superior a 3,00 
metres en el contorn de les illes; l’excés es tractarà, en el seu cas, mitjançant 
talussos enjardinats.  


Serà obligatòria la presentació en tots els projectes del plànol topogràfic 
actualitzat, al costat d’un estudi detallat dels moviments de terres dut a terme, 
una memòria justificativa de la solució adoptada en relació a les condicions 
anteriors, així com l’adaptació del terreny i el compliment de tots els requisits 
exigits. 


l) La circulació de vehicles en l’interior de les parcel·les es produirà pels espais o 
canals projectats en cada cas, que tindran l’amplada necessària segons els 
requeriments funcionals i de seguretat de les activitats que es desenvolupin. 
Aquests espais o canals de pas se situaran en concordança amb les cruïlles amb 
la vialitat pública assenyalades en els plànols. Els passos de seguretat contra 
incendi es fixaran en cada projecte. Les plataformes de càrrega i descàrrega, 
quan siguin necessàries, si situaran preferentment en els espais indicats en els 
plànols d’ordenació.  


m) Atenent a la major tecnificació dels processos logístics, s’estableix una reserva 
mínima de places d’aparcament per a vehicles automòbils en 1 plaça per cada 
4 persones que treballin en l’edifici, o per cada 400 m2 de sostre construït en les 
naus de logístics, o de 200 m2 de sostre construït en la resta dels usos admesos 
en la zona. Aquesta dotació podrà reduir-se quan sigui innecessària mitjançant 
conveni amb l’Ajuntament, sempre que es compleixi la legislació vigent. 


n) La reserva mínima de places d’aparcament per a motocicletes i bicicletes 
s’establirà d’acord amb el Decret 344/2006 de regulació dels estudis 
d’avaluació de mobilitat generada. 


3. Condicions d’ús 


a) L’ús principal és de naus de logística i industrials (amb les limitacions del paràgraf 
següent) i, especialment a la parcel·la D, l’activitat terciària, de recerca i 
investigació, i industrial fins la categoria quarta en la situació D. 


b) D’acord amb aquestes normes urbanístiques, s’admeten els usos industrials, 
excepte pel que fa a les activitats de cinquena i sisena categoria, que queden 
excloses, i sempre que compleixin la resta de condicions de la zona 13a. 


c) S’admeten els usos d’oficines, comercials, de magatzem, educatius, esportius, 
sòcio-culturals, així com els de distribució de carburants i de garatge oberts al 
públic, complementaris als usos principals. 


Art. 312 Règim aplicable a la subzona 13b: hotelera-comercial 
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L’objectiu principal d’aquesta subzona és el de possibilitar la localització adequada dels 
usos hotelers i comercials complementaris al polígon d’activitats logístiques previst en el 
front de la carretera C-17, en el punt d’accés principal al sector de sòl urbanitzable 
delimitat de can Montcau-can Malé. 


1. Condicions de parcel·lació  


a) La parcel·la definida en la sèrie de plànols “O.4.9. Qualificació de sòl urbà i 
urbanitzable 9_Can Montcau. Ordenació física”, a escala 1:2.000, que abasta 
la totalitat de la zona hotelera-comercial, té la condició de parcel·la mínima, i 
indivisible. 


b) L’ocupació màxima de la parcel·la s’estableix en un total de 5.510 m2s en 
planta. Els espais de la parcel·la situats fora d’aquests àmbits tenen la 
consideració d’espais privats no edificats.  


c) Les tanques de parcel·la s’adequaran al model general que s’estableixi per a 
tot el sector en el projecte d’urbanització. L’accés a l’àrea d’aparcament de la 
parcel·la es dissenyarà de tal forma que no dificulti el trànsit en l’accés principal 
del sector. Els espais privats no edificats seran preferentment enjardinats i en 
continuïtat física i visual respecte dels espais lliures públics, sens perjudici de la 
localització de serveis tècnics, que hauran d’integrar-se paisatgísticament. 


2. Condicions d’edificació  


a) La edificabilitat zonal màxima s’estableix en un total de 17.000 m2st. (coeficient 
zonal: 0,97 m2st/m2s). 


b) L’ocupació màxima de la parcel·la s’estableix en un total de 5.510 m2s en 
planta. Els espais privats no edificats podran destinar-se a circulació interior de 
la parcel·la, aparcament, instal·lacions, patis o jardins, mantenint els objectius i 
criteris d’ordenació continguts en el present document. 


Els elements i instal·lacions tècniques, tals com antenes, dipòsits, construccions 
per instal·lacions de telecomunicacions, comptadors, escomeses i similars, així 
como les garites o punts de control, sempre que tinguin aquesta única finalitat, 
es podran agrupar en una o diverses zones d’instal·lacions formant nuclis que 
no computen a efectes d’edificabilitat, sempre que la seva ocupació no sigui 
superior al 4% de la parcel·la. 


c) L’alçada màxima aparent del volum edificat respecte del nivell del terreny és 
de 22m, de PB+4PP per l’ús hoteler i de PB+1PP per als edificis d’ús comercial, es 
limita que la planta soterrani pugui ser aparent en el perímetre de l’edificació 
en una alçada màxima d’1’50m. El sostre destinat a usos principals (hoteler i 
comercial) diferents dels d’aparcament o magatzem, computen a efectes 
d’edificabilitat, independentment de la planta on estiguin ubicats.  


S’entén per planta pis tota la planta d’edificació situada per damunt de la 
planta baixa. L’altura mínima lliure entre forjats serà de 3,00 metres.  


d) Les cotes de referència de la planta baixa es defineixen en la sèrie de plànols 
“O.4.9. Qualificació de sòl urbà i urbanitzable 9_Can Montcau. Ordenació 
física”. Les cotes de referència podran ajustar-se justificadament en els projectes 
de les edificacions. 


e) Les altures màximes de les edificacions es mesuraran fins a la part superior de 
l’últim forjat o, en absència de forjat, fins al punt d’arrencada de la estructura 
de la coberta, i seran les expressades en metres i, quan sigui el cas, en nombre 
de plantes, en els plànols d’ordenació. S’admet que aquesta altura màxima 
pugui superar-se puntualment quan sigui necessari per a les instal·lacions o 
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cossos edificats que precisin els processos productius, sempre i quan es justifiqui 
aquesta vinculació. 


f) Les plaques fotovoltaiques i altres instal·lacions tècniques podran situar-se sobre 
la coberta fins a una ocupació màxima del 50% de la superfície de la coberta. 
Aquestes instal·lacions es projectaran de tal forma que quedin integrades en la 
composició de l’edifici.  


g) Les plantes soterrani podran ocupar el 60% de la superfície edificable de la 
parcel·la.  


h) Són plantes soterrani les situades per sota del punt de referència de la planta 
baixa. Per raons d'adaptació topogràfica, en la nau central, aquesta podrà 
emergir respecte del terreny definitiu fins a un màxim de 9 metres i només tindrà 
obertures per accessos rodats, sortides d’emergències, obertures de ventilació i 
extracció de fums, entrada de llum natural per estalvi energètic, així com altres 
necessàries per la pròpia activitat. L’altura lliure mínima serà de 2,60 metres, o 
de 2,10 metres quan es destini a emmagatzematge.  


i) La planta soterrani podrà ocupar per fora de la projecció ortogonal de 
l’edificació principal, sempre que no excedeixi dels límits de la parcel·la privada, 
a efectes de coordinar la construcció dels murs pantalla i de les edificacions. Els 
espais destinats a circulació interior de la parcel·la es tractaran preferentment 
amb arbrat o vegetació, d’acord amb la seva funció. 


j) S’admetrà la unió soterrània entre naus pertanyents al mateix propietari 
mitjançant els túnels previstos en els plànols d’ordenació, que hauran de ser 
objecte del corresponents projecte d’obres.  


k) Aquesta unió subterrània es podrà articular o bé mitjançant les corresponents 
servituds de pas, en el cas en què es tracti de túnels situats sota finques de 
titularitat privada o bé mitjançant la corresponent concessió administrativa en 
el cas en què els túnels discorrin per subsòl de domini públic, d’acord amb la 
legislació vigent. 


l) La distància mínima de 5 metres de les parcel·les als límits del sector que figura 
grafiada en els plànols d’ordenació, es destina als talussos de transició, els quals 
seran preferentment revegetats. 


m) L’edificació, així com els espais lliures, col·lectius o privats, s’adaptaran a la 
morfologia del terreny, respectant en la major mesura possible la seva 
configuració. A tal fi, els volums edificats, així com els espais lliures, es disposaran 
formant plataformes que tindran un pendent màxim del 5%. Aquestes 
plataformes se situaran de tal forma que compensin, fins allà on sigui possible, el 
volum de desmunt i terraplenat, minimitzin l’impacte paisatgístic i equilibrin els 
salts entre plataformes, minimitzant també els murs de contenció. En tot cas, els 
desnivells entre plataformes no podran donar lloc a murs d’altura superior a 3,00 
metres en el contorn de les illes; l’excés es tractarà, en el seu cas, mitjançant 
talussos enjardinats.  


n) Serà obligatòria la presentació en tots els projectes del plànol topogràfic 
actualitzat, al costat d’un estudi detallat dels moviments de terres dut a terme, 
una memòria justificativa de la solució adoptada en relació a les condicions 
anteriors, així com l’adaptació del terreny i el compliment de tots els requisits 
exigits. 


o) La reserva mínima de places d’aparcament per a vehicles automòbils 
s’estableix en 2 places per cada 100 m2 de superfícies de venda en el cas del 
sostre comercial. Els edificis hotelers quedaran regulats segons la llei de turisme 
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vigent. Aquesta dotació podrà reduir-se quan sigui innecessària mitjançant 
conveni amb l’Ajuntament, sempre que es compleixi la legislació vigent. 


p) La reserva mínima de places d’aparcament per a motocicletes i bicicletes 
s’establirà d’acord amb el Decret 344/2006 de regulació dels estudis 
d’avaluació de mobilitat generada. 


3. Condicions d’ús 


a) Els usos principals admesos són el comercial, d’acord amb la legislació 
comercial vigent i l’hoteler, excepte apart-hotels.  


b) S’admeten els usos complementaris següents:  


i. Un habitatge per a guarda o porteria de l’hotel i un altre amb les mateixes 
funcions en relació als usos comercials. 


ii. Els usos esportius i recreatius, de lleure, serveis, restauració, sales de 
convencions o conferències, passis de col·leccions de moda i 
tendències. 


iii. Els altres usos relacionats amb l’ús hoteler que defineixin la oferta 
complementària segons la seva especialització. 


 


Art. 313 Règim aplicable a la subzona 13c: comercial terciària 


L’objectiu principal d’aquesta subzona és el de possibilitar la localització adequada dels 
usos comercials i terciaris complementaris al polígon d’activitats logístiques previst en el 
front de la carretera C-17, en el punt d’accés principal al sector de can Montcau-can 
Malé. 


1. Condicions de parcel·lació  


a) Les parcel·les definides gràficament en la sèrie de plànols “O.4.9. Qualificació 
de sòl urbà i urbanitzable 9_Can Montcau. Ordenació física”, a escala 1:2.000, 
tenen la condició de parcel·les mínimes i son indivisibles.  


b) Les tanques de parcel·la s’adequaran al model general que s’estableixi per a 
tot el sector en el projecte d’urbanització. L’accés a les àrees d’aparcament de 
la parcel·la es dissenyaran de tal forma que no es dificulti el trànsit en l’accés 
principal del sector. Els espais privats no edificats seran preferentment 
enjardinats i en continuïtat física i visual respecte dels espais lliures públics, ses 
perjudici de la localització de serveis tècnics, que hauran d’integrar-se 
paisatgísticament. 


2. Condicions d’edificació  


a) La edificabilitat zonal màxima s’estableix en un total de 60.000 m2st. (coeficient 
zonal: 1,54 m2st/m2s). 


b) La ocupació màxima per a les edificacions s’estableix en un total de 21.176 m2s. 
(percentatge del 54,46% de la superfície de la zona). Els espais de la parcel·la 
situats fora d’aquests àmbits tenen la consideració d’espais privats no edificats. 


Els espais privats no edificats podran destinar-se a circulació interior de la 
parcel·la, aparcament, instal·lacions, patis o jardins, mantenint els objectius i 
criteris d’ordenació continguts en el present document. 


Els elements i instal·lacions tècniques, tals com antenes, dipòsits, construccions 
per instal·lacions de telecomunicacions, comptadors, escomeses i similars, així 
como les garites o punts de control, sempre que tinguin aquesta única finalitat, 
es podran agrupar en una o diverses zones d’instal·lacions formant nuclis que 
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no computen a efectes d’edificabilitat, sempre que la seva ocupació no sigui 
superior al 4% de la parcel·la. 


c) L’alçada màxima aparent del volum edificat respecte del nivell del terreny és 
de 15m, de PB+2PP per l’ús terciari i de PB+1PP per als edificis d’ús comercial, es 
limita que la planta soterrani pugui ser aparent en el perímetre de l’edificació 
en una alçada màxima d’1,50m. El sostre destinat a usos principals (comercial i 
terciari) diferents dels d’aparcament o magatzem, computen als efectes 
d’edificabilitat, independentment de la planta on estiguin ubicats.  


S’entén per planta pis tota la planta d’edificació situada per damunt de la 
planta baixa. L’altura mínima lliure entre forjats serà de 3,00 metres. 


d) Les cotes de referència de la planta baixa es defineixen en la sèrie de plànols 
“O.4.9. Qualificació de sòl urbà i urbanitzable 9_Can Montcau. Ordenació 
física”. Les cotes de referència podran ajustar-se justificadament en els projectes 
de les edificacions. 


e) Les altures màximes de les edificacions es mesuraran fins a la part superior de 
l’últim forjat o, en absència de forjat, fins al punt d’arrencada de la estructura 
de la coberta, i seran les expressades en metres i, quan sigui el cas, en nombre 
de plantes, en els plànols d’ordenació. S’admet que aquesta altura màxima 
pugui superar-se puntualment quan sigui necessari per a les instal·lacions o 
cossos edificats que precisin els processos productius, sempre i quan es justifiqui 
aquesta vinculació. 


f) Les plaques fotovoltaiques i altres instal·lacions tècniques podran situar-se sobre 
la coberta fins a una ocupació màxima del 50% de la superfície de la coberta. 
Aquestes instal·lacions es projectaran de tal forma que quedin integrades en la 
composició de l’edifici. 


g) Les plantes soterrani podran ocupar el 100% de la superfície de la zona, inclosos 
els espais. 


h) Són plantes soterrani les situades per sota del punt de referència de la planta 
baixa. Per raons d'adaptació topogràfica, en la nau central, aquesta podrà 
emergir respecte del terreny definitiu fins a un màxim de 9 metres i només tindrà 
obertures per accessos rodats, sortides d’emergències, obertures de ventilació i 
extracció de fums, entrada de llum natural per estalvi energètic, així com altres 
necessàries per la pròpia activitat. L’altura lliure mínima serà de 2,60 metres, o 
de 2,10 metres quan es destini a emmagatzematge. La planta soterrani podrà 
ocupar per fora de la projecció ortogonal de l’edificació principal, sempre que 
no excedeixi dels límits de la parcel·la privada, a efectes de coordinar la 
construcció dels murs pantalla i de les edificacions. Els espais destinats a 
circulació interior de la parcel·la es tractaran preferentment amb arbrat o 
vegetació, d’acord amb la seva funció. 


i) S’admetrà la unió soterrània entre naus pertanyents al mateix propietari 
mitjançant els túnels previstos en els plànols d’ordenació, que hauran de ser 
objecte del corresponents projecte d’obres. Aquesta unió subterrània es podrà 
articular o bé mitjançant les corresponents servituds de pas, en el cas en què es 
tracti de túnels situats sota finques de titularitat privada o bé mitjançant la 
corresponent concessió administrativa en el cas en què els túnels discorrin per 
subsòl de domini públic, d’acord amb la legislació vigent. 


j) La distància mínima de 5 metres de les parcel·les als límits del sector que figura 
grafiada en els plànols d’ordenació, es destina als talussos de transició, els quals 
seran preferentment revegetats. 
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k) L’edificació, així com els espais lliures, col·lectius o privats, s’adaptaran a la 
morfologia del terreny, respectant en la major mesura possible la seva 
configuració. A tal fi, els volums edificats, així com els espais lliures, es disposaran 
formant plataformes que tindran un pendent màxim del 5%. Aquestes 
plataformes se situaran de tal forma que compensin, fins allà on sigui possible, el 
volum de desmunt i terraplenat, minimitzin l’impacte paisatgístic i equilibrin els 
salts entre plataformes, minimitzant també els murs de contenció. En tot cas, els 
desnivells entre plataformes no podran donar lloc a murs d’altura superior a 3,00 
metres en el contorn de les illes; l’excés es tractarà, en el seu cas, mitjançant 
talussos enjardinats.  


Serà obligatòria la presentació en tots els projectes del plànol topogràfic 
actualitzat, al costat d’un estudi detallat dels moviments de terres dut a terme, 
una memòria justificativa de la solució adoptada en relació a les condicions 
anteriors, així com l’adaptació del terreny i el compliment de tots els requisits 
exigits. 


l) La reserva mínima de places d’aparcament per a vehicles automòbils 
s’estableix en 3 places per cada 100 m2s de superfície de venda en el centre 
de fabricants, i en 2 places per cada 100 m2 de superfícies de venda en la resta 
dels edificis comercials. Aquesta dotació podrà reduir-se quan sigui innecessària 
mitjançant conveni amb l’Ajuntament, sempre que es compleixi la legislació 
vigent. 


m) La reserva mínima de places d’aparcament per a motocicletes i bicicletes 
s’establirà d’acord amb el Decret 344/2006 de regulació dels estudis 
d’avaluació de mobilitat generada. 


3. Condicions d’ús 


a) Els usos principals admesos són el comercial, d’acord amb la legislació 
comercial vigent i el terciari. 


b) S’admeten els usos complementaris següents: 


i. Un habitatge per a guarda o porteria 


ii. Els usos de lleure, serveis, restauració, sales de conferències, passis de 
col·leccions de moda i tendències, i altres relacionats amb els usos 
principals. 


 
 


2.2.2 Canvi de qualificació urbanística de la parcel·la H del PAU-17 


La parcel·la H, objecte d’aquesta modificació, està qualificada com a Zona 13 “Activitats 
econòmiques”, dins de la Subzona 13b “hotelera-comercial”. 


El transcurs del temps ha acreditat que l’actual qualificació urbanística de la finca no resulta 
operativa en el marc del polígon logístic, i que pot introduir anomalies en el funcionament del 
polígon, que millorarà substancialment si la parcel·la destinada a ús hoteler-comercial passa a 
ostentar el mateix ús que la resta de parcel·les del polígon, això és, industrial-logístic. La present 
modificació, per tant, no innova el règim urbanístic del polígon ni el transforma, sinó que es limita 
a l’aplicació de la subclau industrial del polígon a una de les finques inclosa en el mateix. 


El canvi proposat és dins de la mateixa Zona 13, únicament modificant la subzona de 13b a 13a, 
per tal que la parcel·la es pugui destinar a usos industrials-logístics.  


Els paràmetres generals que regiran la parcel·la seran els definits per a la Subzona 13a “industrial-
logística”, que són els mateixos que per a la Subzona 13b, amb excepció de:  
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- L’altura màxima, que en la Subzona 13b és de PB+4PP (22,00m) i en la Subzona 13a és de 
PB+3PP (15,00m). 


- L’ocupació de la planta soterrani, que passa del 60% de la Subzona 13b al 100% de la 
Subzona 13a.   


- Els usos admesos, que a nivell general per a la Subzona 13b són el comercial i l’hoteler, i 
per a la Subzona 13a són el logístic i l’industrial.  


En referència al sostre de la parcel·la H, es manté el sostre màxim actual de 17.000m², que 
únicament canvia de qualificació. Aquest canvi de qualificació comportarà que la superfície i 
sostre total de la subzona 13a s’incrementi amb els valors de la parcel·la H, i que el coeficient 
zonal de la clau 13a disminueixi lleugerament degut a que el coeficient zonal de la clau 13b és 
inferior. 


 


Pel que fa a l’ocupació màxima de la parcel·la, per tal de ser coherent amb els paràmetres de 
les altres parcel·les de la subzona 13a, la nova ocupació de la parcel·la H es calcula aplicant el 
percentatge d’ocupació de la subzona 13a (61,93%) a la superfície d’aquesta, fet que comporta 
un increment de l’ocupació de la parcel·la.  


 


En base a l’exposat, els paràmetres de la parcel·la H, degut al canvi de qualificació de subzona 
13b a subzona 13a, són els següents:  


SUBZONA 13a       
segons              


PLANEJAMENT 
VIGENT


PARCEL·LA H 
(Paràmetres segons  


subzona 13b)


SUBZONA 13a    
segons              


PROPOSTA 
MODIFICACIÓ


Superfície: 312.159,57 m²s 17.535,64 m²s 329.695,21 m²s


Sostre màxim: 353.000,00 m²st 17.000,00 m²st 370.000,00 m²st


Coeficient zonal: 1,13 m²st/m²s 0,97 m²st/m²s 1,12 m²st/m²s


+ =


SUBZONA 13a       
segons              


PLANEJAMENT 
VIGENT


PARCEL·LA H 
(Paràmetres         


segons ocupació 
subzona 13a)


SUBZONA 13a    
segons              


PROPOSTA 
MODIFICACIÓ


Superfície: 312.159,57 m²s 17.535,64 m²s 329.695,21 m²s


Ocupació màx.: 193.314,00 m²s   10.859,46 m²s   204.173,46 m²s   


% Ocupació: 61,93% 61,93% 61,93%


+ =
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2.2.3 Implantació d’usos d’interès general a la Masia de Can Montcau 


Finalment, la present modificació, i l’adequació de la seva normativa urbanística, permetrà 
també la implantació per part de l’Ajuntament d’una sèrie d’usos d’interès general per al municipi 
a dues finques col·lindants amb el Sector de Can Montcau, entre les quals s’inclou la Finca on 
s’ubica la Masia protegida de Can Montcau. 


En particular, la present modificació vincula la Masia de Can Montcau i els seus terrenys annexes 
a la implantació dels següents usos d’interès general per part de l’Ajuntament, amb la consegüent 
millora dels equipaments municipals:  


(i) La rehabilitació de la Masia protegida de Can Montcau com a activitat d’educació 
i formació professional.  


(ii) La posterior implantació de l’ús de Centre d’empresa i ocupació de Lliça d’Amunt a 
la pròpia Masia de Can Montcau, un cop rehabilitada la mateixa.  


(iii) La implantació als terrenys annexes a la Masia de Can Montcau de la seu permanent 
del circuit de motocròs “24 hores de Lliça d’Amunt”. 


(iv) La implantació, alternativa o cumulativa, de qualssevol altres usos d’interès general 
pel municipi. 


Per a la implantació dels referits usos es requerirà la modificació de la fitxa B-14 del Catàleg de 
construccions en sòl no urbanitzable “Masia de Can Montcau”, per incloure l’ús d’equipament 
d’interès públic i la necessària titularitat pública de l’equipament.  


 


 
  


22,00m PB + 4PP 15,00 m PB + 3PP


5.510,00 m² sòl 31,42% 10.859,46 m² sòl 61,93%


11.900,00 m²st 70,00%


PARCEL·LA H PARCEL·LA H


PARÀMETRES NORMATIUS 
segons                          


PLANEJAMENT VIGENT           


PARÀMETRES NORMATIUS 
segons                          


PROPOSTA MODIFICACIÓ


Ús: Hotelero - Comercial (13b) Industrial - Logística (13a)


17.000,00 m²st


Ocupació màxima: 


60% 100% (*)


(* ) Ús comercial complementari als usos principals. No es defineix un sost re màxim. 


(* ) Ocupació del 100% de la superfície de la parcel·la, fixant  una separació mínima de 5m 
respecte la zona verda pública (clau B) o el sòl no urbanitzable. 


Sostre màxim comercial: 


Ocupació màx. Soterrani: 


Superfície: 17.535,64 m² sòl 17.535,64 m² sòl


Altura màxima: 


(** )


Sostre màxim: 17.000,00 m²st







 
Modificació del POUM de Lliçà d’Amunt en l’àmbit del PAU-17 “Can Montcau – Can Malé”          43 


2.3 Justificació de la modificació proposada 


 
2.3.1 Justificació de l’interès general de la modificació 


Com s’ha posat de manifest anteriorment, la present modificació del POUM persegueix un doble 
objectiu, d’una banda, reordenar i refondre correctament la normativa urbanística de l’àmbit i, 
d’una altra banda, assignar a la parcel·la d’ús hoteler-comercial l’ús industrial-logístic. 


En quant al primer dels dos objectius, resulta evident l’interès general de la modificació. L’actual 
règim urbanístic del polígon Can Montcau-Can Malé, resultat d’una errònia refosa de la normativa 
vigent, és contradictori i incomplet. Les llacunes del text actualment vigent no donarien cobertura 
ni tan sols a les edificacions i activitats que han estat autoritzades per l’Ajuntament des de 
l’aprovació de la Modificació del POUM que ara es modifica. 


Per tant, no només resulta evident l’interès general de la modificació, sinó la urgència de la seva 
tramitació per tal que el polígon torni a tenir un règim jurídic coherent, complet i que doni 
cobertura a totes les activitats i edificacions que es troben sobre el mateix. 


Respecte el segon dels objectius, el pas dels anys des de la recepció de les obres d’urbanització i 
el funcionament quotidià del polígon ha posat de manifest alguns elements desencertats de les 
decisions urbanístiques adoptades en el Pla Parcial del Sector discontinu Can Montcau-Can Malé 
i, al contrari, algunes necessitats no cobertes. L’evolució del polígon no ha estat exactament 
idèntica a la que es preveia en el seu moment, especialment en les parcel·les d’ús comercial, 
com s’acredita amb la recent implantació del centre Leroy Merlin. Entre les decisions que no han 
resultat com es preveia va estar la de preveure una parcel·la d’ús hoteler-comercial, que no 
s’ajusta a les necessitats de la zona, ni del polígon.  


En canvi, les necessitats de logística s’han incrementat des de que es va produir el disseny del Pla 
Parcial. L’increment del comerç electrònic, amb les exigències incrementades en logística que 
suposa, que s’ha vist reforçat com a resultat del teletreball i del telecomerç en el marc de 
l’impacte de la malaltia del COVID-19 determinen que la parcel·la hotelera-comercial tingui un 
millor ús, que completi la potencialitat del polígon, com a industrial-logística, tota vegada, 
addicionalment, que aquest ús ni innova ni suposa una alteració del règim general del polígon, 
que ja es dedica a aquest tipus d’activitat. 


Per tant, la modificació de l’ús que es proposa de l’activitat respon a la necessitat de mantenir i 
potenciar l’activitat econòmica, de completar el desenvolupament del polígon, i d’adaptar-lo a 
les necessitats actuals del municipi. 


Finalment, la Modificació possibilitarà la implantació d’una sèrie d’usos d’interès general a la 
Masia de Can Montcau, permetent una important millora dels equipaments de tot el municipi, així 
com la seva integració amb l’espai de l’entorn. De la mateixa forma, la implantació de les 
activitats i usos d’interès general a la Masia de Can Montcau i els seus terrenys annexes reforçarà 
també la cohesió estructural del territori de Lliçà d’Amunt, en portar activitats i equipaments 
municipals a un àrea del municipi on existeix un dèficit d’aquests, i determinarà la titularitat pública 
de l’equipament. 


Des de la perspectiva anterior, tots els objectius de la Modificació responen clarament a una millor 
consecució de l’interès general. 
 
2.3.1 Justificació del canvi de qualificació urbanística de la parcel·la H  


El canvi de qualificació de la parcel·la H del PAU-17 comporta el canvi d’ús d’aquesta parcel·la, 
de “Hoteler-comercial” a “Industrial-logística”, amb la corresponent adaptació als paràmetres de 
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la subzona 13a (disminució del nombre màxim de plantes i increment de l’ocupació), però 
mantenint el sostre màxim de la parcel·la fixat pel planejament vigent.  


L’article 7, apartat 1.b) del Reial Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, mitjançant el qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana defineix les actuacions de dotació 
com aquelles que tenen per o objecte incrementar les dotacions públiques d’un àmbit mitjançant 
l’assignació de més edificabilitat, densitat, o nous usos. Literalment:  


“b) Las actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por objeto 
incrementar las dotaciones  públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su 
proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la 
ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o 
renovación de la urbanización de éste.” 


La disposició addicional Segona del TRLUC, en el seu apartat 3 defineix de forma lleugerament 
diferent les operacions urbanístiques de dotació quan estableix que: 


3. A l'efecte de l'aplicació del Text refós de la Llei estatal de sòl, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2008, de 20 de juny, són actuacions de transformació urbanística de dotació 
aquelles actuacions aïllades previstes en modificacions del planejament, sobre terrenys que 
en origen tenen la condició de sòl urbà consolidat, i que tenen per objecte l'ordenació i 
l'execució d'una actuació que, sense comportar una reordenació general d'un àmbit, 
dóna lloc a la transformació dels usos preexistents o a l'augment de l'edificabilitat o de la 
densitat de determinades parcel·les i a la correlativa exigència de majors reserves per a 
zones verdes, per espais lliures i per equipaments prevista a l'article 100.4. 


Des de la perspectiva del Reial Decret legislatiu 7/2015 resulta evident que la present modificació 
del POUM no constitueix una actuació de dotació, ja que no és l’objectiu de la mateixa 
l’increment de les dotacions públiques, sinó l’alteració de l’ús d’una parcel·la concreta. 


Des de la perspectiva del TRLUC, no obstant, cal analitzar si el canvi d’ús plantejat comporta una 
correlativa exigència de majors reserves per a zones verdes, per espais lliures i per equipaments 
prevista a l’article 100.4 TRLUC. A aquests efectes, l’article 100 TRLUC preveu: 


 “Article 100. Modificació de les figures de planejament urbanístic que requereixen un 
increment de les reserves per a sistemes urbanístics 


1. Si la modificació d'una figura del planejament urbanístic comporta un increment de sostre 
edificable, en el cas de sòl urbanitzable, s'han d'incrementar proporcionalment, com a 
mínim, els espais lliures i les reserves per a equipaments determinats per l'article 65.3 i 4, i, en 
el cas de sòl urbà, s'ha de preveure una reserva mínima per a zones verdes i espais lliures 
públics de 20 m² per cada 100 m² de sostre residencial i de 5 m² per cada 100 m² de sostre 
d'altres usos. Per computar aquests estàndards, s'ha d'aplicar el que estableix l'article 65.5. 
A més, si cal, s'ha de reservar sòl per a equipaments públics en la quantitat adequada per 
fer front als requeriments que deriven de la modificació. 


2. Quan la modificació del planejament comporta l'augment de la densitat de l'ús 
residencial, sense increment de l'edificabilitat, s'ha de preveure una reserva 
complementària de terrenys per a sistemes d'espais lliures i equipaments de 10 m², com a 
mínim, per cada nou habitatge, llevat que l'augment de densitat es destini a habitatges de 
protecció pública i no ultrapassi el nombre d'habitatges que resulta d'aplicar el mòdul de 
70 m² al sostre amb aquesta destinació. En el cas que aquesta reserva complementària, 
per raons d'impossibilitat material, no es pugui emplaçar en el mateix àmbit d'actuació, es 
pot substituir per l'equivalent del seu valor econòmic, que l'ajuntament competent ha de 
destinar a nodrir un fons constituït per adquirir zones verdes o espais lliures públics de nova 
creació en el municipi.  
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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 22,5 m² per cada 100 m² de sostre residencial per a 
zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics. D'aquesta reserva, s'ha de destinar 
un mínim de 15 m² de sòl per cada 100 m² de sostre residencial a zones verdes i espais lliures 
públics. Així mateix, s'ha d'incorporar una reserva per a zones verdes, espais lliures públics i 
equipaments públics de 7,5 m² de sòl per cada 100 m² 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.  


4. Quan la modificació del planejament té per objecte una actuació aïllada de dotació 
s'han d'incrementar les reserves per a zones verdes, espais lliures i equipaments d'acord amb 
les regles següents: 


a) Si la modificació comporta transformació dels usos preexistents, s'han de complir les 
reserves mínimes que estableix l'apartat 3.  


b) Si la modificació comporta únicament un increment de sostre edificable o de la densitat, 
s'han d'incrementar les reserves d'acord amb el que estableixen els apartats 1 i 2 
respectivament. 


c) En el cas que les reserves exigides d'acord amb les lletres a i b no es puguin emplaçar en 
el mateix àmbit, per raons d'impossibilitat material, es poden substituir per l'equivalent del 
seu valor econòmic, que l'ajuntament competent ha de destinar a nodrir un fons constituït 
per adquirir espais lliures o equipaments de nova creació en el municipi.” 


Com es pot veure, l’apartat 4 de l’article 100 definit anteriorment estableix que en tot cas la 
modificació del POUM ha de donar compliment als estàndards i reserves mínimes que estableix 
l’apartat 3 de l’article 100, que en aquest cas serien:  


“...reserva per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics de 7,5 m² de sòl 
per cada 100 m² 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.”  


Aquestes reserves pròpies de l’ús industrial-logístic que es vol implementar són inferiors a les reserves 
pròpies de l’ús hoteler existent en l’actualitat a la parcel·la –que, segons doctrina de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme han de computar-se com a les pròpies de l’ús residencial-.  


La Modificació del POUM proposada, per tant, dóna compliment a l’estàndard de reserves 
establert per l’article 100.3 TRLUC, ja que les reserves mínimes queden cobertes per la superfície 
destinada a zones verdes (337.725m²sòl) i equipaments (30.426 m²sòl) del PAU-17, sent aquesta 
molt superior a la requerida per la transformació d’usos (430.000m²sostre x 7,5m² sòl/100 m² de 
sostre = 32.250m² sòl); pel que, pel tipus de modificació, no es requereix un increment de les 
reserves per a sistemes urbanístics. 


En la mesura en què la modificació del POUM i canvi d’ús que es planteja no altera les reserves 
de zones verdes, equipaments ni espais lliures, no hauria de ser considerada una actuació de 
dotació. No obstant, de l’anàlisi anterior es desprèn que fins i tot si es considerés una actuació de 
dotació es donaria compliment a les previsions dels apartats 3 i 4 del TRLUC. 
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2.4 Quadres resum 


 
2.4.1 Comparatiu paràmetres PAU-17 


A continuació s’adjunta un quadre comparatiu entre els paràmetres de les zones d’aprofitament 
del PAU-17 segons el planejament vigent i segons la present proposta de modificació:  


 
 


2.4.2 Comparatiu paràmetres parcel·la H del PAU-17 


A continuació s’adjunta un quadre comparatiu entre els paràmetres de la parcel·la H segons el 
planejament vigent i segons la present proposta de modificació:  


 


Superfície Sostre Coeficient Ocupació %


Subzona 13a 312.159,57 m²s   353.000 m²st 1,13 m²st/m²s 193.314,00 m²s   61,93%


Subzona 13b 17.535,64 m²s   17.000 m²st 0,97 m²st/m²s 5.510,00 m²s   31,42%


Subzona 13c 38.884,06 m²s   60.000 m²st 1,54 m²st/m²s 21.176,00 m²s   54,46%


TOTAL PAU-17 368.579,27 m²s   430.000 m²st 1,17 m²st/m²s 220.000,00 m²s   59,69%


Superfície Sostre Coeficient Ocupació %


Subzona 13a 329.695,21 m²s   370.000 m²st 1,12 m²st/m²s 204.173,46 m²s   61,93%


Subzona 13b  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 


Subzona 13c 38.884,06 m²s   60.000 m²st 1,54 m²st/m²s 21.176,00 m²s   54,46%


TOTAL PAU-17 368.579,27 m²s   430.000 m²st 1,17 m²st/m²s 225.349,46 m²s   61,14%


PAU-17


PARÀMETRES NORMATIUS segons PROPOSTA MODIFICACIÓ


PARÀMETRES NORMATIUS segons PLANEJAMENT VIGENT                        


PAU-17


22,00m PB + 4PP 15,00 m PB + 3PP


5.510,00 m² sòl 31,42% 10.859,46 m² sòl 61,93%


11.900,00 m²st 70,00%


17.535,64 m² sòl 17.535,64 m² sòl


Altura màxima: 


(** )


Sostre màxim: 17.000,00 m²st 17.000,00 m²st


Ocupació màxima: 


60% 100% (*)


(** ) Ús comercial complementari als usos principals. No es defineix un sost re màxim. 


(* ) Ocupació del 100% de la superfície de la parcel·la, fixant  una separació mínima de 5m 
respecte la zona verda pública (clau B) o el sòl no urbanitzable. 


Sostre màxim comercial: 


Ocupació màx. Soterrani: 


Superfície: 


PARCEL·LA H PARCEL·LA H


PARÀMETRES NORMATIUS 
segons                          


PLANEJAMENT VIGENT           


PARÀMETRES NORMATIUS 
segons                          


PROPOSTA MODIFICACIÓ


Ús: Hotelero - Comercial (13b) Industrial - Logística (13a)
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2.5 Justificació de la iniciativa, conveniència i oportunitat de la modificació 


Com s'ha vingut sostenint al llarg del present document, aquesta Modificació Puntual del Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal té un objectiu principal que consisteix en corregir el refós de la 
normativa aplicable al Sector PAU-17 que es va dur a terme a través de la modificació del POUM 
de data 15 de març de l'any 2018. L’objectiu es articular així un text normatiu urbanístic que 
contingui la correcta condensació de tots els diferents instruments de planejament que havien 
regulat els paràmetres urbanístics, condicions, i execució del Sector en qüestió. 


Aquest nou redactat normatiu resulta fonamental en la mesura en què, per un error en el redactat 
del refós realitzat en la Modificació del POUM de 2018 es van utilitzar normes que no es 
corresponien amb les vigents en aquell moment sobre el Sector en qüestió i, per tant, tampoc 
amb la realitat urbanística d'aquest, raó per la qual resulta obligat corregir aquesta situació de 
cara a la correcta harmonització de normativa i realitat urbanística. 


Addicionalment a aquest objectiu principal de modificació per corregir el refós normatiu del 
POUM, resulta també necessari realitzar una posterior modificació de la qualificació de la parcel·la 
H del PAU-17, per millorar així la seva integració material en el Sector i permetre que a través de 
la seva assignació a l'ús industrial logístic s'aconsegueixi una millor coherència i, sobretot, una 
major integració paisatgística d'aquesta edificació en el Sector, tal com es constata i reflecteix en 
l'estudi d'impacte i integració paisatgística dut a terme per “LA LLENA AMBIENTAL”, i que forma 
part de l’expedient de tramitació de la present Modificació del POUM. 


Aquesta segona modificació, de canvi de qualificació urbanística, es durà a terme a través 
d'aquest mateix document de Modificació Puntual del POUM, en el qual es conté primer el 
correcte refós de les normes urbanístiques, per a continuació modificar les mateixes en el sentit 
descrit, i canviar així la qualificació de la parcel·la H dins de la mateixa Zona 13, únicament 
modificant la subzona i per tant la clau urbanística de la finca de 13b a 13a, per tal que la parcel·la 
es pugui destinar a usos industrials-logístics.  


Finalment, la Modificació també permetrà a l’Ajuntament, a través de la modificació de la fitxa 
B-14 del Catàleg de construccions en sòl no urbanitzable de Lliçà d’Amunt, la implantació d’una 
sèrie d’usos d’interès general, que milloraran notablement els equipaments municipals i els usos i 
les activitats d’interès general ofertes per la pròpia Administració. En aquest sentit, la implantació 
dels usos d’interès general previstos suposaran un valor afegit per al municipi i la seva població, 
que es veurà beneficiada per aquests, així com per la rehabilitació esmentada de la Masia 
protegida i la seva integració amb el territori i amb tota la resta del municipi.  


Amb aquestes modificacions s'aconsegueix d'una banda definir un text normatiu unificat i definitiu 
del Sector de Can Montcau- Can Malé, per l'altre, millorar la integració material i paisatgística la 
parcel·la H, donant-li una major coherència urbanística a tot el Sector en qüestió, i finalment 
implantar una sèrie d’activitats d’interès general per al municipi en un espai col·lindant a l’àmbit 
del PAU-17, integrant aquest amb el municipi i millorant els equipaments locals. Totes aquestes 
raons revesteixen un indubtable interès general per al municipi de Lliça d’Amunt, i justifiquen 
l’aprovació de la Modificació del POUM en el sentit descrit en el present document. 
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3 NORMES URBANÍSTIQUES 
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3.1 Normes urbanístiques modificades 


En el document del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Lliçà d’Amunt (aprovat 
definitivament en data 4 de juny de 2014), i modificat per la “Modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal en la zona d’equipaments del subsector Can Malé SUD 6- Can 
Montcau- Can Malé” (aprovada definitivament en data 15 de març de 2018), s’han de recollir les 
següents modificacions:  


- Substitució de la fitxa urbanística del PAU-17 “Can Montcau- Can Malé”. 


- Substitució dels articles 309, 310, 311, 313 i 314 de la Secció tretzena del Capítol 2 del Títol 
V. REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ. 


- Supressió de l’article 312 de la Secció tretzena del Capítol 2 del Títol V. REGULACIÓ DEL 
SÒL URBÀ. 


- Substitució dels paràmetres de la parcel·la H definits en la sèrie de plànols “O.4.9. 
Qualificació de sòl urbà i urbanitzable 9_Can Montcau. Ordenació física”, pels definits en 
el plànol O.1 Proposta Modificació d’aquest document.  


- Modificació de la fitxa B-14 del Catàleg de construccions en sòl no urbanitzable de Lliçà 
d’Amunt, per incloure l’ús d’equipament públic i la necessària titularitat pública de 
l’equipament de cara a la implantació dels usos d’interès general.  
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3.1.1 Fitxa urbanística modificada del PAU-17 “Can Montcau- Can Malé” 


 


 


1. Dades      
 


Superfície (m²s)  926.391  Usos principals  Industrial‐Comercial‐Terciari 


       


Sostre edificable  (m²st)  430.000  Sistema ordenació  Volumetria específica 


Sostre residencial (m²st)  0     


Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 0     


Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat  0     


Sostre Habitatge lliure  0     


Sostre altres usos (m²st)  430.000     


Nombre d'habitatges  0     


Nombre habitatges protecció pública  0     


Nombre d'habitatges lliures  0     


Densitat (habtges/ha)  0     


         


 
2. Quadre de superfícies   


 
Clau 


 


 
Superfície 


 


 
Edificabilitat 


 


 
Sostre 


 


 
Densitat 


 


 
Habitatges


  (m²s)  (%)  (m²st/m²s)  (m²st)  (hbtges/ha)  (hbtges) 


13a  Industrial‐logística  329.695  35,59 
       


13c  Comercial‐terciaria  38.884  4,20         
Total zones  368.579  39,79  1,17  430.000     


E  Equipaments públics*  30.426  3,28 
       


T  Serveis Tècnics  5.001  0,54         
V  Espais lliures públics  337.725  36,46         
H  Sistema Hidràulic i àrees     
             inundables 


621  0,07         


Xa  Aparcaments públics  3.276  0,35         
X  Viari  180.764  19,51         
Total sistemes  557.813  60,21         


TOTAL SECTOR  926.391  100,00  0,46  430.000 
   


 


* Inclou subzona 11d en planta baixa 2.731m² 


 


3. Sistema d'actuació  


Reparcel∙lació per compensació bàsica amb projecte de Reparcel∙lació aprovat definitivament. 


 


4. Objectius  


Es facin efectius tots els compromisos de cessió i urbanització definits pel projecte de reparcel∙lació aprovat i s’hagi constituït 
el corresponent conveni de conservació.  


 


5. Altres condicions  


La masia de Can Montcau està regida i protegida per les determinacions del Catàleg de béns patrimonials. 


En aquest àmbit trobem el jaciment arqueològic de Can Montcau, de manera que caldrà fer el seguiment arqueològic i 
paleontològic durant les obres.


PAU‐17  Can Montcau – Can Malé  SÒL URBÀ CONSOLIDAT 
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3.1.2 Modificat dels articles 309, 310, 311, 313 i 314  


A continuació s’adjunten els articles de la Refosa dels preceptes urbanístics i normatius aplicables 
al sector PAU-17, ja modificats pel canvi de qualificació urbanística de la Parcel·la H:  
 


Secció segona. Regulació específica de la zona 13: Activitats econòmiques 


Art. 309 Definició i subzones  


Aquesta zona es refereix exclusivament al sector de can Montcau, delimitat per la 
modificació del Pla general d’ordenació urbana del sector discontinu can Montcau-can 
Malé, aprovada per la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona amb data de 29 de 
maig de 2008, i de nou amb data de 14 de març de 2013 (DOGC 09.05.2013) i que compta 
amb pla parcial urbanístic definitivament aprovat amb dates de 16 de juliol i 17 de 
desembre de 2009 (text refós de 17 de desembre de 2010), modificat amb data de 14 de 
març de 2013 (DOGC 09.05.2013), per adaptar-se a la Modificació aprovada en la 
mateixa data, i que aquest POUM manté en la seva totalitat. Comprèn sòls on s’admeten 
activitats industrials, logístiques, de recerca i desenvolupament, comercials, terciàries, 
hoteleres i altres similars, així com les complementàries i vinculades. 


S’estableixen dos subzones: 


a) Subzona 13a: industrial- logística 


b) Subzona 13c: comercial- terciària 


Art. 310 Tipologia edificatòria i condicions d’edificació comuns  


Els paràmetres urbanístics bàsics aplicables a la zona 13 així com a cadascuna de les 
subzones seran els corresponents a la tipologia de volumetria específica amb les 
especificacions regulades, que prevalen. 


1. Les cobertes dels edificis evitaran tenir un impacte visual negatiu. Admetran el 
pendent necessari per a l’evacuació de les aigües.  


2. Com a mínim es donarà compliment als paràmetres d’ecoeficiència establerts 
pel Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.  


3. En els edificis en els que es prevegi un elevat consum elèctric s’avaluarà la 
viabilitat de dotar-los de sistemes de generació d’electricitat a partir de fonts 
renovables.  


4. S’avaluarà la viabilitat d’efectuar el bombeig de les aigües pluvials recollides a 
les cobertes fins al dipòsit d’aigua de reg municipal amb energia eòlica 
mecànica.  


5. El disseny dels edificis es farà de manera que es potenciï l’escalfament natural 
als mesos freds i es minimitzin les pèrdues de calor.  


6. D’acord amb l’article 252 RLU, els projectes d’edificació podran concretar 
l’ordenació volumètrica de cada parcel·la, ja sigui proposant una solució 
comuna i continua per a dues o més parcel·les adjacents, ja sigui modificant 
alguns dels paràmetres reguladors. En cap cas es podran modificar els següents 
paràmetres bàsics:  


a) L’altura de l’edificació en metres o en nombre de plantes. 


b) Les distàncies mínimes a vials o espais públics. 


c) El sostre màxim edificable expressat en metres quadrats de sostre per 
parcel·la. 
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7. Si, com a resultat de les ordenacions volumètriques, resulta un sostre edificable 
sobrant respecte del total admès en la Unitat Mínima de Projecte, que 
correspongui al mateix propietari de la parcel·la C5, aquest es podrà situar en 
dita parcel·la C5, complint els mateixos paràmetres relatius a altura màxima i 
separació mínima a vial, els quals no s’indiquen en el plànol d’ordenació física 
(clau O.4), on apareix com a no edificable.  


8. Les edificacions podran situar-se lliurament dins de les parcel·les definides per les 
qualificacions urbanístiques, sempre que no se sobrepassi el límit d’ocupació de 
la parcel·la i es compleixi el paràmetre d’ocupació màxima del sòl en planta 
baixa establert per a cada subzona. 


Art. 311 Règim aplicable a la subzona 13a: industrial logística 


L’objectiu principal d’aquesta subzona és el de definir la implantació ordenada d’un parc 
de naus logístiques, industrials i altres usos complementaris o vinculats a les mateixes. 


1. Condicions de parcel·lació  


a) Els àmbits definits gràficament en la sèrie de plànols “O.4.9. Qualificació de sòl 
urbà i urbanitzable 9_Can Montcau. Ordenació física”, a escala 1:2.000, tenen 
la condició de Unitats Mínimes de Projecte. No obstant això, serà possible la seva 
subdivisió en parcel·les amb una superfície mínima de 10.000 m2. En aquest cas 
caldrà que cada parcel·la disposi d’accés a vial públic, amb una façana 
mínima de 30 metres i mantenint els mateixos paràmetres generals definits per a 
la Unitat Mínima de Projecte quan a edificabilitat, ocupació, distàncies a límits, 
altures, etc. En el cas que sigui necessari precisar alguns d’aquests paràmetres 
o afegir-ne d’altres, es redactarà Pla especial de la Unitat Mínima de Projecte.  


Els avantprojectes d’edificació, a efectes de l’obtenció de la llicència d’obres, 
es referiran necessàriament a la totalitat de cada una de les Unitats Mínimes de 
Projecte definides a l’article 237, i sens perjudici de la seva execució en diverses 
fases. 


b) Per a cada Unitat Mínima de Projecte s’estableix el sostre edificable, que té el 
caràcter de màxim, d’acord amb les indicacions dels plànols d’ordenació. A 
efectes de càlcul, no computen les estructures d’emmagatzematge de 
mercaderies d’estructura trepitjable lleugera o les instal·lacions 
d’emmagatzematge d’ordenació en vertical s’estructura autoportant i no 
solidària amb l’edificació. 


c) Les tanques de parcel·la s’adequaran al model general que s’estableixi per a 
tot el sector en el projecte d’urbanització. Els espais privats no edificats seran 
preferentment enjardinats i en continuïtat física i visual respecte dels espais lliures 
públics, ses perjudici de la localització de serveis tècnics, que hauran d’integrar-
se paisatgísticament.  


2. Condicions d’edificació  


a) L’edificabilitat zonal màxima s’estableix en un total de 370.000 m2st. (coeficient 
zonal: 1,12 m2st/m2s). 


b) La ocupació màxima per a les edificacions s’estableix en un total de 204.173,46 
m2s (percentatge del 61,93% de la superfície de la zona). Ateses les 
característiques específiques de les instal·lacions industrials, s’entén que els 
elements volats destinats a la protecció dels aparcaments i àrees de càrrega i 
descàrrega, sempre que se situïn dins de la parcel·la privada i de forma que 
cap dels seus punts se situï a una altura inferior a 3,00 metres pel damunt de la 
rasant del sòl, i amb un vol màxim de 14 metres, no computen a efectes 
d’ocupació.  
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Els espais privats no edificats podran destinar-se a circulació interior de la 
parcel·la, aparcament, instal·lacions, patis o jardins, mantenint els objectius i 
criteris d’ordenació continguts en el present document. 
 
Els elements i instal·lacions tècniques, tals com antenes, dipòsits, construccions 
per instal·lacions de telecomunicacions, comptadors, escomeses i similars, així 
como les garites o punts de control, sempre que tinguin aquesta única finalitat, 
es podran agrupar en una o diverses zones d’instal·lacions formant nuclis que 
no computen a efectes d’edificabilitat, sempre que la seva ocupació no sigui 
superior al 4% de la parcel·la. 


c) S’estableix una altura màxima de 15 metres, i/o de planta baixa i tres plantes pis 
(PB+3P). Això no obstant, quan es justifiqui per raó de la funcionalitat de l’edifici 
o les seves instal·lacions tècniques, les edificacions podran incorporar zones on 
se superi aquesta, fins a un màxim de 20 metres. 


S’entén per planta pis tota la planta d’edificació situada per damunt de la 
planta baixa. L’altura mínima lliure entre forjats serà de 3,00 metres. 


Excepcionalment i al marge d’aquesta limitació d’altura, en el cas de la nau 
central (parcel·les B1 i B2), respectant el seu esglaonat indicatiu, s’admet que 
les cobertes entre plataformes s’alineïn a l’altura de la més alta, sense que se 
sobrepassi el 50% de la superfície de la plataforma més baixa. El volum resultant 
d’aquest increment d'altura se situarà preferentment en continuïtat amb el 
volum projectat i no podrà sobrepassar l'altura de la coberta de la plataforma 
immediatament superior.  


Les edificacions amb nombre màxim de plantes forjades admeses a la subzona 
podran superar l’altura màxima fins a 17,50 metres, sempre que es mantingui la 
volumetria total en la parcel.la. Les edificacions mixtes compliran en cada cas 
l’altura i composició volumètrica que correspongui a cada part segons la seva 
tipologia. 


d) Les cotes de referència de la planta baixa es defineixen en la sèrie de plànols 
“O.4.9. Qualificació de sòl urbà i urbanitzable 9_Can Montcau. Ordenació 
física”. Les cotes de referència podran ajustar-se justificadament en els projectes 
de les edificacions. 


e) Les altures màximes de les edificacions es mesuraran fins a la part superior de 
l’últim forjat o, en absència de forjat, fins al punt d’arrencada de la estructura 
de la coberta, i seran les expressades en metres i, quan sigui el cas, en nombre 
de plantes, en els plànols d’ordenació. S’admet que aquesta altura màxima 
pugui superar-se puntualment quan sigui necessari per a les instal·lacions o 
cossos edificats que precisin els processos productius, sempre i quan es justifiqui 
aquesta vinculació. 


f) Les plaques solars o fotovoltaiques i altres instal·lacions tècniques podran situar-
se per sobre de la coberta i es projectaran de tal forma que quedin integrades 
en la composició de l’edifici.  


g) Són plantes soterrani les situades per sota del punt de referència de la planta 
baixa. Per raons d'adaptació topogràfica, en la nau central, aquesta podrà 
emergir respecte del terreny definitiu fins a un màxim de 9 metres i només tindrà 
obertures per accessos rodats, sortides d’emergències, obertures de ventilació i 
extracció de fums, entrada de llum natural per estalvi energètic, així com altres 
necessàries per la pròpia activitat. L’altura lliure mínima serà de 2,60 metres, o 
de 2,10 metres quan es destini a emmagatzematge.  
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La planta soterrani podrà ocupar per fora de la projecció ortogonal de 
l’edificació principal, sempre que no excedeixi dels límits de la parcel·la privada, 
a efectes de coordinar la construcció dels murs pantalla i de les edificacions. Els 
espais destinats a circulació interior de la parcel·la es tractaran preferentment 
amb arbrat o vegetació, d’acord amb la seva funció. 


h) S’admetrà la unió soterrània entre naus pertanyents al mateix propietari 
mitjançant els túnels previstos en els plànols d’ordenació, que hauran de ser 
objecte del corresponents projecte d’obres.  


Aquesta unió subterrània es podrà articular o bé mitjançant les corresponents 
servituds de pas, en el cas en què es tracti de túnels situats sota finques de 
titularitat privada o bé mitjançant la corresponent concessió administrativa en 
el cas en què els túnels discorrin per subsòl de domini públic, d’acord amb la 
legislació vigent. 


i) Les plantes soterrani podran ocupar el 100% de la superfície de la parcel·la, 
inclosos els espais de circulació interior de la parcel·la, fixant en tot cas una 
separació mínima de 5 m respecte el perímetre dels sòls qualificats de zona 13a, 
quan aquesta limiti amb zona verda pública (clau B) o amb sòl no urbanitzable.  


j) La distància mínima de 5 metres de les parcel·les als límits del sector que figura 
grafiada en els plànols d’ordenació, es destina als talussos de transició, els quals 
seran preferentment revegetats 


k) L’edificació, així com els espais lliures, col·lectius o privats, s’adaptaran a la 
morfologia del terreny, respectant en la major mesura possible la seva 
configuració. A tal fi, els volums edificats, així com els espais lliures, es disposaran 
formant plataformes que tindran un pendent màxim del 5%. Aquestes 
plataformes se situaran de tal forma que compensin, fins allà on sigui possible, el 
volum de desmunt i terraplenat, minimitzin l’impacte paisatgístic i equilibrin els 
salts entre plataformes, minimitzant també els murs de contenció. En tot cas, els 
desnivells entre plataformes no podran donar lloc a murs d’altura superior a 3,00 
metres en el contorn de les illes; l’excés es tractarà, en el seu cas, mitjançant 
talussos enjardinats.  


Serà obligatòria la presentació en tots els projectes del plànol topogràfic 
actualitzat, al costat d’un estudi detallat dels moviments de terres dut a terme, 
una memòria justificativa de la solució adoptada en relació a les condicions 
anteriors, així com l’adaptació del terreny i el compliment de tots els requisits 
exigits. 


l) La circulació de vehicles en l’interior de les parcel·les es produirà pels espais o 
canals projectats en cada cas, que tindran l’amplada necessària segons els 
requeriments funcionals i de seguretat de les activitats que es desenvolupin. 
Aquests espais o canals de pas se situaran en concordança amb les cruïlles amb 
la vialitat pública assenyalades en els plànols. Els passos de seguretat contra 
incendi es fixaran en cada projecte. Les plataformes de càrrega i descàrrega, 
quan siguin necessàries, si situaran preferentment en els espais indicats en els 
plànols d’ordenació.  


m) Atenent a la major tecnificació dels processos logístics, s’estableix una reserva 
mínima de places d’aparcament per a vehicles automòbils en 1 plaça per cada 
4 persones que treballin en l’edifici, o per cada 400 m2 de sostre construït en les 
naus de logístics, o de 200 m2 de sostre construït en la resta dels usos admesos 
en la zona. Aquesta dotació podrà reduir-se quan sigui innecessària mitjançant 
conveni amb l’Ajuntament, sempre que es compleixi la legislació vigent. 
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n) La reserva mínima de places d’aparcament per a motocicletes i bicicletes 
s’establirà d’acord amb el Decret 344/2006 de regulació dels estudis 
d’avaluació de mobilitat generada. 


3. Condicions d’ús 


a) L’ús principal és de naus de logística i industrials (amb les limitacions del paràgraf 
següent) i, especialment a la parcel·la D, l’activitat terciària, de recerca i 
investigació, i industrial fins la categoria quarta en la situació D. 


b) D’acord amb aquestes normes urbanístiques, s’admeten els usos industrials, 
excepte pel que fa a les activitats de cinquena i sisena categoria, que queden 
excloses, i sempre que compleixin la resta de condicions de la zona 13a. 


c) S’admeten els usos d’oficines, comercials, de magatzem, educatius, esportius, 
sòcio-culturals, així com els de distribució de carburants i de garatge oberts al 
públic, complementaris als usos principals. 


Art. 313 Règim aplicable a la subzona 13c: comercial terciària 


L’objectiu principal d’aquesta subzona és el de possibilitar la localització adequada dels 
usos comercials i terciaris complementaris al polígon d’activitats logístiques previst en el 
front de la carretera C-17, en el punt d’accés principal al sector de can Montcau-can 
Malé. 


1. Condicions de parcel·lació  


a) Les parcel·les definides gràficament en la sèrie de plànols “O.4.9. Qualificació 
de sòl urbà i urbanitzable 9_Can Montcau. Ordenació física”, a escala 1:2.000, 
tenen la condició de parcel·les mínimes i son indivisibles.  


b) Les tanques de parcel·la s’adequaran al model general que s’estableixi per a 
tot el sector en el projecte d’urbanització. L’accés a les àrees d’aparcament de 
la parcel·la es dissenyaran de tal forma que no es dificulti el trànsit en l’accés 
principal del sector. Els espais privats no edificats seran preferentment 
enjardinats i en continuïtat física i visual respecte dels espais lliures públics, ses 
perjudici de la localització de serveis tècnics, que hauran d’integrar-se 
paisatgísticament. 


2. Condicions d’edificació  


a) La edificabilitat zonal màxima s’estableix en un total de 60.000 m2st. (coeficient 
zonal: 1,54 m2st/m2s). 


b) La ocupació màxima per a les edificacions s’estableix en un total de 21.176 m2s. 
(percentatge del 54,46% de la superfície de la zona). Els espais de la parcel·la 
situats fora d’aquests àmbits tenen la consideració d’espais privats no edificats. 


Els espais privats no edificats podran destinar-se a circulació interior de la 
parcel·la, aparcament, instal·lacions, patis o jardins, mantenint els objectius i 
criteris d’ordenació continguts en el present document. 


Els elements i instal·lacions tècniques, tals com antenes, dipòsits, construccions 
per instal·lacions de telecomunicacions, comptadors, escomeses i similars, així 
como les garites o punts de control, sempre que tinguin aquesta única finalitat, 
es podran agrupar en una o diverses zones d’instal·lacions formant nuclis que 
no computen a efectes d’edificabilitat, sempre que la seva ocupació no sigui 
superior al 4% de la parcel·la. 


c) L’alçada màxima aparent del volum edificat respecte del nivell del terreny és 
de 15m, de PB+2PP per l’ús terciari i de PB+1PP per als edificis d’ús comercial, es 
limita que la planta soterrani pugui ser aparent en el perímetre de l’edificació 
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en una alçada màxima d’1,50m. El sostre destinat a usos principals (comercial i 
terciari) diferents dels d’aparcament o magatzem, computen als efectes 
d’edificabilitat, independentment de la planta on estiguin ubicats.  


S’entén per planta pis tota la planta d’edificació situada per damunt de la 
planta baixa. L’altura mínima lliure entre forjats serà de 3,00 metres. 


d) Les cotes de referència de la planta baixa es defineixen en la sèrie de plànols 
“O.4.9. Qualificació de sòl urbà i urbanitzable 9_Can Montcau. Ordenació 
física”. Les cotes de referència podran ajustar-se justificadament en els projectes 
de les edificacions. 


e) Les altures màximes de les edificacions es mesuraran fins a la part superior de 
l’últim forjat o, en absència de forjat, fins al punt d’arrencada de la estructura 
de la coberta, i seran les expressades en metres i, quan sigui el cas, en nombre 
de plantes, en els plànols d’ordenació. S’admet que aquesta altura màxima 
pugui superar-se puntualment quan sigui necessari per a les instal·lacions o 
cossos edificats que precisin els processos productius, sempre i quan es justifiqui 
aquesta vinculació. 


f) Les plaques fotovoltaiques i altres instal·lacions tècniques podran situar-se sobre 
la coberta fins a una ocupació màxima del 50% de la superfície de la coberta. 
Aquestes instal·lacions es projectaran de tal forma que quedin integrades en la 
composició de l’edifici. 


g) Les plantes soterrani podran ocupar el 100% de la superfície de la zona, inclosos 
els espais. 


h) Són plantes soterrani les situades per sota del punt de referència de la planta 
baixa. Per raons d'adaptació topogràfica, en la nau central, aquesta podrà 
emergir respecte del terreny definitiu fins a un màxim de 9 metres i només tindrà 
obertures per accessos rodats, sortides d’emergències, obertures de ventilació i 
extracció de fums, entrada de llum natural per estalvi energètic, així com altres 
necessàries per la pròpia activitat. L’altura lliure mínima serà de 2,60 metres, o 
de 2,10 metres quan es destini a emmagatzematge. La planta soterrani podrà 
ocupar per fora de la projecció ortogonal de l’edificació principal, sempre que 
no excedeixi dels límits de la parcel.la privada, a efectes de coordinar la 
construcció dels murs pantalla i de les edificacions. Els espais destinats a 
circulació interior de la parcel·la es tractaran preferentment amb arbrat o 
vegetació, d’acord amb la seva funció. 


i) S’admetrà la unió soterrània entre naus pertanyents al mateix propietari 
mitjançant els túnels previstos en els plànols d’ordenació, que hauran de ser 
objecte del corresponents projecte d’obres. Aquesta unió subterrània es podrà 
articular o bé mitjançant les corresponents servituds de pas, en el cas en què es 
tracti de túnels situats sota finques de titularitat privada o bé mitjançant la 
corresponent concessió administrativa en el cas en què els túnels discorrin per 
subsòl de domini públic, d’acord amb la legislació vigent. 


j) La distància mínima de 5 metres de les parcel·les als límits del sector que figura 
grafiada en els plànols d’ordenació, es destina als talussos de transició, els quals 
seran preferentment revegetats. 


k) L’edificació, així com els espais lliures, col·lectius o privats, s’adaptaran a la 
morfologia del terreny, respectant en la major mesura possible la seva 
configuració. A tal fi, els volums edificats, així com els espais lliures, es disposaran 
formant plataformes que tindran un pendent màxim del 5%. Aquestes 
plataformes se situaran de tal forma que compensin, fins allà on sigui possible, el 
volum de desmunt i terraplenat, minimitzin l’impacte paisatgístic i equilibrin els 
salts entre plataformes, minimitzant també els murs de contenció. En tot cas, els 
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desnivells entre plataformes no podran donar lloc a murs d’altura superior a 3,00 
metres en el contorn de les illes; l’excés es tractarà, en el seu cas, mitjançant 
talussos enjardinats.  


Serà obligatòria la presentació en tots els projectes del plànol topogràfic 
actualitzat, al costat d’un estudi detallat dels moviments de terres dut a terme, 
una memòria justificativa de la solució adoptada en relació a les condicions 
anteriors, així com l’adaptació del terreny i el compliment de tots els requisits 
exigits. 


l) La reserva mínima de places d’aparcament per a vehicles automòbils 
s’estableix en 3 places per cada 100 m2s de superfície de venda en el centre 
de fabricants, i en 2 places per cada 100 m2 de superfícies de venda en la resta 
dels edificis comercials. Aquesta dotació podrà reduir-se quan sigui innecessària 
mitjançant conveni amb l’Ajuntament, sempre que es compleixi la legislació 
vigent. 


m) La reserva mínima de places d’aparcament per a motocicletes i bicicletes 
s’establirà d’acord amb el Decret 344/2006 de regulació dels estudis 
d’avaluació de mobilitat generada. 


3. Condicions d’ús 


a) Els usos principals admesos són el comercial, d’acord amb la legislació 
comercial vigent i el terciari. 


b) S’admeten els usos complementaris següents: 


i. Un habitatge per a guarda o porteria 


ii. Els usos de lleure, serveis, restauració, sales de conferències, passis de 
col·leccions de moda i tendències, i altres relacionats amb els usos 
principals. 


 


3.1.3 Modificació de la fitxa B-14 “Masia Can Montcau” del Catàleg de construccions en sòl no 
urbanitzable de Lliçà d’Amunt 


 


Per a possibilitar la efectiva implantació del usos d’interès general a la Masia de Can Montcau, es 
modifica la fitxa B-14 del Catàleg de construccions en sòl no urbanitzable, per incloure l’ús 
d’equipament d’interès públic i la necessària titularitat pública de l’equipament.  


Així, s’afegirà a les Determinacions Normatives “usos admissibles” de la fitxa B-14 de l’esmentat 
Catàleg, l’ús “g) equipament d’interès públic, sempre i quan es gestioni per part de l’Administració 
a través de la titularitat pública de les instal·lacions”.  
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4 JUSTIFICACIÓ DELS INFORMES COMPLEMENTARIS 
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4.1 Avaluació ambiental  


En base a la normativa amb incidència ambiental: Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació 
ambiental de plans i programes, Normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 
de desembre, d’avaluació ambiental, i la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica; es pot establir que la present 
modificació està exclosa del tràmit d’avaluació ambiental, degut a que: 


- Es tracta d’una modificació no substancial del planejament urbanístic general, que 
afecta a un àmbit de sòl urbà. 


- No comporta canvi de classificació del sòl, ni una modificació substancial de les 
estratègies, directrius i propostes del POUM. 


- No estableix el marc per a l’autorització en un futur de projectes i activitats sotmesos a 
avaluació d’impacte ambiental. 


 


4.2 Estudi de mobilitat 


L’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada, estableix el següent: 
 


“Article 3 


Àmbit d'aplicació 


3.1  Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada s'han d'incloure, com a document 
independent, en els instruments d'ordenació territorial i urbanística següents: 


a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis. 


b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova 
classificació de sòl urbà o urbanitzable.  


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


3.2  No és obligatori realitzar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada en les figures 
de planejament urbanístic derivat dels municipis de població inferior a 5.000 habitants, 
excepte que formin part d'un sistema urbà plurimunicipal, en el següents supòsits: 


1. Actuacions que suposin la implantació de nous usos residencials fins a un màxim de 
250 habitatges. 


2. Actuacions que suposin la implantació d'usos comercials o terciaris en sectors d'una 
superfície de fins a 1 ha, sempre que no suposin una implantació singular, d'acord amb 
l'article 3.3 d'aquest Decret. 


3. Actuacions que suposin la implantació d'usos industrials en sectors d'una superfície de 
fins a 5 ha, sempre que no suposin una implantació singular, d'acord amb l'article 3.3 
d'aquest Decret. 


3.3  Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada també s'han d'incorporar en els 
projectes següents: 


a) Projectes de noves instal·lacions que tinguin la consideració d'implantació singular. 


b) Projectes de reforma d'instal·lacions existents que com a conseqüència de la reforma 
passin a tenir la consideració d'implantació singular. 


c) Projectes d'ampliació de les implantacions singulars existents.  







 
Modificació del POUM de Lliçà d’Amunt en l’àmbit del PAU-17 “Can Montcau – Can Malé”          64 


3.4  Als efectes de l'apartat anterior, es consideren implantacions singulars: 


a) Establiments comercials, individuals o col·lectius, amb superfície de venda superior a 
5.000 m2. 


b) Edificis per a oficines amb un sostre de més de 10.000 m2. 


c) Instal·lacions esportives, lúdiques, culturals, amb un aforament superior a 2.000 
persones. 


d) Clíniques, centres hospitalaris i similars amb una capacitat superior a 200 llits. 


e) Centres educatius amb una capacitat superior a 1.000 alumnes. 


f) Edificis, centres de treball i complexos on hi treballin més de 500 persones. 


g) Altres implantacions que puguin generar de forma recurrent un nombre de viatges al 
dia superior a 5.000.” 


La present Modificació no té com a objectiu cap dels  supòsits establerts en l’article anterior, pel 
que no seria necessari l’elaboració de l’estudi de mobilitat generada. En l’Annex 1 del present 
document, s’incorpora un informe justificatiu de la no necessitat de redacció del citat estudi.” 


 


 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


Lliçà d’Amunt, març de 2021. 
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PUNTA NA SAU
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REGISTRE DE LA PROPIETAT DE GRANOLLERS 2


AVINGUDA SANT ESTEVE, 88, LOCAL 2


08402 - GRANOLLERS


Tel.: 938793458 - Fax: 938794234


NOTA SIMPLE INFORMATIVA


FINCA DE Lliça D'Amunt Nº: 12679


Código CRU: 08078000747425


___________________ DESCRIPCIÓN DE LA FINCA ___________________


URBANA.- BIEN PATRIMONIAL.- FINCA IDENTIFICADA COMO PARCELA 12, en el plano de fincas
resultantes del proyecto de reparcelación del Plan Parcial del Sector discontinuo Can Montcau-Can
Male, del término de Lliçà d'Amunt, de figura irregular, y de DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
CINCO METROS Y SESENTA Y CUATRO DECIMETROS CUADRADOS de superficie. Se le atribuye un
techo máximo DE 17.000 METROS CUADRADOS PARA USO HOTELERO-COMERCIAL. LINDA: al Norte,
con verde público identificado como finca resultante 15 del proyecto de reparcelación; al Sur, parte con
vialidad resultante del proyecto de reparcelación y parte con verde público identificado como finca
resultante 15 del proyecto de reparcelación; al Este, parte con verde público identificado como finca
resultante 15 del proyecto de reparcelación y parte con vialidad resultante el proyecto de reparcelación;
y al Oeste, con verde público identificado como finca resultante 15 del proyecto de reparcelación.- Se
encuentra calificada con la Clave 16-b, de uso hotelero-comercial en el plan parcial urbanístico del
sector donde se encuentra enclavada.-


_______________________ TITULARIDADES _________________________


PUNTA NA, S.L con CIF B59456756, titular del pleno dominio de la totalidad por título de Compraventa,
según escritura de fecha 21/12/11, por el notario de BARCELONA, DON MIGUEL ALVAREZ ANGEL, con
el número 1882 de su protocolo, que motivó, en fecha 25/01/2012, la inscripción 2ª, al folio 51, del tomo
3.050 del Archivo, libro 267.


__________________________ CARGAS _____________________________


CARGAS DE PROCEDENCIA


NO hay cargas registradas


CARGAS PROPIAS


En la escritura autorizada el veintiuno de diciembre de dos mil once, por el notario de Barcelona don
Miguel Alvarez y Angel, número de protocolo 1882, en la que l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt vendió a la
entidad PUNTA NA, S.A.U. la finca que nos ocupa y que motivó en veinticinco de enero de dos mil doce
la inscripción 2ª de la finca 12679, se establecieron las siguientes CONDICIONES RESOLUTORIAS Y
PROHIBICION DE ENAJENAR: Tal y como se desprende del artículo 170 del Decreto legislativo 1/2010,
de 3 de agosto, mediante el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Catalunya, la
compraventa quedó sujeta a las siguientes condiciones resolutorias: La parcela número 12 del Proyecto
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de Reparcelación del Sector discontínuo Can Montcau-Can Malé o finca registral número 12.679, deberá
edificarse en el plazo máximo de DIECIOCHO AÑOS o, en su caso, en el plazo que prevea el Plan de
Etapas del Plan Parcial del sector discontinuo Can Montcau-Can Malé de Lliçà d'Amunt si éste fuese
más amplio. En cumplimiento de cuanto prevé el artículo 170 del Decreto legislativo 1/2010, de 3 de
agosto, mediante el que se aprueba el Texto Refundido mientras no se cumpla dicha condición, se
prohíbe a la parte compradora disponer por actos intervivos de dicha finca. También se establece como
condición resolutoria expresa el hecho de que en el plazo de CINCO AÑOS computados desde el día de
la fecha de la escritura, y antes de edificar la finca, se apruebe una modificación del Planeamiento
General que comporte un incremento del valor de los terrenos; esta modificación sólo podrá tener lugar
para las circunstancias sobrevenidas que objetivamente legitimen la modificación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 97.2. a del Texto Refundido de la Llei d?Urbanisme de Catalunya. Se señaló
como domicilio para notificaciones y requerimientos de la compradora el que tiene en Barcelona, Paseo
de Gracia número 65, 1º-2ª.


_______________________________________________________________


Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:


NO hay documentos pendientes de despacho


_______________________________________________________________


La nota simple tiene valor puramente informativo y no acredita fehacientemente a diferencia de la
certificación el contenido de los asientos del Registro (Arts. 222 de la ley Hipotecaria y 332 de su
Reglamento).


AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de 31/03/2017, antes de la apertura
del diario.


MUY IMPORTANTE, queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información (B.O.E. 27/02/1998).


ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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


- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).


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


- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
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Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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LA LLENA ambiental  3/11 


1. INTRODUCCIÓ 


1.1. Presentació i objecte 


L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt (Vallès Occidental) promou la Modificació puntual del Pla 


d’Ordenació Urbanística Municipal (en endavant MP de POUM) de Lliçà d’Amunt en l’àmbit del 


PAU-17 “Can Montcau-Can Malé”. La finalitat de la MP és la refosa de les normes urbanístiques 


del sector, el canvi de qualificació urbanística de la parcel·la H del sector i la corresponent i 


necessària modificació de la regulació de les instal·lacions tècniques en la subzona 13a, per tal 


d’evitar qualsevol possible escassetat puntual d’aparcaments. 


Es realitza aquest informe per tal de justificar la no necessitat de redacció de l’Estudi d’avaluació 


de la mobilitat generada (en endavant EAMG) per a la Modificació puntual del POUM de Lliçà 


d’Amunt en l’àmbit del PAU-17 “Can Montcau-Can Malé”.  


 


1.2. Situació i emplaçament 


L’àmbit de la MP del POUM de Lliçà d’Amunt és un sector discontinuo, concretament el PAU-17 


“Can Montcau i Can Malé”, amb una superfície total de 926.391 m², format per: 


➔ L’àmbit principal, Can Montcau, és un polígon logístic-comercial situat entre Lliçà 


d’Amunt i Granollers, que engloba les parcel·les d’aprofitament i part de les zones 


verdes del sector. 


➔ L’àmbit discontinu, Can Malé, es situa al nord del nucli urbà de Lliçà, en continuïtat 


d’una petita urbanització residencial vinculada a la Riera de Merdanç. Aquest àmbit 


engloba els equipaments públics i una part de zones verdes. 


La parcel·la H del PAU-17, resultant del Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial del sector 


discontinu Can Montcau-Can Malé (aprovat definitivament el 23 de desembre de 2010), es situa 


a la part nord de l’àmbit principal (Can Montcau) i té una superfície de 17.535,64 m2.  


Figura 1. Situació del PAU -17 “Can Montau i Can Malé”. 
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Figura 2. Emplaçament de la parcel·la H en el PAU-17. 


 
 


 


1.3. Antecedents 


La memòria informativa de la MP del POUM exposa la relació d’antecedents i documents de 


referència, pel que fa a les diferents normatives que afecten el sector des del 1991 i que han 


propiciat el desenvolupament i la gestió urbanística d’aquest àmbit al llarg dels anys.  


El POUM de Lliçà d’Amunt actualment vigent és va aprovar definitivament i publicar al DOGC el 


16 de març de 2015.  


El 15 de març de 2018 es va aprovar la Modificació puntual del POUM en la zona d’equipaments 


del subsector Can Malé SUD 6- Can Montcau- Can Malé, on també es va aprofitar per refondre 


la normativa de tot el sector i adaptar-la a la seva nova situació. Tot i així, aquesta modificació 


puntual del POUM, no va refondre correctament la normativa aplicable i en vigor en aquell 


moment, passant a aprovar un suposat text refós que no es corresponia ni amb la normativa 


vigent i aplicable del Pla Parcial i POUM, ni amb la realitat del sector en qüestió.  
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2. DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ 


2.1. Refosa de normes urbanístiques 


És necessari corregir aquest text normatiu, duent a terme la present modificació del POUM, que 


té com a primer i principal objectiu proporcionar una normativa correctament refosa d'aquells 


preceptes urbanístics i normatius aplicables al sector en qüestió, així com assegurar que la 


mateixa reflecteixi la situació jurídica actual del mateix, una vegada duta a terme l'efectiva 


transformació del sòl.  


Concretament, la MP del POUM planteja i detalla la:  


➔ Substitució de la fitxa urbanística del PAU-17 “Can Montcau- Can Malé”. 


➔ Substitució dels articles 309, 310, 311, 313 i 314 de la Secció tretzena del Capítol 2 del 


Títol V. REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ. 


➔ Supressió de l’article 312 de la Secció tretzena del Capítol 2 del Títol V. REGULACIÓ DEL 


SÒL URBÀ. 


➔ Substitució dels paràmetres de la parcel·la H definits en la sèrie de plànols “O.4.9. 


➔ Qualificació de sòl urbà i urbanitzable 9_Can Montcau. Ordenació física”, pels definits 


en el plànol O.1 Proposta Modificació d’aquest document. 


Així doncs, es fa necessari modificar l’article 311.2 b) de les normes urbanístiques per permetre 


la inclusió de les construccions destinades a aparcaments dins dels elements i instal·lacions 


tècniques, atès que la realitat del funcionament diari del sector ha demostrat que existeix un 


solapament, durant curts períodes temporals, dels diferents torns de treball de les instal·lacions 


industrials logístiques que comporta una afectació i escassetat d’aparcaments en aquestes 


parcel·les. És per aquest motiu que es proposa concentrar l’aparcament a les parcel·les privades 


d’aquesta subzona, a través de la seva agrupació com a instal·lacions tècniques, conjuntament 


amb els elements restants que formen part d’aquestes, respectant sempre el límit del 4% 


d’ocupació màxima de parcel·la i afegint un nou límit, referent a l’altura màxima, que no podrà 


superar els 7,5 metres. Així, s’evita la saturació puntual de vehicles pel solapament de torns de 


treball, i es proporciona a les parcel·les una capacitat d’aparcament suficient per a evitar 


qualsevol possible congestió de vehicles, sense que resulti necessari recórrer a l’aparcament en 


vials o espais públics, fet que podria contribuir a dificultar la mobilitat dins el Sector. En efecte, 


s’afegeix en l’article 311.2 b) de les normes urbanístiques referides a les condicions d’edificació 


de la subzona 13 a), el concepte “construccions destinades a aparcaments”, com a elements o 


instal·lacions tècniques de les parcel·les així qualificades, i s’afegeix també la limitació de que 


“no superin una altura màxima de 7,5 metres”.  


 


2.2. Canvi de qualificació urbanística de la parcel·la H 


Concretament, es proposa que la parcel·la passi de la qualificació actual d’ús “Hoteler” a 


“Industrial-logístic”, per tal de possibilitar una major coherència amb els usos de l’entorn i 


adaptar-se a la demanda actual del mercat. 


En efecte, la parcel·la H està qualificada com a Zona 13 “Activitats econòmiques”, dins de la 


Subzona 13b “hotelera-comercial”. El canvi proposat és dins de la mateixa Zona 13, únicament 
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modificant la subzona de 13b a 13a, per tal que la parcel·la es pugui destinar a usos industrials-


logístics. 


Els paràmetres generals que regiran la parcel·la seran els definits per a la Subzona 13a 


“industrial-logística”, que són els mateixos que per a la Subzona 13b, amb excepció de: 


➔ L’altura màxima, que en la Subzona 13b és de PB+4PP (22,00m) i en la Subzona 13a és 


de PB+3PP (15,00m). 


➔ L’ocupació de la planta soterrani, que passa del 60% de la Subzona 13b al 100% de la 


Subzona 13a. 


➔ Els usos admesos, que a nivell general per a la Subzona 13b són el comercial i l’hoteler, i 


per a la Subzona 13a són el logístic i l’industrial. 


El sostre màxim de la parcel·la es manté en els 17.000 m2st. Pel que fa a l’ocupació màxima de 


la parcel·la, per tal de ser coherent amb els paràmetres de les altres parcel·les de la subzona 


13a, la nova ocupació de la parcel·la H es calcula aplicant el percentatge d’ocupació de la 


subzona 13a (61,93%) a la superfície d’aquesta, fet que comporta un increment de l’ocupació 


de la parcel·la, assolint els 10.859,46 m2, respecte els 5.510 m2 del planejament vigent. 


Taula 1. Quadre resum comparatiu entre el planejament vigent i la modificació que es proposa 


 


PARCEL·LA H 


Paràmetres normatius  


segons  


PLANEJAMENT VIGENT 


PARCEL·LA H 


Paràmetres normatius  


segons  


PROPOSTA DE MP DEL POUM  


Ús Hoteler-comercial (13b) Industrial-logístic (13a) 


Superfície  17.535,64 m2 sòl 17.535,64 m2 sòl 


Altura màxima 22,00 m         PB+4PP 15,00       PB+3PP 


Ocupació màxima 5.510 m2 sòl     31,42% 10.859,46 m2 sòl      61,93% 


Ocupació màx. soterrani 60% 100% (*) 


Sostre màxim 17.000,00 m2 st 17.000 m2 st 


Sostre màxim comercial: 11.900,00 m2 st    70,00% (**) 


(*) Ocupació del 100% de la superfície de la parcel·la, fixant una separació mínima de 5 m respecte la zona verda 


pública (clau B) o el sòl no urbanitzable.  


(**) Ús comercial complementari als usos principals. No es defineix un sostre màxim.  


 


La proposta suposa un increment de l’ús industrial - logístic en el sector però es mantenen els  


compromisos en matèria de mobilitat, segons s’indica en la “Modificació puntual del Pla 


d’Ordenació Urbanística Municipal en la zona d’equipaments del subsector Can Malé SUD 6- 


Can Montcau- Can Malé”. 
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3. REQUERIMENTS EN RELACIÓ ALS ESTUDIS D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT 


GENERADA 


El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, en el 


seu article 118.4 estableix: 


 


“Art. 118. Determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de planejament 


urbanístic. 


4. [...] També s’ha d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho 


estableixi la legislació vigent. 


 


Els EAMG es realitzen d’acord amb l’observança de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, 


i el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 


generada.  En aquest sentit, el Decret 344/2006 determina en l’article 3: 


 


“3.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada s'han d'incloure, com a document independent, en 


els instruments d'ordenació territorial i urbanística següents: 


a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis. 


b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova classificació de sòl 


urbà o urbanitzable. 


c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la implantació de nous 


usos o activitats. 


 


3.2 No és obligatori realitzar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada en les figures de planejament 


urbanístic derivat dels municipis de població inferior a 5.000 habitants, excepte que formin part d'un 


sistema urbà plurimunicipal, en el següents supòsits: 


1. Actuacions que suposin la implantació de nous usos residencials fins a un màxim de 250 habitatges. 


2. Actuacions que suposin la implantació d'usos comercials o terciaris en sectors d'una superfície de fins a 


1 ha, sempre que no suposin una implantació singular, d'acord amb l'article 3.3 d'aquest Decret. 


3. Actuacions que suposin la implantació d'usos industrials en sectors d'una superfície de fins a 5 ha, 


sempre que no suposin una implantació singular, d'acord amb l'article 3.3 d'aquest Decret. 


 


3.3 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada també s'han d'incorporar en els projectes següents: 


a) Projectes de noves instal·lacions que tinguin la consideració d'implantació singular. 


b) Projectes de reforma d'instal·lacions existents que com a conseqüència de la reforma passin a tenir la 


consideració d'implantació singular. 


c) Projectes d'ampliació de les implantacions singulars existents. 


 


3.4 Als efectes de l'apartat anterior, es consideren implantacions singulars: 


a) Establiments comercials, individuals o col·lectius, amb superfície de venda superior a 5.000 m2. 


b) Edificis per a oficines amb un sostre de més de 10.000 m2. 


c) Instal·lacions esportives, lúdiques, culturals, amb un aforament superior a 2.000 persones. 


d) Clíniques, centres hospitalaris i similars amb una capacitat superior a 200 llits. 


e) Centres educatius amb una capacitat superior a 1.000 alumnes. 


f) Edificis, centres de treball i complexos on hi treballin més de 500 persones. 
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g) Altres implantacions que puguin generar de forma recurrent un nombre de viatges al dia superior a 


5.000.” 


 


La present Modificació no té com a objectiu cap dels supòsits establerts en l’article anterior, pel 


que no seria necessari l’elaboració de l’estudi de mobilitat generada. En efecte, la MP del POUM 


no comporta nova classificació de sòl urbà o urbanitzable, ni tampoc es considera una 


implantació singular. En aquest sentit, referent a la implantació singular únicament se’n podria 


considerar en funció que el nombre de treballadors fos més de 500 o que el canvi d’ús comporti 


un nombre de viatges al dia superior a 500.  
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4. JUSTIFICACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA AMB LA MODIFICACIÓ 


4.1. Estimació de generació de viatges 


La MP del POUM de Lliçà d’Amunt, específicament pel canvi d’ús de la parcel·la H d’hoteler-comercial a 


industria-logístic, portarà associada un canvi de la mobilitat. L’estimació d’aquesta modificació de la 


mobilitat es calcula a partir dels ràtios proposats en l’annex I del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de 


regulació dels estudis de la mobilitat generada. 


Taula 2.  Ràtios mínims viatges generats/dia segons l’ús assignat al sòl. 


Ús Ràtios mínims viatges generats/dia 


Habitatge 7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona 


Residencial 10 viatges/100 m2 de sostre 


Comercial 50 viatges/100 m2 de sostre 


Oficines 15 viatges/100 m2 de sostre 


Industrial 5 viatges/100 m2 de sostre 


Equipaments 20 viatges/100 m2 de sostre 


Zones verdes 5 viatges/100 m2 de sòl 


Franja costanera 5 viatges/m de platja 


Font: Decret 344/2006 


La taula següent mostra com canvia l’estimació de viatges generats al dia amb el canvi d’us que preveu la 


MP del POUM (industrial-logistic) respecte a la situació actual que preveu el planejament vigent (hoteler-


comercial).  


Taula 3. Comparativa en l’estimació de viatges generats/dia entre el planejament vigent i la MP. 


Ús Sostre m2 Ràtio de viatges generats Viatges generats/dia 


Hoteler 5.100 (30%) 10 viatges/100 m2 de sostre * 510 


Comercial  11.900 (70%) 50 viatges/100 m2 de sostre 5.950 


Total planejament vigent 17.000  6.460 


    


Industrial-logistic 17.000 5 viatges/100 m2 de sostre 850 


Total MP del POUM 17.000  850 


    


Diferència   - 5.610 


Font: pròpia, a partir dels ràtios proposats al Decret 344/2006.  


(*) Explícitament el decret no determina el rati de viatges generat per ús hoteler, tanmateix per criteri tècnic de 


similitud se li assigna el rati corresponent a l’ús habitatge.  


Així doncs, el resultat del càlcul de viatges generats/dia posa de relleu que la present MP del POUM pel 


que fa al canvi de qualificació de sòl de la parcel·la H, en què es passa de l’ús hoteler-comercial a l´ús 


industrial-logísic comportarà una reducció de la mobilitat de 5.610 viatges generats al dia (-86,84%). Per 


tant, l’aprofitament amb ús industrial-logístic generarà un menor nombre de desplaçaments al dia, essent 


en tot cas molt inferior als 5000 viatges/dia que comporta la consideració d’una implantació singular 


segons el Decret 344/2006. 
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4.2. Impacte de la mobilitat generada sobre la xarxa d’infraestructures 


La reducció de la mobilitat generada també es pot avaluar des del punt de vista de la distribució 


modal i especial. En efecte, aquests nous 850 viatges generats a través de l’ús industrial-logístic 


(encara que siguin molt inferiors a l’ús hoteler-comercial) poden tenir una distribució modal 


determinada. Atès que les úniques dades disponibles (Enquesta de Mobilitat Quotidiana) són 


molt antigues (2006) i no recullen la naturalesa pròpia d’aquest tipus de sòls industrials, es 


proposa assignar per les característiques de la posició del sector respecte la trama urbana que 


incidiran respecte la possibilitat d’accedir-hi a peu o en bicicleta i l’oferta de transport públic 


efectiva, es proposa la següent distribució modal : 


➔ 92 % transport privat 


➔ 6 % no motoritzat (a peu o en bicicleta) 


➔ 2 % transport públic  


En conseqüència, els desplaçaments generats pel desenvolupament d’aquesta parcel·la usos 


industrials-logístics a Lliçà d’Amunt es distribuiran de la següent forma: 


Taula 4. Distribució modal dels desplaçaments generats per la MP del POUM a la parcel·la H. 


Nom 


Viatges generats/dia 


T. no 


motoritzat 
V. privat T. públic Total 


Ús industrial - logístic 51 782 17 850 


Font: pròpia. 


L’augment de viatges generats pel desenvolupament dels sectors es distribuiran entre viatges 


realitzats per treballadors, entrada i sortida de productes,  mercaderies i serveis. 


Des del punt de vista de la incidència de la mobilitat generada sobre les xarxes de carreteres, els 


accessos i les rotondes, es pot considerar que aquesta es podrà canalitzar íntegrament i sense 


afeccions rellevants. Cal tenir en compte que el sector i la parcel·la tenen accessibilitat molt 


directa, principalment a través de la carretera BV-1432 i un vial propi d’accés al sector que 


parteix del nus de comunicació d’aquesta carretera amb la C17. Es tracta d’infraestructures amb 


capacitats elevades de transport que poden absorbir aquests augments derivats del 


desenvolupament de l’ús industrial i logístic d’un parcel·la de 17.000 m2.   


La circulació motoritzada a l’entorn de l’àmbit de la parcel·la es canalitzarà íntegrament a través 


de la rotonda d’intersecció amb el vial d’accés al sector que limita pel sud i que dóna accés 


directe a la parcel·la. És tracta d’una rotonda de 40 metres de diàmetre exterior amb illot, 


pròpia per a zones de les vies d’accés de gran capacitat a les zones urbanes i industrials. Disposa 


de senyalització horitzontal de separadors dels fluxos d’entrada i sortida. Té una gran capacitat 


d’absorció de trànsit i un moderat efecte reductor de velocitat. No disposa de passos de 


vianants senyalitzats, de fet tampoc ara per ara els marges de la via no disposen ni s’usen com a 


xarxa peatonal.  
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5. CONCLUSIÓ  


La Modificació del POUM de Lliçà d’Amunt en l’àmbit del PAU-17 “Can Montcau-Can Malé” té 


com a objectiu la refosa de les normes urbanístiques del sector i el canvi de qualificació 


urbanística de la parcel·la H de 17.535 m2, i la corresponent i necessària modificació de la 


regulació de les instal·lacions tècniques en la subzona 13a, per tal d’evitar qualsevol possible 


escassetat puntual d’aparcaments. 


Pel que fa a la refosa de normes urbanístiques, es mantenen els compromisos en matèria de 


mobilitat, segons s’indica en la “Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 


en la zona d’equipaments del subsector Can Malé SUD 6- Can Montcau- Can Malé” aprovada el 


15 de març de 2018. Mentre que pel canvi de qualificació de la parcel·la H que passa d’ús 


“Hoteler-comercial” a ús “Industrial-logístic”, aquest canvi comporta una reducció de la 


mobilitat generada estimada -segons criteris del Decret 344/2006- amb 5.610 viatges/dia.  


Es considera que la present MP del POUM de Lliçà d’Amunt no requereix l’elaboració d’un 


Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada d’acord amb el Decret 344/2006 perquè:  


• La MP no comporta nova classificació de sòl urbà o urbanitzable (art. 3.1.b) 


• La MP no es considera un projecte singular perquè no es preveu que hi treballin més de 


500 persones (art. 3.4.f) i no comporta una mobilitat generada de més de 5.000 


viatges/dia (art. 3.4.g).  


El present informe justifica que el càlcul de la mobilitat generada per la nova qualificació d’ús 


industrial-logístic és de 850 viatges/dia, mentre que la previsió per a l’ús hoteler-comercial era 


de 6.460 viatges/dia . D’altra banda, també s’acredita que l’impacte d’aquesta mobilitat sobre la 


xarxa d’infraestructures actual és compatible i que no comportarà incidències no assumibles.  


 


Lliçà d’Amunt, març 2021 


 


 


   


 


Toni Costa Pedrós      


Llicenciat en Ciències Ambientals    


Núm. col. 00296        


LA LLENA ambiental, SCP 
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