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0.-JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT TEXT REFÓS.
El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 28 de març de 2018, va aprovar provisionalment la
Modificació puntual del POUM de les finques zona 8b4, Terciari i dtacions privades, Zona
d'Establiments especials Sector Industrial Circuit i va enviar el document a la CTUB pr la seva
aprovació definitiva.
La CTUB en sessió de data 7 de novembre de 2017, va aprovar definitivament la Modificació
supeditant la publicació al DOGC i conseqüent executivitat a la presentació d'un text refós
verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional icorporant un seguit de
prescripcions:
1.1.-Cal modificar em el plànols 5.1, el gàlib màxim edificatori de la parcel·la 3, el qual s'haurà
de situar fora de la zona boscosa, i ajustar, si s'escau, el paràmetre d'ocupació màxima permesa
d'aquesta parcel.la, amb el manteniment de l'alçada i el sostre dificable proposats, tenint en
compte les consideracions dels informes emesos per la Direcció General de Polítiques
Ambientals i Medi Natural, i l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental.
En relació al punt anterior, es realitza un aixecament topogràfic per delimitar la zona boscosa i
es determina que la part afectada son espècies puntuals que es poden trasplantar sense afectar
el conjunt del bosc existent.
Es proposa donar compliment al punt anterior establint en la normativa de la parcel.la
l'obligació per part del propietari del terreny de fer el trasplantament de tots els arbres afectats
per la construcció de la edificació en la zona més propera al bosc existent.
1.2.-Cal delimitar gràficament en els plànols d'ordenació, els polígons d'actuació urbanística
que es considerin necessaris, als efectes de garantir la cessió obligatòria i gratuïta del sistema
d'espais lliures (clau Vp).
En quan aquest punt es delimita un sòl polígon d'actuació , a desenvolupar pel sistema de
cooperació en el qual s'ha de cedir les superfícies d'espai lliure (Vp) que te actualment cada
una de les finques que formen part del sector. L'Ajuntament redactarà el corresponent projecte
de reparcel·lació que s'haurà de inscriure al Registre de la propietat, assumint els propietaris
els costos dels treballs. No es preveuen despeses d'urbanització del conjunt de propietaris ni
altres cessions o càrregues urbanístiques.
1.3.-Cal completar la normativa del document (la qual s'haurà de tractar com un document
separat de la memòria) amb la incorporació d'un articulat que determini l'anul.lació de l'article
215 el POUM, la creació de tres noves subzones i la seva regulació, d'acord amb la part
valorativa, i les fitxes normatives dels polígons d'actuació que finalment es proposi delimitar,
amb l'objecte de garantir la cessió del sistema d'espais lliures. Així mateix cal suprimir dels
articles que regulen les subzones, l'obligació de cedir el sistema d'espais lliures.

El Text Refós incorpora la normativa de les tres subzones, separada de la memòria i amb un
articulat que determina la anul·lació de l'article 215 del POUM vigent i la creació d'uns nous
articles. En els nous articles s'elimina la obligació de cedir els sistema d'espais lliures (Vp) que ja
esta com a càrrega urbanística del polígon d'actuació que es delimita.
1.4.-Cal completar la memòria del document amb la justificació de la conveniència i oportunitat
de la modificació en relació als interessos públics i privats concurrents, el compliment de
l'objectiu de desenvolupament urbanístic sostenible. La descripció detallada de la proposta
d'ordenació, la justificació de l'ajust, l'ampliació del sistema d'espais lliures i la comparativa
amb els planejament vigent, de conformitat amb els articles 97 i 98 del TRLLU i 69 de la llei
d'urbanisme.
En el Text Refós es completa la memòria amb la justificació de la conveniència i oportunitat de
la modificació, el compliment de l'objectiu de desenvolupament urbanístic sostenible i la
descripció detallada de la proposta amb la justificació de l'ampliació d'espais lliures i la
comparativa amb el planejament anterior.

1.-OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
L'Ajuntament va tramitar una modificació de POUM per modificar l'article 215 del POUM que
regula la normativa de la subzona 8b4 “Terciari i dotacions privades” Zona d'establiments
especials sector industrial Circuit” amb l'objectiu de que les finques existents es poguessin
desenvolupar de forma independent però coordinada amb una ordenació conjunta del sector
que respecti les qualitats ambientals i permeti obtenir la cessió gratuïta dels espais lliures (Vp).
La modificació puntual va ser informada desfavorablement per la CTUB que va acordar
introduir uns punts i que a més va sol·licitar que la ordenació final es fes tenint en compte la
integració amb els terrenys del pla director del Circuit, ajustant l'àmbit a la correcta unió amb
aquest sector.
La present Modificació puntual de POUM es redacta per donar compliment a l’acord de la
Comissió Territorial de Urbanisme de data 8 d’octubre de 2015 en relació a la Modificació de
l’article 215 del POUM.
L’acord de la Comissió d’urbanisme exposava el següent:
1-Suspendre l’aprovació definitiva de la modificació de l’article 215 del POUM, promoguda
i tramesa per l’Ajuntament, fins que mitjançant un text refós que es presentarà per
duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i
diligenciat, s'incorporin les prescripcions següents:
1.1
Cal donar resposta a la prescripció de l’acord de la CTUB de dat 25 de setembre
de 2014 relativa a la gestió i obtenció gratuïta de sòls qualificats de sistemes d’espais
lliures de l’àmbit.
1.2
Cal garantir l’adequada continuïtat de la franja d’espais lliures i equipaments
que consoliden el futur parc territorial del Circuit, mitjançant la corresponent
qualificació parcial de sòls que ocupen la parcel·la C, com aspecte justificatiu de
l’interes públic del document i d’altres aspectes assenyalats a l’apartat de valoració.
1.3
Cal formalitzar una ordenació racional de l’àmbit que permeti un adequat accés
viari alternatiu a la parcel·la C, fora del que es produeix a través de la carretera BV5003.
1.4
Cal que el document a tràmit concreti condicions d’ordenació finalistes de
l’àmbit suprimint si es necessari la redacció d’un posterior Pla de Millora per tal
d’acreditar que les edificacions que s’hi possibilitin respectin i s’ajustin als criteris
d’ordenació del PDU del Circuit.

2- Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els
plànols d’ordenació en suport informàtic en format editable de tractament de textos, en
compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret

305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005 de 27 de juliol, per la qual s’estableixen
els requeriments tècnics de la presentació en suport informàtic, de les normes
urbanístiques de les figures de planejament als òrgans de la Generalitat de Catalunya
competents per la seva aprovació definitiva.

3-Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Havent fet la consulta corresponent a la CTUB el que suposa aquest acord és la necessitat de
fer una nova modificació de POUM, més complerta que la que ha estat tramitada, ja que
l’objectiu d'aquesta era exclusivament adaptar a la realitat el paràmetre de parcel·la mínima de
la zona 8b4 i en el present acord es demana una nova ordenació de la totalitat de les finques.

2.-INICIATIVA
La iniciativa d'aquesta modificació de POUM és de l’Ajuntament de Montmeló, que per donar
compliment a l’acord de la CTUB de data 8 d’octubre de 2015 encarrega als seus Serveis
Tècnics la redacció de la present modificació.

3.-MARC LEGAL
La present Modificació puntual es redacta de conformitat al marc urbanístic legal que ve donat
en primer lloc pel RFL 2/2008 de 20 de juny pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei estatal de
sòl, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s ‘aprova el seu reglament, el Decret Legislatiu
1/2010 , de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei d’Urbanisme.
El planejament vigent al municipi és el Pla territorial metropolità de Barcelona, aprovat
definitivament en data 20 d’abril de 2010 i publicat en el DOGC el 12 de maig de 2010.
El planejament general vigent és el Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, el 8 de març de 2012 i
publicat al DOGC el 25 de maig de 2012

4.-JUSTIFICACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA D'INTERESSOS PÚBLICS I PRIVATS.
En relació als interessos públics, aquesta Modificació de POUM possibilita la execució del
sector amb una figura de planejament finalista que permet la cessió gratuïta dels espais lliures
per a possibilitar l'ús public de la zona boscosa i facilitar la seva conservació i manteniment per
la administració.

La ordenació que proposa la modificació permet que les propietats privades es puguin
desenvolupar de forma independent assumint les condicions de gestió que es contempla en la
present modificació.

5.-JUSTIFICACIÓ DE L'OBSERVANÇA DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.
La Modificació que ara es tramita es coherent amb el concepte de desenvolupament sostenible
contingut en l'article 3 del text refós de la Llei d'urbanisme i de forma més particular dels seu
punts1 i 2:
1- El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i
el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels
recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics històrics i culturals a fin de garantir la
qualitat de vida de les generacions presents i futura.
En aquest sentit la modificació contempla la conservació del bosc existent, la continuïtat de la
massa d'arbres i la connexió entre les parts així com la titularitat pública dels espais lliures i
l'augment de la superfície de verd públic actual conservant la qualitat ambiental existent i
facilitant el seu manteniment.
El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl es un recurs limitat, comporta també
la configuració de models d'ocupació de sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la
cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació de sòl urbà, atenguin la preservació i
millora dels sistemes de visa tradicional a les àrees urbanes i consolidin un model de territori
globalment eficient.
La present modificació es coherent amb l'anterior enunciat ja que la consolidació proposada no
suposa una major ocupació de sol que el planejament anterior, ni implica un model de
dispersió en el territori.

6.- DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LA PROPOSTA. COMPARATIVA AMB EL PLANEJAMENT
ANTERIOR.
La proposta incorpora un major àmbit ja que inclou part dels terrenys qualificats d'aparcament
del Circuit per possibilitar una nova situació de la finca 3 que permet continuïtat als terrenys
del pla director del Circuit i un millor accés des de la vialitat existent. La totalitat de superfície
que augmenta l'àmbit es qualifica d'espais lliure (Vp) i forma part de la cessió gratuïta que es
contempla en la modificació augmentant per tant l'espai públic de l'anterior planejament.

Planejament vigent

Modificació POUM

Sòl aprofitament privat :
Clau 8-terciari i dotacions privades:

18.243,59 m2

18.243,59 m2

Reserves sòl públic
Sistema espais lliures (Vp):

5.993,41 m2

9.953,09 m2

7.-FORMULACIÓ I TRAMITACIÓ
La iniciativa de la Modificació Puntual de POUM ve donada per l’Ajuntament de Montmeló per
donar compliment a l’acord de la CTUB de data 8 d’octubre de 2015 en relació a la modificació
de l’article 215 del POUM.
La redacció del document ha estat realitzada per tècnics competents segons el que estableix la
disposició addicional tretzena del DL 1/2010 TRLU.
La present modificació puntual es tramita d’acord amb l’article 117.3 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme , on s’especifica que el seu procés de tramitació es subjecta al mateix
procediment que la formació de la figura del planejament que es modifica, Deixen de ser
obligatòries, l’aprovació i publicació del programa de participació ciutadana i la informació
pública de l’avanç, segons articles 101b i 101c del Reglament de la Llei d’urbanisme. Per tant la
present modificació es tramita amb allò que determinen els articles 80 i 85 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme, per a la tramitació dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal.
En aquest cas concret, l’aprovació inicial i provisional correspon a l’Ajuntament de Montmeló i
l’aprovació definitiva a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

8.-ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
L’àmbit d'aquesta modificació correspon a la zona d’establiments especials sector industrial
Circuit, clau 8b4, regulada a l’article 215. Part de les parcel·les es troben qualificades com a
parc urbà, clau Vp.
S'incorpora a aquest àmbit una superfície de la zona d'aparcament municipal actual que ha
quedat fora de l’àmbit del Pla Director del Circuit i que forma part de la nova ordenació del
sector proposada en la modificació per aconseguir els objectius de l’acord de la CTUB en
relació a les zones verdes i la nova situació de la finca C.

9.- GESTIÓ URBANÍSTICA.
Es delimita un sòl polígon d'actuació pel desenvolupament del sector. Polígon zona 8b4.
1.-Ambit:
a. Comprèn els terrenys de l'anterior zona 8b4 i part del terreny qualificat de xarxa viària (X)
en el POUM.
b. La superfície total del sector, delimitat als plànols d'aquesta
28.196,68 m2.

Modificació és de

2.-Objectius
a. Adaptar la ordenació a la entrega als terrenys del Pla Director del Circuit, amb un millor
accés de la finca 3 i a la preservació del bosc existent.

3.-Condicions d'ordenació, edificació i ús:
Reserva de sòl públic

sistema espais lliures

Sòl aprofitament privat

zona 8b4

9.953,09 m2
18.243,59 m2

35,30 %
64,70 %

4.-Condicions de gestió.
a. Es determina un únic polígon d'actuació que s'executarà pel sistema de reparcel·lació en la
modalitat de cooperació.
b.El desenvolupament d'aquest sectro comportarà que els propietaris han de cedir de forma
gratuita els espais lliures (Vp) que es contemplen al planejament.
c.-El percentatge de cessió de cada una de les finques esta d'acord amb la propietat actual i
la qualificació actual dels terrenys. Cada propietari rep un aprofitament privat equivalent al
que te actualment i no te més càrregues urbanístiques que la cessió de l'espai que ja esta
qualificat com verd públic actualment en el POUM

6.-NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM. ARTICLES VIGENTS
Actualment la zona esta regulada per l’article 215 del POUM com a zona de sòl urbà consolidat.
Té dues qualificacions: Parc urbà Clau Vp i 8b4 amb els següents paràmetres:
-Ordenació en edificació aïllada a concretar en un PMU
1.-Paràmetres propis de la parcel.la.
-Ordenació en edificació aïllada
-Ordenació i paràmetres definidors de l'edificaci'a concretar en un pla de millora urbana.

-Superfície de zona: 24.237 m2
-Parcel·la mínima: 8.000 m2
-Ocupació màxima: 70%
2.-Paràmetres comuns d'edificació en relació a la parcel·la.
-Sostre màxim: 35.641 m2
3.-Paràmetres espcífics per l'edificació situada en relació a la parcel.la.
-Separacions: 6 m a vial i 4 m a límit de parcel·la.
-Situació de les edificacions alliberant les zones de bosc i pendent superior al 10%
La zona esta afectada pel Pla Especial de Protecció de patrimoni i està considerada com a
jaciment arqueològic per la qual cosa s’han de complir les condicions dels articles 41 fins el 49
del Catàleg de Bens Arquitectònics i Arqueològics del POUM.

7.-JUSTIFICACIÓ.
La modificació es redacta per donar compliment a l’acord de urbanisme de data 8 d’octubre de
2015 i en aquest sentit el document complimenta els següents punts.
1.1 Cal donar resposta a la prescripció de l’acord de la CTUB de dat 25 de setembre de
2014 relativa a la gestió i obtenció gratuïta de sòls qualificat de sistemes d’espais lliures
de l’àmbit.

Aquesta modificació de POUM recull la necessitat de cedir de forma gratuïta les zones
verdes que es contemplen en els plànols i inscriure la finca qualificada de parc urbà
(Vp) a nom de l’Ajuntament de Montmeló, deixant la resta de finca com a zona
d’aprofitament privat amb tres subclaus diferents segons les diferents ordenacions
proposades.

1.2 Cal garantir l’adequada continuïtat de la franja d’espais lliures i equipaments que
consoliden el futur parc territorial del Circuit, mitjançant la corresponent qualificació
parcial de sòls que ocupen la parcel·la C, com aspecte justificatiu de l’interes públic del
document i d’altres aspectes assenyalats a l’apartat de valoració.

Es dona continuïtat a la franja d’espai lliures canviant les qualificacions de part de la
superfície de la finca C per parc urbà (Vp) i qualificant part de la zona d’aparcament
municipal (X) del Circuit, com a finca privada.

1.3 Cal formalitzar una ordenació racional de l’àmbit que permeti un adequat accès viari
alternatiu a la parcel·la C, fora del que es produeix a través de la carretera BV-5003.

Es canvia la situació de la finca C de forma que te accés directe a un vial existent
aconseguint una ordenació més racional de l’àmbit.

1.4 Cal que el document a tràmit concreti condicions d’ordenació finalistes de l’àmbit
suprimint si es necessari la redacció d’un ulterior Pla de Millora per tal d’acreditar que
les edificacions que s’hi possibilitin respectin i s’ajustin als criteris d’ordenació del PDU
del Circuit.

El document inclou la normativa de cada una de les finques amb la definició exacta de
les condicions d’ordenació i edificació de cada una, de forma que es fa innecessària la
tramitació d’un pla de millora urbana.

Aquesta modificació es fa necessària per poder donar la possibilitat de edificació a
aquestes finques determinant les condicions de ordenació en coherència amb el pla
director urbanístic del circuit de Catalunya i aconseguir la cessió gratuïta de la zona
qualificada de parc urbà (Vp) .

8.-INFORME AMBIENTAL
No és necessari.

9.-NORMATIVA URBANÍSTICA MODIFICADA.
ARTICLE 1.
Es deroga l’article 215 per tres nous articles que regulen les noves zones.

ARTICLE 2.
Es creen tres nous articles per regular les tres zones objecte de la present MP de POUM.

.- Article 215.- Paràmetres específics referents a les finques 8b4 Terciari i dotacions
privades zona d'establiments especials del Circuit.
- 215-1.- Subzona 8b4-1 parcel·la 1.
Parcel·la mínima: 4.000 M2
Ocupació màxima: 70%
Alçada màxima: 18 m (PB + 3)
Sostre màxim: 11.764,16 m2st
Separacions: 6m a vial i 4m a límit de parcel·la
Volumetria especifica segons plànol d’ordenació
S’haurà de complimentar les determinacions del pla especial de patrimoni en relació a la
seva catalogació de jaciment arqueològic.
Els establiments comercials que es poden implantar en aquest sector son els singulars (ECS).
Els quals es classifiquen em PEC, MEC, GEC i GETC i es poden implantar sempre que l'àmbit
del planejament urbanístic vigent admeti l'ús comercial.
Les industries poden disposar d'un espai adjacent per a l'exposició i venda dels productes
propis de l'activitat industrial que s'hi desenvolupa sempre que no ultrapassi “els 300 m2 de
superfície de venda, ni configurar, juntament amb altres, un establiment comercial col·lectiu.
Aquesta activitat comercial només es pot dur a terme mentre es mantingui l'activitat
industrial”.
Altres usos admesos dins l'àmbit que els PEC, individuals o col·lectius , sempre que no
configuren un GEC col·lectiu o un GECT, poden implantar-se en els equipaments de caràcter
turístic o que generin una afluència en visitants significativa. En aquests casos, l'ús comercial
és complementari i secundari respecte de l'activitat principal. Per reglament s'han d'establir
els equipaments inclosos en aquesta categoria i la definició dels conceptes complementari i
secundari.

Es donarà compliment a la normativa ambiental vigent i a les determinacions de l'estudi
ambiental estratègic del PDU del circuit.
S'evitarà la pavimentació dels espais oberts de les finques privades a fi de donar una
urbanització de transició al bosc.

.- 215-2.- Subzona 8b4-2 parcel·la 2
Parcel·la mínima: 6.000 m2
Ocupació màxima: 70%
Alçada màxima: 18 m (PB + 3) i 34 m (PB + 7)
Sostre màxim: 11.764,16 m2st
Separacions: 25 m a carretera, 6 m a vial , 5 m a límit de parcel·la
Volumetria especifica segons plànol d’ordenació
S’haurà de complimentar les determinacions del pla especial de patrimoni en relació a la
seva catalogació de jaciment arqueològic.
Els establiments comercials que es poden implantar en aquest sector son els singulars (ECS).
Els quals es classifiquen em PEC, MEC, GEC i GETC i es poden implantar sempre que l'àmbit
del planejament urbanístic vigent admeti l'ús comercial.
Les industries poden disposar d'un espai adjacent per a l'exposició i venda dels productes
propis de l'activitat industrial que s'hi desenvolupa sempre que no ultrapassi “els 300 m2 de
superfície de venda, ni configurar, juntament amb altres, un establiment comercial col·lectiu.
Aquesta activitat comercial només es pot dur a terme mentre es mantingui l'activitat
industrial”.
Altres usos admesos dins l'àmbit que els PEC, individuals o col·lectius , sempre que no
configuren un GEC col·lectiu o un GECT, poden implantar-se en els equipaments de caràcter
turístic o que generin una afluència en visitants significativa. En aquests casos, l'ús comercial
és complementari i secundari respecte de l'activitat principal.
Per reglament s'han d'establir els equipaments inclosos en aquesta categoria i la definició
dels conceptes complementari i secundari.
Es donarà compliment a la normativa ambiental vigent i a les determinacions de l'estudi
ambiental estratègic del PDU del circuit.
S'evitarà la pavimentació dels espais oberts de les finques privades a fi de donar una
urbanització de transició al bosc.

.- 215-3.- Subzona 8b4 parcel·la 3
Parcel·la mínima: 6.000 m2
Ocupació màxima: 70%
Alçada màxima: 18 m (PB + 3)
Sostre màxim: 12.112,68 m2st
Separacions: 6 m a vial i 4 m a límit de parcel·la
Volumetria especifica segons plànol d’ordenació
Els arbres afectats per la ocupació s'hauran de trasplantar a la zona més propera al bosc que
dona a la part posterior de la finca. En cas de que tècnicament algun arbre no es pugui
trasplantar, es sol·licitarà informe justificatiu al tècnic de Medi Ambient municipal i s'haurà
de substituir per la plantació de 10 nous exemplars de la mateixa espècie. S'haurà de
col.locar instal.lació de rec automàtic per assegurar la supervivència de tots els exemplars.
Aquest aspectes s'hauran de justificar prèviament a la concessió de la llicència d'obres.
S’haurà de complimentar les determinacions del pla especial de patrimoni en relació a la
seva catalogació de jaciment arqueològic.
Els establiments comercials que es poden implantar en aquest sector son els singulars (ECS).
Els quals es classifiquen em PEC, MEC, GEC i GETC i es poden implantar sempre que l'àmbit
del planejament urbanístic vigent admeti l'ús comercial.
Les industries poden disposar d'un espai adjacent per a l'exposició i venda dels productes
propis de l'activitat industrial que s'hi desenvolupa sempre que no ultrapassi “els 300 m2 de
superfície de venda, ni configurar, juntament amb altres, un establiment comercial col·lectiu.
Aquesta activitat comercial només es pot dur a terme mentre es mantingui l'activitat
industrial”.
Altres usos admesos dins l'àmbit que els PEC, individuals o col·lectius , sempre que no
configuren un GEC col·lectiu o un GECT, poden implantar-se en els equipaments de caràcter
turístic o que generin una afluència en visitants significativa. En aquests casos, l'ús comercial
és complementari i secundari respecte de l'activitat principal. Per reglament s'han d'establir
els equipaments inclosos en aquesta categoria i la definició dels conceptes complementari i
secundari.
Es donarà compliment a la normativa ambiental vigent i a les determinacions de l'estudi
ambiental estratègic del PDU del circuit.
S'evitarà la pavimentació dels espais oberts de les finques privades a fi de donar una
urbanització de transició al bosc.
L'espai lliure de la finca es situarà preferentment a la part posterior.

ARTICLE 3.
Fitxa polígon d'actuació de la zona 8b4.
Es delimita un sòl polígon d'actuació pel desenvolupament del sector. Polígon zona 8b4.
1.-Àmbit:
a. Comprèn els terrenys de l'anterior zona 8b4 i part del terreny qualificat de xarxa viària (X) en
el POUM.
b. La superfície total del sector, delimitat als plànols d'aquesta Modificació és de 28.196,68
m2.
2.-Objectius
a. Adaptar l'ordenació a l'entrega als terrenys del Pla Director del Circuit, amb un millor accés
de la finca 3 i a la preservació del bosc existent.

3.-Condicions d'ordenació, edificació i ús:
Reserva de sòl públic

sistema espais lliures

Sòl aprofitament privat

zona 8b4

9.953,09 m2
18.243,59 m2

35,30 %
64,70 %

4.-Condicions de gestió.
a. Es determina un únic polígon d'actuació que s'executarà pel sistema de reparcel·lació en la
modalitat de cooperació.
b. El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris han de cedir de forma
gratuïta els espais lliures (Vp) que es contemplen al planejament.
c. El percentatge de cessió de cada una de les finques esta d'acord amb la propietat actual i la
qualificació actual dels terrenys. Cada propietari rep un aprofitament privat equivalent al que
te actualment i no te més càrregues urbanístiques que la cessió de l'espai que ja esta qualificat
com verd públic actualment en el POUM.
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