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1. OBJECTE

L'objecte de la present modificació puntual és adequar la redacció de I'article 213 de
les Normes Urbanístiques del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Granollers a
les previsions d'implantació de "naus niu" a les claus 4A 1 i 4A2, d'acord amb la
modificació puntual del POUM referida als articles 210,212,213,216 i 217, del terme
municipal de Granollers, aprovada definitivament per la Comissió territorial
d'Urbanisme de Barcelona, en sessió de 6 de novembre de 2014 (DOGC núm. 6778
del 29/12/2014).

Aquesta modificació incorpora la possibilitat de dividir horitzontalment les naus
industrials en c1au 4A 1 i 4A2, amb I'objectiu d'incentivar el desenvolupament del teixit
industrial existent al municipi, per tal d'incorporar-hi noves modalitats productives i
d'activitats que requereixen superfícies menors a les naus actuals, moltes en desús.

Ates que el redactat de I'article 213 no va incorporar la possibilitat de divisió horitzontal
en la regulació del usos, es proposa la seva modificació per tal d'adequar-Io a la nova
modalitat de "naus-niu".

L'ambit d'aquesta modificació puntual es circumscriu a les zones qualificades de zona
industrial edificació a'fllada (clau 4A).

2. MARC JURíOIC

Aquesta modificació puntual és conforme a les prescripcions del text refós de I~ L1ei
d'Urbanisme de Catalunya (TRLUC), i al Decret 305/2006, pel qual s'aprova el
Reglament de la L1eid'Urbanisme de Catalunya (RLUC).

Ates que aquesta modificació puntual de la normes urbanístiques del POUM no
modifica cap sistema urbanístic, ni comporta un increment del sostre edificable, de la
densitat de I'ús residencial o de la intensitat deis usos, ni suposa una transformació
global d'aquestes, no Ii són aplicables els requeriments que estableixen els articles 98
a 100 del TRLUC en relació amb la documentació, la cessió del 15% de I'increment
d'aprofitament urbanístic, ni la cessió del sol per a sistemes urbanístics, ates que amb
aquesta modificació només es concreten determinats parametres urbanístics ja
previstos al planejament vigent.

En aquest document es justifica la necessitat, oportunitat i conveniencia de la
modificació, tal i com exigeixen .els articles 97.1 del TRLUC i 118.1.a) del RLUC.

2.1. Tipus de document

La present modificació normativa del POUM es redacta de conformitat amb el que
estableix I'article 96 del TRLUC.

2.2. Contingut del document

Aquesta modificació del POUM comporta una modificació del redactat de I'article 213
de les Normes Urbanístiques, i cont~ les determinacions i documentació prevista als
article 58 i 59 del TRLUC i 118 del RLUC.

2.3. Tramitació del document

La tramitació s'ajustara a les previsions de I'article 85 del TRLUC.
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3. JUSTIFICACIÓ DE L'OBSERVANc;A DE L'OBJECTIU DE DESENVOLUPAMENT
URBANíSTIC SOSTENIBLE

La proposta continguda en el present document de modificació puntual és conforme a
I'objectiu de desenvolupament urbanístic sostenible, que d'acord amb I'article 3 del
TRLUC constitueix un deis principis generals de I'actuació urbanística.

Els canvis que es proposen tenen la voluntat d'incentivar i afavorir el desenvolupament
social i económic del municipi, sense comprometre recursos naturals i/o valors
paisatgístics, histórics o culturals.

4. AGENDA I AVALUACIÓ ECONÓMICA

L'aplicació i desenvolupament de la present modificació puntual sera immediata, des.
de la seva publicació en el DOGC de I'aprovació definitiva de la modificació, donat el
seu caracter normatiu exclusivament.

Els canvis introdu"lts per la present modificació no comporten I'assumpció de noves
carregues que no estiguin previstes pel planejament vigent, ni fan variar les previsions
del planejament respecte noves infraestructures, vialitat o serveis urbanístics a
implantar, per la qual cosa no s'incorporen variacions a I'avaluació económica del
POUM.

11. JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ

1. ANTECEDENTS DEL PLANEJAMENT

1.1.Planejament vigent

Text refós del Pla d'ordenació Urbanística de Granollers (POUM), aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, el
31/10/2012, i publicat al DOGC núm. 6336 de 15/03/2013.

1.2. Normes vigents

Es transcriu integrament I'article 213 de les Normes Urbanístiques que és objecte de
modificació:

ZONA INDUSTRIAL EN EDIFICACIÓ A'ILLADA (CLAU 4A)

Article. 213. Condicions d'ús

Els usos admesos són els de les categories de baix impacte de tipus I i de tipus 11,
d'indústria agrupada i d'indústria separada. En tots els casos cal tenir en compte les
Iimitacions que estableix I'article 116.

Seran compatibles I'ús comercial i el d'oficines, restringits a la comercialització deis
propis productes industrials i a I'administració de la própia empresa. No obstant, es
podran els usos comercials i d'oficines deslligats de I'ús predominant i sempre amb
una única activitat per parcel.la i sense admetre la divisió en propietat horitzontal.

L'ús d'habitatge es limitara al mínim necessari per al manteniment i I'atenció de les
insta/'lacions industrials i mai superara un habitatge de 100 m2 constru"lts per sól
industrial mínim 5.000 m2.
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Són també compatibles I'ús de restauració, les estacions de servei i garatges,
I'esportiu; sociocultural, docent (només vinculat amb processos o activitats industrials) i
el recreatiu, amb les Iimitacions deis articles 114 i 115, i contigües només amb
indústries de baix impacte, i es prohibeix I'ús de prestació de serveis de naturalesa
sexual.

D'acord amb I'informe emes per la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat
Industrial, d'11 d'abril de 2014, a les franges de seguretat del planol de I'informe,
s'haura de donar compliment a la instrucció 8/2007 SIE.

D'acord amb I'informe emes per la Direcció General de Protecció Civil, de 14 d'octubre
de 2014, s'estableix que a I'interior de la línia d'indefensió envers I'autoprotecció del
planol de I'informe, s'haura de donar compliment a la Resolució IRP/971/2010.

Sera d'aplicació expressa la previsió de places d'aparcament que determina I'article
125 de les normes del Pla General en relació als diferents usos a que es destinen les
edificacions.

2. NORMATIVA A MODIFICAR

2.1. Justificació

Tal i com ja es va justificar a la modificació puntual del POUM referida als articles 210,
212, 213, 216 i 217, del terme municipal de Granollers, aprovada definitivament per la
Comissió territorial d'Urbanisme de Barcelona, en sessió de 6 de novembre de 2014
(DOGC núm. 6778 del 29/12/2014), en el sentit que:

L'Ajuntament considera important facilitar les condicions d'implantació i
desenvolupament sobre el sol industrial, i permetre que una serie d'usos abandonin el
centre urba i generin noves dinamiques d'activitat economica.

Aquesta modificació incorpora la possibilitat de dividir horitzontalment les naus
industrials en clau 4A 1 i 4A2, amb I'objectiu d'incentivar el desenvolupament del teixit
industrial existent al municipi, per tal d'incorporar-hi noves modalitats productives i
d'activitats que requereixen superficies menors a les naus actuals, moltes en desús.
Malgrat aquesta nova regulació, el redactat de I'article 213 no va tenir en compte la
nova possibilitat de divisió horitzontal en la regulació deis usos comercials i oficines,
per la qual cosa es pro posa la seva modificació per tal d'adequar-Io a la nova modalitat
de "naus-niu".

2.2. Articulat modificat

Article 213. Condicions d'ús.
Els usos admesos són els de les categories de baix impacte de tipus I i de tipus 11,
d'indústria agrupada i d'indústria separada. En tots els casos cal tenir en compte les
limitacions que estableix I'article 116.

Seran compatibles I'ús comercial i el d'oficines, tant deis propis productes industrials i
a I'administració de la propia empresa, com deslligat de I'ús predominant, en els.
següents termes:

En c1au 4A1 i 4A2: s'admetra aquest ús, deslligat d'un ús predominant, en
cada una de les entitats constitu"ides mitjanc;ant divisió horitzontal.
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En c1au 4A3: s'admetra aquest ús, deslligat d'un ús predominant, en una
única activitat per parceHa i sense admetre la divisió en propietat
horitzontal.

L'ús d'habitatge es limitara al mínim necessari per al manteniment i I'atenció de les
instal'lacions industrials i mai superara un habitatge de 100 m2 constru'lts per sol
industrial mínim 5.000 m2.

Són també compatibles I'ús de restauració, les estacions de servei i garatges,
I'esportiu, sociocultural, docent (només vinculat amb processos o activitats industrials) i
el recreatiu, amb les Iimitacions deis articles 114 i 115, i contigües només amb
indústries de baix impacte, i es prohibeix I'ús de prestació de serveis de naturalesa
sexual.

D'acord amb I'informe emes per la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat
Industrial, d'11 d'abril de 2014, a les franges de seguretat del planol de I'informe,
s'haura de donar compliment a la instrucció 8/2007 SIE.

D'acord amb I'informe emes per la Direcció General de Protecció Civil, de 14 d'octubre
de 2014, s'estableix que a I'interior de la línia d'indefensió envers I'autoprotecció del
planol de I'informe, s'haura de donar compliment a la Resolució IRP/971/201 O.

Sera d'aplicació expressa la previsió de places d'aparcament que determina I'article
125 de les normes del Pla General en relació als diferents usos a que es destinen les
edificacions.

2.3. Necessitat de modificació del planejament

La revisió de I'article 213 modifica allo previst pel POUM, i en conseqüencia implica la
tramitació d'una modificació puntual del POUM mitjan<;:antel present document.

2.4. Ámbit de la modificació

Com ja s'ha esmentat, I'ambit d'aquesta modificació puntual es circumscriu a les zones
qualificades pel POUM de: Zona industrial d'edificació a'flla (c1au4A).

111.NORMES URBANíSTIQUES

Es proposa el següent redactat:

Article 213. Condicions d'ús.

Els usos admesos són els de les categories de baix impacte de tipus I i de tipus 11,
d'indústria agrupada i d'indústria separada. En tots els casos cal tenir en compte les
Iimitacions que estableix I'article 116.

Seran compatibles I'ús comercial i el d'oficines, tant deis propis productes industrials i
a I'administració de la propia empresa, com deslligat de I'ús predominant, en els
següents termes:

En c1au 4A1 i 4A2: s'admetra aquest ús, deslligat d'un ús predominant, en
cada una de les entitats constituYdes mitjanc;ant divisió horitzontal.
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- En c1au4A3: s'admetra aquest ús, deslligat d'un ús predominant, en una
única activitat per parcel'la i sense admetre la divisió en propietat
horitzontal.

L'ús d'habitatge es limitara al mínim necessari per al manteniment i I'atenció de les
instal.lacions industrials i mai superara un habitatge de 100 m2 constru'its per sol
industrial mínim 5.000 m2

•

Són també compatibles I'ús de restauració, les estacions de servei i garatges,
I'esportiu, sociocultural, docent (només vinculat amb processos o activitats industrials) i
el recreatiu, amb les Iimitacions deis articles 114 i 115, i contigües només amb
indústries de baix impacte, i es prohibeix I'ús de prestació de serveis de naturalesa
sexual.

D'acord amb I'informe emes per la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat
Industrial, d'11 d'abril de 2014, a les franges de seguretat del planol de I'informe,
s'haura de donar compliment a la instrucció 8/2007 SIE.

D'acord amb I'informe emes per la Direcció General de Protecció Civil, de 14 d'octubre
de 2014, s'estableix que a I'interior de la línia d'indefensió envers I'autoprotecció del
planol de I'informe, s'haura de donar compliment a la Resolució IRP/971/2010.

Sera d'aplicació expressa la previsió de places d'aparcament que determina I'article
125 de les normes del Pla General en relació als diferents usos a que es destinen les
edificacions.

111. ANNEXES

1 ESTUDI DE MOBILlTAT GENERADA

La present modificació del POUM no es troba inclosa en els suposits indicats a I'article
3.1 de del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació deis estudis d'avaluació .
de la mobilitat generada, i en conseqüencia no és necessari realitzar un estudi de
mobilitat generada.

2. AVALUACIÓ AMBIENTAL

D'acord amb el que estableix I'article 5 de la L1ei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació
ambiental de plans i programes, no és necessaria la redacció de I'estudi d'impacte
ambiental en la modificació puntual del POUM de GrarlOllers objecte d'aquest
document. .

3. MEMÓRIA SOCIAL

Donat que la present modificació no afecta la definició deis objectius de producció
d'habitatge protegit o d'altres tipus d'habitatge assequibleprevistos al POUM de
Granollers no s'escau la redacció de la memoria social.

4. INFORME DE SOSTENIBILlTAT ECONÓMICA

Els canvi introdu'it per la present modificació tenen la voluntat d'incentivar i afavorir el
desenvolupament economic i social del municipi, i no compromet I'assumpció de noves
.carregues que no estiguin previstes, en el planejament vigent, ni fan variar les
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previsions del planejament respecte noves infraestructures, vialitat o serveis
urbanístics a implantar, per la qual cosa no és necessari incorporar I'estudi de
sostenibilitat económica.

5. SUSPENSIÓ DE LLlCENCIES

Aquestes modificació no dona lIoc a la suspensió de cap tipus de lIicencia ni tramitació
de procediment.

Granollers, 14 de juliol de 2017

Montse Odena i Larrosa, arquitecta

Cap de Servei d'Urbanisme i Habitatge
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