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MEMÒRIA 
 

1 JUSTIFICACIÓ I OPORTUNITAT DE LA MODIFICACIÓ 

1.1 ANTECEDENTS I OPORTUNITAT 
L'àmbit objecte de la present modificació, es localitza a llevant del centre històric de Granollers, 
situat entre la Porxada i el parc de Torres Villà. En les darreres dècades, el nucli històric de 
Granollers s'ha configurat com una gran illa de vianants, en un procés de reurbanització dels 
més importants executats darrerament a Catalunya, i que ha comportat la configuració d’un 
entorn ampli on el vianant ha pres el protagonisme al vehicle, de potenciació comercial i de 
reforç del comerç de proximitat. 
 
La ciutat de Granollers, va començar a treballar en la millora del seu espai central, tot seguint 
un avanç de pla de reurbanització del seu centre històric, aprovat el maig de 1997. Aquest Pla 
preveia la seva execució per fases successives, i s’ha anat completant i extenent, a partir de 
diferents reflexions i actuacions urbanístiques guiades, entre altres, pel Pla de Mobilitat de la 
ciutat. Actualment, la ciutat disposa d’una àrea per a vianants al centre de més de 70.000 m2 
de superfície, i una xarxa de carrers transitables per vehicles però amb prioritat invertida a favor 
del vianants al seu voltant.  
 
En contrast, l’espai urbà configurat per les places Josep Barangé i Pau Casals, ha tingut un 
paper força residual tan funcionalment com arquitectònicament i ha anat assumint un paper 
secundari de servei interior dels edificis d'equipaments que l’envolten.  
  
És per aquest motiu que, el març de 2011, es convocà el concurs per a la selecció, mitjançant 
jurat, de l'equip tècnic redactor d'una proposta de reforma urbanística i de nova centralitat de 
l'àmbit constituït per les places de Pau Casals i de Josep Barangé, un tram del carrer Agustí 
Vinyamata i la façana del conjunt amb l'avinguda del Parc de Granollers. 
 
Un any més tard, concretament el 31 d’octubre de 2012, va ser aprovat definitivament el nou 
POUM de Granollers  (text refós, incorporant les prescripcions d'ofici de l'acord de la CTUB de 
28/09/2006), si bé el seu desenvolupament era anterior al concurs esmentat, i, per aquest 
motiu, en relació a la plaça Barangé el planejament vigent proposa el manteniment de la 
situació actual i no afronta les modificacions necessàries per impulsar la transformació d’aquest 
espai estratègic per a la configuració de la ciutat. 
 
El context de crisi econòmica d’aquests anys va alentir el procés de desenvolupament de les 
modificacions necessàries d’aquest espai. Finalment en el moment actual, amb una situació 
econòmica mes estable i allunyada dels criteris expansius de l’època de la bombolla 
immobiliària, és un moment adequat per estudiar una nova configuració per aquest espai, i 
impulsar la seva transformació.  
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1.2 OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ 
En el context descrit en l’apartat anterior, aquesta modificació del POUM té com a objecte 
ordenar l'àmbit delimitat pel carrer Agustí Vinyamata, avinguda del Parc i plaça Pau Casals, i 
que inclou la Plaça Barangé amb els equipaments que l’envolten, el carrer Marià Maspons i la 
casa i jardins catalogats de Torrebadella. 
 
La nova ordenació de l'àmbit haurà de millorar la qualitat de l’espai urbà, potenciar-ne l’ús i 
millorar la funcionalitat com a espai estratègic de Granollers, atenent als criteris següents: 
 

- Reforçar les relacions entre les places i espais comercials del casc antic, la Plaça 
Barangé i el parc de Torres Villà i l'estació d'autobusos, per potenciar les connexions 
entre el sector de llevant i el centre històric. 

- Incorporar els edificis que envolten l’espai en la configuració i en la imatge de la nova 
plaça potenciant els usos i les activitats en tot el conjunt. 

- Preveure en els edificis de la plaça usos comercials i d’activitats que reforcin la vitalitat 
del nou espai, mantenint al mateix temps la capacitat actual dels equipaments públics i 
la superfície d’espais lliures (augmentant-la si s’escau en les proporcions previstes 
legalment). 

- Destinar a usos públics l’edifici i jardí catalogats de Torrebadella. 
- Donar prioritat per a vianants a tot l'àmbit, restringint el trànsit rodat als accessos i 

serveis als edificis de l’àmbit,  i reconeixent tots els possibles recorreguts que faciliten 
la permeabilitat entre l’avinguda del Parc i el centre històric. 

- Generar un espai públic més verd i plurifuncional amb diferents espais i usos, com 
àrees de parc i espais arbrats, àrees de joc per a diferents edats o espais aptes per a 
actes i usos col·lectius, entre altres. 

- Reordenar el subsòl, limitant els accessos als aparcaments des de l’avinguda del Parc, 
mantenint o augmentant la capacitat d’aparcament actual. 

 
La proposta al mateix temps garantirà la seva viabilitat de gestió, econòmica i jurídica, 
redactant-se d’acord amb el 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 (en endavant TRLUC); i amb el Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant RLUC). 
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2 INFORMACIÓ URBANÍSTICA 

2.1 SITUACIÓ I ÀMBIT  
 
L'àmbit de la present modificació inclou els terrenys de les places de Pau Casals, Josep 
Barangé, part del carrer Agustí Vinyamata, la façana de l'avinguda del Parc i la residència de 
Torrebadella amb un total de 15.271 m². El límit de l'àmbit queda grafiat a tots els plànols 
d'informació i ordenació de la present modificació.  
 

2.2  CARACTERÍSTIQUES NATURALS DEL TERRITORI. OROGRAFIA 

2.2.1 Innecessarietat d'avaluació ambiental 
Donat que la present modificació de POUM es desenvolupa completament en sòl urbà 
consolidat i no es troba inclòs en cap dels supòsits establerts al capítol 2 i a l'Annex 1 de la Llei 
6/2009 del 28 d’abril d’avaluació ambiental de plans i programes, no està sotmès a avaluació 
ambiental. 
No es contempla necessari realitzar l'Informe ambiental ja que no es modifiquen els paràmetres 
existents d'ocupació i consum de sòl,  biodiversitat o patrimoni, alhora que es millora altres 
paràmetres de qualitat de paisatge o cicle de l'aigua preveient més superfícies drenants. 
 

2.2.2 Característiques naturals i ambientals.  
L’àmbit amb gran part de la superfície qualificada com espai lliure, troba condicionada la seva 
permeabilitat i presència d’arbrat per un aparcament subterrani. Així doncs, la plaça, presenta 
un acabat totalment pavimentat sense mantell vegetal excepte per una petita zona davant del 
Casino.  L’arbrat s’ordena tot evitant la zona de subsòl amb aparcament i es composa 
majoritàriament per pins. Trobem una major densitat entre l’edifici de Telefònica i l’edifici 
d’equipaments propietat de l’ajuntament. 
La seva orografia presenta pendents suaus excepte a la part central que emergeix per la 
presència de l'aparcament subterrani. 
 

2.2.3 Riscos naturals i geològics.  
No hi ha cursos d'aigua en l’àmbit pel que no es detecta cap risc de caràcter natural. 
Donat que el terreny es troba consolidat no es preveuen riscos específics de caràcter geològic. 
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2.3 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL 
 
L’àmbit està conformat majoritàriament per sòl públic destinat a equipament o a espai lliure. 
En concret, segons la seva titularitat i ús es distribueix com segueix: 
 

Sol d'equipaments privats: 1.734 
Sòl d'equipaments públics: 1.841 
Sol d'espais lliures públics (carrers i places): 11.695 
Total sòl aportat 15.270 

 
El sòl lliure públic, no adquirit o expropiat per part de l’administració actuant, no tindrà drets a 
afectes del repartiment d’aprofitaments, tot i que s’han de considerar les concessions de subsòl 
per a aparcaments o les servituds de serveis urbans. 
 
La resta de terrenys corresponen a equipaments públics o privats a excepció d’una finca amb 
una edificació i un jardí catalogats de propietat municipal, la casa Torrebadella. A continuació 
es relacionen aquestes finques descrivint les seves característiques principals, separant 
aquelles que en principi tindrien drets urbanístics, en cas de reparcel·lació, de les que no en 
tindrien per les característiques del títol de propietat. 
 
 
Finques incloses en la present modificació: 
 
Finca número 1 
Referència cadastral: 967713 
Propietari: AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 
Adreça: c/ Anselm Clavé, 29 
Superfície inclosa en la modificació: 675 m2 
Superfície total (segons cadastre):  690 m2 
Sostre construït (segons cadastre):  1.138 m2st. 
Any de construcció (segons cadastre):  1900 
 
Finca número 2 
Referència cadastral: 966201   
Propietari*: CORREUS 
Adreça: c/ Agustí Vinyamata, 12 
Superfície inclosa en la modificació: 400 m2 
Superfície total (segons cadastre): 400 m2 
Sostre construït (segons cadastre):  687 m2st. 
Any de construcció (segons cadastre):  1965 
 
Finca número 3 
Referència cadastral: 966202 
Propietari*: TELEFÒNICA  
Adreça: av/ Parc, 11 
Superfície inclosa en la modificació: 500 m2 
Superfície total (segons cadastre):  500 m2 
Sostre construït (segons cadastre):  2000 m2st. 
Any de construcció (segons cadastre):  1965 
 
Finca número 4 
Referència cadastral: 966203 
Propietari*: AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 
Adreça: av/ Parc, 9 
Superfície inclosa en la modificació: 625 m2 
Superfície total (segons cadastre):  625 m2 
Sostre construït (segons cadastre):  2247 m2st. 
Any de construcció (segons cadastre):  1975 
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Finca número 5 
Referència cadastral: 966205 
Propietari*: MUTUA 
Adreça: Plaça Pau Casals 
Superfície inclosa en la modificació: 966 m2 
Superfície total (segons cadastre):  837 m2 
Sostre construït (segons cadastre):  6861 m2st. 
Any de construcció (segons cadastre):  1972 
 
Finca número 6 
Referència cadastral: 966204 
Propietari*: AJUNTAMENT DE GRANOLLERS (jutjats).  
Adreça: av/ Parc, 7 
Superfície inclosa en la modificació: 541 m2 
Superfície total (segons cadastre):  500 m2 
Sostre construït (segons cadastre):  2500 m2st. 
Any de construcció (segons cadastre):  1969 
 
Finca número 7 
Referència cadastral: 966206 
Propietari*: espai lliure amb concessió de subsòl 
Adreça: c/ Agustí Vinyamata, 10 
Superfície inclosa en la modificació: 3193 m2 
Superfície total (segons cadastre):  9247 m2 
Sostre construït (segons cadastre):  24814 m2st. 
Any de construcció (segons cadastre):  1979 
 
Finca número 8 
carrers i espais lliures 
Propietari*: AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 
Superfície inclosa en la modificació: 9337 m2 
 
*propietari durant els darrers 5 anys 
 
El següent quadre es resumeixen les superfícies incloses en la modificació: 
 
Núm. Codi 

Cadastral
PROPIETARI ADREÇA Sup. Inclosa

I-1 967713 AJUNTAMENT DE GRANOLLERS c/ Anselm Clave, 29 675
I-2 966201 CORREUS c/ Agustí Vinyamata, 12 400
I-3 966202 TELEFÒNICA av/ Parc, 11 500
I-4 966203 AJUNTAMENT DE GRANOLLERS av/ Parc, 9 625
I-5 966205 MUTUA Plaça Pau Casals 834
I-6 966204 AJUNTAMENT DE GRANOLLERS (jutjats) av/ Parc, 7 541
I-7 966206 espai lliure amb concessió de subsòl c/ Agustí Vinyamata, 10 3.193
I-8 carrers i espais lliures 8.502

TOTAL MODIFICACIÓ 15.270  
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2.4 USOS, EDIFICACIONS I INFRAESTRUCTURES EXISTENTS 
 
En l'àmbit de la modificació es localitzen sis edificacions, cinc d'equipaments i una residencial, 
un aparcament públic soterrat i una plaça trapezoïdal. 
 

2.4.1 Edificacions 
 
Correus: Edificació aïllada destinada a equipaments 
de propietat privada i situada al carrer Agustí 
Vinyamata nº12. Actualment es troba en ús i alberga 
el servei de correus. 
 
L'edifici de planta rectangular i coberta plana disposa 
de  dues plantes sobre rasant i una planta soterrani 
amb un total de 687m² de superfície construïda 
segons el cadastre i fou construït al 1965. (Veure 
annex 1) 
 
La façana principal així com l'accés principal de 
l'edifici es situen al mateix carrer Agustí Vinyamata, 
les façanes laterals disposen d'obertures de petites 
dimensions a totes les plantes, mentre que la façana 
posterior (que dóna a la plaça Barangé) només 
disposa d'una obertura que s'utilitza com a accés de 
servei, sense relacionar-se amb l’espai públic 
principal. 
En relació a l’espai urbà, l’edifici s’alinea al carrer de 
Marià Sans, però la seva posició dificulta la visual de 
les edificacions històriques des de l’accés de 
l’avinguda del Parc. 
 
Telefònica: Edificació aïllada destinada a 
equipaments de propietat privada situada a l'avinguda 
Parc nº11. Actualment es troba en ús i alberga 
serveis i instal·lacions de Telefònica. 
 
L'edifici de planta rectangular i coberta plana, disposa 
de tres plantes sobre rasant i una planta soterrani 
amb un total de 2.000m² de superfície construïda 
segons el cadastre. Aquest fou construït al 1965. 
(Veure annex 1) 
L'accés principal de l'edifici es situa a la façana que 
dona a la plaça Barangé, mentre que a l'avinguda del 
Parc trobem un accés de servei. Totes les façanes 
disposen de grans finestrals en totes les plantes i hi 
destaca un volum de badalot cec a coberta. 
 
La seva ubicació col·labora a donar continuïtat a 
l’alçat de l’Avinguda del Parc i carrer Girona. Mantenir 
aquest edifici, amb possibilitat d’ampliar-se, l’ajustaria 
a l’escala dels edificis de l’entorn.  
 
Equipaments municipals: Edificació aïllada destinada 
a equipaments de propietat pública i situada a 
l'avinguda Parc nº9. Actualment es troba en ús i 
alberga serveis, la seu de diverses associacions i 
entitats i administració municipal. 
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L'edifici disposa d'un volum sòcol rectangular de 
planta baixa més pis i un volum també rectangular, 
reculat respecte la façana principal i de menor 
profunditat de cinc plantes. En total són 7 plantes i 
2.247m² de superfície construïda segons el cadastre. 
Aquest fou construït al 1975. (Veure annex 1) 
 
Atenent a la situació i dimensions de les obertures de 
les façanes es distingeix com a façana principal la 
situada a est, a l'avinguda del Parc. Aquesta disposa 
de grans finestrals a totes les plantes i a més s'hi 
situa l'accés principal mitjançant una zona porxada. 
Pel que fa a la resta de façanes aquestes disposen de 
poques obertures, a la façana oest (plaça Barangé) 
es poden observar petites obertures i una zona on es 
recolza el nucli de comunicacions. 
A la façana lateral nord trobem un accés al servei 
d'urgències. 
 
Jutjats: Edificació aïllada destinada a equipaments de 
propietat pública i situada a l'avinguda Parc nº7. 
Actualment es troba en desús i anteriorment 
albergava els serveis de jutjat municipal. 
L'edifici de planta rectangular i coberta plana disposa 
de quatre plantes sobre rasant i una planta soterrani 
amb un total de 2.500m² de superfície construïda 
segons el cadastre i fou construït al 1969. (Veure 
annex 1). Se’n preveu la reutilització com a seu del 
Consell Comarcal. 
 
L'accés principal de l'edifici es situa a l'avinguda del 
Parc i trobem un accés secundari a la façana de la 
plaça Barangé mitjançant una petita rampa. Les 
quatre façanes disposen d'un gran nombre 
d'obertures de petit format amb una distribució similar.  
La seva posició dificulta l’accés a la plaça de Pau 
Casals  des de l’avinguda del Parc, i un recorregut 
directe entre l’Estació d’autobusos i el carrer de Marià 
Maspons que condueix al nucli històric. 
 
La Mútua: Edificació aïllada destinada a equipaments 
de propietat privada i situada a la Plaça Pau Casals. 
Actualment es troba en ús i alberga serveis sanitaris i 
zona d'aparcament. 
 
L'edifici s'erigeix amb una volumetria singulars i 
coberta plana. Aquest disposa de dues plantes 
soterrani destinades a recepció d’ambulàncies 
(mitjançant rampa), equipament sanitari i 
instal·lacions; i dos cossos annexos sobre rasant amb 
vuit i quatre plantes respectivament. La seva 
superfície construïda total segons cadastre és de 
6.861m² i fou construït al 1972. (Veure annex 1) 
 
L'accés al soterrani es situa a la cantonada nord-oest, 
a la plaça de Pau Casals. L'accés a l'aparcament es 
situa a la cantonada sud-est entre l'edifici de la Mútua 
i el dels Jutjats, mitjançant una rampa.  
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L’edifici s’eleva un metre d’altura de la cota natural del 
paviment, deslligant-se de l’espai públic que l’envolta. 
Una nova relació del seu basament amb la plaça de 
Pau Casals pot ajudar a millorar la seva aportació al 
conjunt urbà. 
 
Casa Torrebadella: Edificació arrenglerada situada al 
carrer Anselm Clave nº29, cedida a l'ajuntament 
perquè es destini a museu o una altra finalitat cultural 
o artística. Actualment destinada a habitatge amb dret 
d'úsdefruit vitalici. 
 
L'edifici d'estil eclèctic es troba catalogat (fitxa R-007 
del PE de protecció del Patrimoni arquitectònic i 
arqueològic de Granollers). Aquest disposa d'una 
planta semisoterrada, planta baixa i pis amb coberta a 
tres vessants. La seva superfície construïda total 
segons cadastre és de 1.138m² i fou construït al 
1899. (Veure annex 1). 
 
L'edifici s'alinea a dos carrers, la façana principal i 
l'accés principal es situa al carrer Anselm Clavé 
mentre que la façana lateral s'alinea al carrer de 
Marià Maspons a sud. Per la banda de llevant es situa 
el jardí on dóna la façana posterior o est.  Els buits de 
la façana són de proporcions verticals i hi destaca una 
tribuna tancada a la cantonada. Els elements formals i 
ornamentals l'emmarquen en el llenguatge eclèctic de 
finals del Segle XIX. 
 
Dintre de l'àmbit trobem dos aparcaments, un sota 
l’avinguda del Parc i “El Sot” sota la plaça Josep 
Barangé que ens condiciona l’absència de vegetació i 
els desnivells. Aquests es troben actualment en règim 
de concessió administrativa. “El Sot” es tracta d’un 
aparcament de quatre plantes soterrades, amb un 
total de 313 places, 74 places al soterrani -1, 80 
places al soterrani -2, 77 places al soterrani -3 i 82 
places al soterrani -4, amb una superfície construïda 
total segons cadastre de 24.814 m². Aquest fou 
construït el 1979. 
 
Els accessos rodats a aquest aparcament es realitzen 
mitjançant una rampa situada en l'extrem nord-oest 
de la plaça, al costat de l'edifici de Correus i 
mitjançant una connexió amb l'aparcament situat sota 
l'avinguda del Parc que disposa dels seus accessos a 
la mateixa avinguda.  
 
En relació als accessos per a vianants en trobem tres: 
un situat al lateral de la rampa d'accés amb un 
recorregut amb escales, un segon accés situat a la 
cantonada nord-est de l'aparcament, que consta d'un 
tram d'escales i que emergeix a la plaça mitjançant un 
petit volum construït i un tercer accés situat a la 
cantonada sud-oest de l'aparcament, renovat 
recentment i que incorpora un ascensor apart 
d'escales, aquest també emergeix a la plaça 
mitjançant un petit volum construït. 
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2.4.2 Espais públics: places i carrers 
 
Plaça Pau Casals: conformada per façanes continues 
d'edificacions entre mitgeres a les vessants sud i oest, 
mentre que a nord la limiten dues edificacions 
aïllades, els antics jutjats i La Mútua. Disposa d'un vial 
que connecta amb l'avinguda del Parc, la plaça 
Catalunya i el vial de la plaça Josep Barangé. 
El vial disposa de dos carrils, un per cada sentit de 
circulació, disposa també d'una zona de parada i 
aparcament per a taxis en filera a una banda i en 
bateria a l'altre. Disposa a més de tres aparcaments 
adaptats i una zona per a motocicletes. Les voreres 
són d'escassos 1,5m a la banda sud i 2,5 a la nord.  
Com ja hem esmentat en aquest vial es situa l'accés a 
l'aparcament de l'edifici de la mútua. 
 
 
Plaça Josep Barangé: conformada per una façana 
continua d'edificacions entre mitgeres a oest i façanes 
discontinues amb edificacions aïllades a sud, nord i 
est, La Mútua, Correus, Telefònica i l'edifici 
d'equipaments municipals. Es pot entendre doncs que 
la plaça inclou els espais intersticials entre les 
edificacions aïllades i per tants s'estén fins a 
l'avinguda del parc i fins el carrer d'Agustí Vinyamata 
 
Pel que fa a la seva configuració, a oest hi discorre un 
vial, l'espai central es destina a plaça de gran 
dimensió i els espais intersticials es conformen com a 
petites places o espais de circulació.  
 
El vial es divideix en dos trams, el primer entre la 
plaça Pau Casals i  el carrer Marià Maspons disposa 
de calçada separativa amb un únic carril i aparcament 
a una banda i zona de servei a la mútua a l'altre, la 
vorera de la banda oest és de tan sols 1 metre. El 
segon tram entre el carrer Marià Maspons i el carrer 
d'Agustí Vinyamata disposa d'un tractament de 
plataforma única amb preferència per a vianants. 
 
L'espai destinat a gran plaça es troba condicionat en 
gran part per la presència de l'aparcament soterrat, 
afectant tant a la quantitat de vegetació com al nivell 
de la capa d'acabat. Així doncs la plaça presenta 
diferents inclinacions i desnivells que culminen amb 
unes grades davant de l'edifici de la mútua. Pel que fa 
als acabats, la plaça es troba majoritàriament 
pavimentada i en bon estat i pel que fa a l'arbrat, la 
plaça disposa de poques zones toves i una presència 
minsa d'arbres.  
 
Pel que fa als espais intersticials entre les edificacions 
aïllades, aquests es conformen en espais de plaça o 
espais de circulació amb major presència de 
vegetació i zones amb paviments tous. 

 
Carrer d’Agustí Vinyamata: Dins l'àmbit hi fan front a 
nord i oest façanes continues d'edificacions entre 
mitgeres, mentre que a sud hi fan front dues 
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edificacions aïllades, correus i l'edifici de telefònica més enretirat. El carrer connecta amb 
l'avinguda del Parc, el carrer d'en Marià Sans, el vial de la plaça Josep Barangé i ja fora de 
l'àmbit amb el carrer de Josep Anselm Clavé i el Passeig de la Muntanya. 
El carrer disposa d'un carril de circulació rodada limitada a 30km/h, d'una zona de càrrega 
descàrrega i una zona de parada i aparcament per a taxis en filera. Disposa de voreres amples 
de entre 2'5 i 3m. 
 
En els espais públics oberts objecte de la present modificació puntual, es situen una sèrie 
d’elements que caracteritzen l’espai:  serp de llum, pèrgoles metàl.liques, monument als Cors 
d’Anselm Clavé, quiosc,... El projecte d’urbanització que haurà de definir l’espai plaça es 
concretarà la preservació o canvi d’ubicació, si s’escau, d’aquests elements. 
 
En el mateix sentit, i pel que fa als Elements Naturals d’Interès Municipal existents, el projecte 
d’urbanització s’ajustarà als criteris d’intervenció particulars previstos en el Pla Especial de 
Protecció i Gestió del Patrimoni Natural de Granollers. 
 

2.4.3 Equipaments  
 
Anàlisi dels equipaments existents en l’entorn 
 
Els equipaments existents dins de l’àmbit d’actuació han estat descrits abundantment en els 
capítols anteriors. 
 
Per tal d’avaluar les necessitats d’equipament de l’àmbit inclòs en aquesta modificació, s’ha 
considerat necessari tenir en compte les necessitats d’un entorn més ampli en funció de la seva 
població real. 
 
L’àmbit considerat és tot el centre de Granollers. S’ha analitzat el barri del Centre i la part 
annexa dels barris de Sant Miquel, Sota el Camí Ral, Instituts, Ponent i Joan Prim. 
Concretament l’àrea definida pels carrer Ramon Llull i c. de Francesc Ribas al nord, el c. Roger 
de Flor a l’est, pel c. Enric Prat de la Riba i c. de Foment al sud i per les vies del tren a l’oest. 
 
 
Població 
 
La població existent a l’àmbit s’ha considerat a partir del cens de població per districtes de 
l’Instituto Nacional de Estadística de 2011, actualitzat segons la variació del padró entre 2011 i 
2017. 
Taula del cens de població 2011 de les seccions incloses en l’àmbit: 
Font: l’Instituto Nacional de Estadística, cens 2011 
 
  Total  Homes  Dones 

Total  15955  7810 8145

Secció 0809601003  1690  865 825

Secció 0809601002  1535  770 765

Secció 0809601005  1585  715 870

Secció 0809601001  535  235 300

Secció 0809601004  1425  795 635

Secció 0809602004  1965  935 1025

Secció 0809602001  1820  735 1085

Secció 0809602002  690  400 290

Secció 0809602003  725  350 375

Secció 0809603001  2060  1010 1050

Secció 0809604001  1925  1000 930
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Taxa de creixement de població  
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants. 
 
   Homes  Dones Total   

2011  29893  30107 60000   

2017  29897  30798 60695   

    695 1,16%
 
Hipòtesi d’habitants en les seccions estudiades: 
Habitants = 15955 x (1+1,16%) = 7.900 persones. 
 
S’ha de considerar que el creixement d’habitants de Granollers s’ha donat en àrees de 
transformació i/o de creixement fonamentalment. Es probable que en la zona analitzada no 
hagi hagut cap creixement, o fins i tot es probable que hagi tingut un cert decreixement de 
població. Per tant aquesta hipòtesi de 7.900 persones es pot considerar la mes desfavorable. 
 
Finalment s’han calculat, a partir de la piràmide d’edats de tota la població, els percentatges 
corresponents als diversos trams d’edats segons les funcions específiques, a fi de establir les 
necessitats de cada tipus d’equipament. Els resultats i trams que s’han tingut en compte es 
resumeixen en el quadre següent: 
 

 
 
 
Equipaments existents a l’entorn 
 
En l’entorn descrit es poden identificar un total de 59 solars amb ús d’equipaments classificats 
segons ús Docent (20), Esportiu (2), Sanitari (7), Administratiu (13) i Sòcio-cultural (17), amb 
una ocupació de superfície de sòl de 73.960 m2 aproximadament, tot i ser un entorn on la 
majoria dels equipaments ocupen parcel·les petites i tendeixen a créixer en altura.  
 
També es poden compatibilitzar 6 reserves de planejament amb qualificació d’equipament amb 
una superfície de 9.135m2, dels quals dos tenen ús actualment i els altres quatre es troben 
sense ús determinat o destinats a aparcament.  
 

Grups Funcionals de Edats Població 60695

Rang Edat mínima Edat Màxima Població %

de 0 a 1 any >=0 <1 560 0,92%

d'1 a 2 anys >=1 <2 578 0,95%

de 2 a 3 anys >=2 <3 599 0,99%

Infantil >=3 <6 1822 3,00%

Primària >=6 <12 3967 6,54%

ESO >=12 <16 2419 3,99%

Batxillerat >=16 <18 1229 2,02%

CFGM >=16 <20 2433 4,01%

CFGS >=18 <35 12002 19,77%

Joves >=16 <35 13231 21,80%

Adults >=35 <65 26982 44,46%

Llar d'Avis >=65 10537 17,36%

Centre de dia >=75 5153 8,49%

Residència 3a ed>=65 10537 17,36%

Habitatge tutelat >=65 10537 17,36%

Casal de joves >=16 <35 13231 21,80%

Ludoteca >=0 <16 9945 16,39%
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No s’han considerat en aquest còmput el Mercat de Sant Carles i els edificis de Telefònica i 
Correus per tenir usos de proveïment o de serveis tècnics destinats a tota la ciutat. Els resultats 
d’aquest anàlisi es representen en el plànol I-7 d’aquesta modificació i es resumeixen en el 
quadre següent: 
 

 
 
 
Necessitats d’equipaments 
 
Per tal de fer una valoració en relació a les necessitats d’equipament de l’entorn, s’ha elaborat 
una taula a partir dels estàndards que requereixen les diferents administracions competents en 
les diferents matèries. Cal assenyalar, no obstant, que hi ha una sèrie d’equipaments respecte 
dels quals no existeixen estàndards. Les necessitats respecte d’aquests s’han elaborat a partir 

Ús Tipus Superfície Quantitat
Docent

Escola bressol 1.894 6
CEIP 23.951 10
IES 1.106 2
FP 761 2

Total Docent 27.712 20

Esportiu
CAM 20.734 2

Total Esportiu 20.734 2

Sanitari
Centre Assistencial 566 1
Centre de dia 971 1
CAP 733 1
Residències 2.597 2
Hospital privat 1.532 2

Total Sanitari 6.399 7

Administratiu
Sense ús 537 1
Oficines 3.954 8
Ajuntament 495 1
Policia 1.541 3

Total Administratiu 6.527 13

Socio-Cultural
Oficines 507 1
Religiós 2.833 1
Museu 479 1
Biblioteca 586 1
Centre Cultural 2.465 6
Centre Cívic 1.539 4
Auditori 2.897 1
Teatre 1.283 2

Total Socio-Cultural 12.589 17

Reserves planejament
Sense ús 4.967 4
Amb ús 4.168 2

Total Reserves planejament 9.135 6

Total general 83.095 65
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de la pròpia experiència i el contrast dels valors obtinguts respecte de la realitat existent de 
Granollers.  
 

 
 
Comparant els valors obtinguts en la taula d’equipaments existents amb la taula de necessitats 
obtenim els dèficits o superàvits del àmbit analitzat per comprovar si es tracta d’un entorn 
sobre-equipat. 
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Docent 24.896
Escola bressol 2,86% 61% 137,2 15,00 2.058 500 2.000 2.058

de 0 a 1 any 0,92% 30% 21,9
d'1 a 2 anys 0,95% 60% 45,1
de 2 a 3 anys 0,99% 90% 70,2

CEIP 9,54% 100% 753,5 20,00 15.070 5.000 10.000 15.070
Infantil 3,00% 100% 237,1
Primària 6,54% 100% 516,3

IES 6,01% 80% 379,3 13,89 5.269 5.000 10.000 5.269
ESO 3,99% 90% 283,4
Batxillerat 2,02% 60% 96,0

Centres Formatius 23,78% 8% 141,4 15,00 2.122 2.500 10.000 2.500
CFGM 4,01% 20% 63,3
CFGS 19,77% 5% 78,1

Esportiu 24.066
POL 100,00% 100% 7.900,0 0,67 5.331 1.000 2.150 5.331
PAV 100,00% 100% 7.900,0 0,32 2.498 1.350 7.600 2.498
SAL 100,00% 100% 7.900,0 0,07 560 450 1.500 560
CAM 100,00% 100% 7.900,0 1,98 15.677 7.400 13.150 15.677
PCO 100,00% 100% 7.900,0 0,07 545 1.750 6.050 0
ATL 100,00% 100% 7.900,0 0,12 954 6.400 23.450 0

Sanitari i Assistencial 7.377
CAP 100,00% 70,00% 5.530,0 0,29 1.593 1.440 0 1.593
Serveis socials 129,1 4,00 516 200 0 516

Atenció Social 100,00% 0,70% 55,3
Centre de dia Centre de dia 8,49% 11,00% 73,8 10,00 738 0 0 738
Residències 151,0 30,00 4.530 1.000 0 4.530

Residència 3a edat 17,36% 5,25% 72,0
Habitatge tutelat 100,00% 1,00% 79,0

Administratiu i Seguretat 4.110
Ajuntament 100,00% 100% 7.900,0 0,20 1.580 300 0 1.580
Policia Municipal 100,00% 100% 7.900,0 0,02 158 160 0 160
Serveis Municipals 100,00% 100% 7.900,0 0,30 2.370 450 0 2.370

Brigada
Correos
Deixalleria

Socio-cultural i Religiós 5.873
Cente religiós 100,00% 20,00% 1.580,0 0,25 395 0 0 395
Centre socio-cultural 4.893 5.478

Centre civic i cultural 100,00% 100,00% 7.900,0 0,13 1.015,2 1.285 0 1.285
Casal de joves 21,80% 50,00% 861,1 1,00 861,1 200 0 861
Biblioteca 100,00% 100,00% 7.900,0 0,15 1.185,0 800 0 1.185
Ludoteca 16,39% 50,00% 647,2 1,00 647,2 200 0 647
Teatre, auditori 100,00% 100,00% 7.900,0 0,15 1.185,0 1.500 0 1.500
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Es pot concloure que l’entorn estudiat té un superàvit global de sòl destinat a equipaments de 
19.143 m2, segons es deriva de la taula anterior comparativa dels equipaments segons l’ús. 
 
Comprovem la tendència de les ciutats a concentrar equipaments administratius, socials, 
culturals als centres urbans. En el cas de l’àmbit estudiat de Granollers és presenten superàvits 
d’aquests usos. També comprovem un cert superàvit en els equipaments docents, cosa que no 
és tan freqüent. 
 
Respecte als equipaments d’ús esportiu i sanitari s’han detectat certs dèficits de sòl, si bé, 
reserves d’equipament no utilitzades (9.135m2) són netament superior als dèficits detectats 
(4.310m2). 
 
Amb tot, hem de fer les següents consideracions: 

- En relació als equipaments d’ús docent es pot considerar que hi ha suficient sòl 
destinat a aquest ús, ja que a més de tenir un superàvit de 2.816m2 de sòl, cal tenir en 
compte el solar de més de 30.000m2 de superfície on existeixen 2 centres educatius i 2 
instituts, al límit est del carrer de Roger de Flor.  

- Quant a les necessitats d’ús esportiu, es detecta un dèficit de més de 3.332m2, ja que 
només trobem dos camps de futbol a l’entorn delimitat. Tot i això existeix el conjunt 
esportiu on s’hi situen el Pavelló Municipal d'Esports, les Pistes municipals d'atletisme, 
les Piscines Municipals i el Camp de futbol 1r de Maig ubicat al límit sud-oest de 
l’àmbit.   

- Respecte a l’ús sanitari, es pot determinar que hi ha un dèficit aproximat de 978m2. No 
obstant, limita al nord-oest de l’entorn estudiat l’hospital general de Granollers, i, per 
l’altra banda, s’està executant ja la construcció d’un nou centre hospitalari en el sòl de 
reserva d’equipament sanitari del carrer Girona. 

- Pel que fa a l’ús administratiu, es supera la superfície necessària en 4.787m2. 
- Sobre el sòl destinat a l’ús sòcio-cultural es detecta un alt nivell d’equipaments, 

concretament 17, amb un superàvit superficial de 6.716m2. 
 

En suma, podem concloure que hi ha reserves de planejament suficients per absorbir el dèficit 
d’aquests usos ja que en l’àmbit estudiat existeixen 6 solar qualificats d’equipament i que 
resten sense ús com a tal o mantenen altres usos, amb una superfície de 9.135m2, suficient 
per absorbir el sòl dels usos deficitaris. 

Ús Superfície Quantitat
Superfície 
necessària 

Superàvit/ 
/Dèficit

Docent 0 0 0 0
Total 27.712 20 24.896 2.816

0 0 0 0 0
Esportiu 0 0 0

Total 20.734 2 24.066 -3.332 
0 0 0 0 0

Sanitari 0
Total 6.399 7 7.377 -978 

0 0 0 0 0
Administratiu 0 0 0 0

Total 6.527 13 1.740 4.787
0 0 0 0

Socio-Cultural 0 0 0
Total 12.589 17 5.873 6.716

0 0 0 0
Reserves planejament 0 0 0

Total 9.135 6 0 9.135
0 0 0 0

Total general 83.095 65 55.388 19.143

EXISTENTS NECESSITATS
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2.4.4 Xarxes de serveis 
 
La xarxa de clavegueram discorre paral·lela a l'avinguda del parc, excepte per un ramal que 
serveix a l'aparcament soterrat. 
 
Pel que fa a la xarxa d'electricitat, aquesta també discorre soterrada majoritàriament paral·lela 
a l'avinguda del parc. Trobem una estació transformadora soterrada entre l'edifici dels antics 
jutjats i la Mútua, amb la conseqüent xarxa de connexió que forma un anell al voltant de l'edifici 
dels jutjats. 
 
Pel que fa a la xarxa de gas, aquesta disposa dins de l'àmbit de dos ramals. Aquests connecten 
pel sud de l'àmbit a l'avinguda del parc. Un dels ramals continua paral·lel a l'avinguda del parc 
fins l'edifici dels antics jutjats i el segon ramal discorre paral·lel al vial de la plaça Pau Casals 
fins el nº13. 
 
La xarxa de telecomunicacions, per altre banda disposa d'una xarxa soterrada més extensa 
dins l'àmbit. disposa d'un ramal paral·lel a l'avinguda del parc i un anell que hi connecta i 
discorre dins de l'àmbit primerament paral·lel al carrer Agustí Vinyamata, després travessa la 
plaça Josep Barangé per un dels laterals de l'aparcament i finalment torna a connectar paral·lel 
a l'edifici d'equipaments municipals. 
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2.5 PLANEJAMENT VIGENT 

2.5.1 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i arqueològic (2003) 
El Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i arqueològic de Granollers, va ser 
aprovat definitivament el 15 d’Octubre de 2003. 
 
En l'àmbit d'aquesta modificació, el Pla Especial cataloga la casa Torrebadella (FITXA R-007 
que s’annexa a aquesta memòria), situada al carrer d'Anselm Clavé nº29, i li confereix un nivell 
de protecció B, tipus I, és a dir, que es cataloga com a Bé Cultural d'Interès Local amb 
conservació estricta. Hi afegeix a més, que es conservarà el jardí i la tanca. 
 

2.5.2 Pla Especial de Protecció i Gestió del Patrimoni Natural de Granollers (2004). 
El  Pla Especial de Protecció i Gestió del Patrimoni Natural de Granollers, va ser aprovat 
definitivament el 16 de juny de 2004 i es manté vigent. 
 
En l’àmbit d’aquesta modificació, es troben tres Elements botànics d’interès municipal (ENIM) 
inclosos en el Catàleg del Pla especial: 
EBIM-13: Olivera de la plaça de Pau Casals, amb un grau de protecció de Tipus II. 
EBIM-84: Washingtònia de Can Ramoneda, amb un grau de protecció de Tipus I. 
EBIM-85: Palma de Canàries de Can Ramoneda, amb un grau de protecció de Tipus I 
 
S’annexen les fitxes a la present memòria. 
 

2.5.3 Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal (2012) 
El TEXT REFÓS del POUM de Granollers, que Incorpora les prescripcions d'ofici de l'acord de 
la CTU de 28/09/2006 va ser aprovat definitivament el 31 d’Octubre de 2012 
 
En l`àmbit d’aquesta modificació, descrit minuciosament en l’apartat 2.4 d’aquesta memòria, 
s’inclouen les següents qualificacions: 
 
Sistemes 
 Viari 
V Espais Lliures 
EQad Equipaments administratiu 
EQsa Equipaments Sòcio-sanitari 
 
Zones: 
1B Zona residencial en illa tancada, Façana ampla 
 
Es transcriu a continuació la normativa corresponent a les qualificacions incloses en aquesta 
modificació (amb excepció del sistema viari i els espais verds): 
 
 
SISTEMA D'EQUIPAMENTS 
Article 171 . Definició i regim. 
1. Com en els sols que es dediquen a usos públics o col·lectius al servei deis veïns, el sol 
previst per a nous equipaments, llevat de l'adscrit per a ampliacions deis equipaments privats 
existents, serà, en execució d'aquest Pla General i deis instruments que el desenvolupin, de 
titularitat pública en funció deis procediments previstos a la legalitat vigent (cessions, 
expropiacions, .... ), si bé la gestió pot atribuir-se al sector privat, quan no es prevegin en els 
programes d'acció municipal la seva execució dins els· cinc anys següents a l'assignació d'ús 
específic. 
2. Els equipaments existents mantindran el regim de propietat o titularitat que tinguin al moment 
de l'aprovació d'aquest POUM. 
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3. La iniciativa privada, a més deis supòsits considerats en els apartats anteriors, podrà 
construir equipaments d'acord amb la regulació de les condicions d'ús de cada zona. 
4. L'equipament privat (ZEP) de l'antic sector S, "can Gordi-can Catala", ... 
 
Artlcle 172. Usos. 
a) EI sistema d'equipaments comunitaris compren els usos següents: 

1. Administratiu (ad). 
2. Educatiu (ed). 
3. Socio~sanitari (sa). 
4. Esportiu (es). 
5. Cultural (cu). 
6. Recreatiu (rec). 
7. Religiós (re). 
8. Cementiri (ce). 
9. Abastament (ab). 
10. Transports (tr). 
11. Estacions de servei, només a la part de l'equipament destinat a serveis privats en règim 
de concessió administrativa procedent de l'antic P.E.59 qualificada "EQ ben" i segons 
l'acord de la CTU de 7 de maig de 2003. 

b) AI sistema d'equipaments públics de l'antic sector S, "can Gordi - can Català" s'hi admeten 
els usos 1 a 6 del llistat anterior. 
 
Article 173. Determinacions en sol urbà. 
1. En sòl urbà, el POUM indica de forma detallada la localització de cada equipament, llevat de 
les àrees en què es preveu el desenvolupament obligatori mitjançant Plans especials. 
2. En general, les condicions de superfície i situació són determinades directament pels plànols 
d'ordenació i les normes de cada zona, sector o àrea. 
3.AI sistema d'equipaments públics de l'antic sector S, l’índex d'edificabilitat neta és de 0,737 
m2 sostre/m2 parcel·la. 
... 
 
Article 175. Assignació d'usos. 
1. En aquest POUM s’assignen dins el sol urbà els usos del sistema d'equipaments o bé l'ús 
genèric d'equipament que l‘Administració especificarà en el desenvolupament del Pla. 
En el sol urbanitzable haurà de fer-se l'assignació mitjançant el planejament parcial o especial. 
Encara que un equipament estigui inclòs en 'un sector de planejament amb anterioritat a 
l'aprovació del Pla Parcial, podrà assignar-se l'ús mitjançant un Pla Especial que legitimarà 
l'expropiació dels terrenys, d'acord amb allò que preveu l'article 109 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLU), modificat 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
2. Sempre que no disminueixi la superfície global de cada ús, podrà variar-se l'assignació de 
l'ús vigent, mitjançant un Pla especial, mantenint, però, l'adscripció al sistema d'equipaments. 
3. Altres alteracions del sistema d'equipaments implicaran la modificació o la revisió del POUM. 
4.S'admet ubicar en la coberta deis edificis aquelles instal·lacions de subministrament d'energia 
elèctrica incloses a l'apartat 2.c) de l'article 178, sempre que no interfereixin en l'ús a que esta 
destinat el sistema. 
 
Article 176. Condicions d’edificació. 
1. L'edificació en les àrees d'equipament s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diversos 
equipaments, al paisatge i a l'organització general del teixit urbà en què se situen. 
2. Part de les condicions d'edificació dels nous equipaments comunitaris situats en sol urbà 
vénen definides en els plànols d'ordenació a escala 1:2.000. Per a aquelles condicions que no 
ho estiguin s'aplicaran les condicions d'edificació de la zona de l’entorn. 
3.Les condicions d'edificació per als nous equipaments, procedents de PMU, no compresos en 
l'apartat anterior, es regularà pels següents paràmetres: 
a) Edificabilitat màxima: 1,50 m2 st/m2 sol. 
b) Ocupació màxima: 80%. 
c) Altura reguladora màxima: no superior a la fixada en el PMU perles zones de l'entorn. 
4. A la zona d'equipaments situada a les illes formades per l’av. Europa, ... 
... 
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ZONA RESIDENCIAL EN ILLA TANCADA, FACANA AMPLA (CLAU 1B) 
Article 195. Sistema d'ordenació 1 densitat màxima admesa. 
1. S'aplica el sistema d'ordenació d'edificació, segons alineació de vial. 
2. La densitat màxima per a habitatges en lliure mercat resultarà de dividir el sostre edificable 
destinat a habitatge del solar entre alineacions i sobre rasant per 85. La fracció igual o superior 
a 0,50, s'arrodonirà per sobre. 
3. La densitat màxima pera habitatges en alguna modalitat de protecció pública resultarà de 
dividir el sastre edificable destinat a habitatge del solar entre alineacions i sobre rasant per 65. 
La fracció igual o superior a 0,50, s'arrodonirà per sobre. 
 
Article 196. Condicions d'edificació. 
1. Les condicions generals d'edificació resten definides a través de la regulació deis paràmetres 
següents: 

a) Parcel·la. 
b) Altura reguladora màxima i nombre màxim de plantes. 
c) Perímetre regulador. 
d) Espai lliure interior d'illa. 
e) Façana. 
f) Façana posterior. 
g) Cossos sortints. 
h) Mitgera. 
i) Construccions auxiliars. 
j) Tanques. 
k) Reculada. 

Els paràmetres b), e) i d), resten definits en els plànols d'ordenació. 
 
a) Parcel·la: 
1. La parcel·la mínima es defineix per l'amplada mínima amidada a la línia de façana, i serà de 
5 metres pera les edificacions destinades a l'ús d'habitatge unifamiliar i bifamiliar entre 
mitgeres, i de 6 metres per a les edificacions destinades a l'ús d'habitatge plurifamiliar entre 
mitgeres. 
Excepcionalment es permetrà l'edificació només per a l'ús d'habitatge unifamiliar en parcel·les 
d'amplada inferior a 5 metres quan sigui impossible materialment augmentar l'amplada de la 
parcel·la. Quan l'amplada sigui inferior a 5 metres caldrà garantir la indivisibilitat de la finca a 
electes urbanístics. S'hi admet altres usos compatibles amb l'habitatge. 
2. No s'admet la subdivisió de les parcel·les actuals si les resultants o alguna d'elles no 
disposen de façana mínima de 10m. 
3. Les parcel·les passants, és a dir, amb façana a dos carrers oposats, tindran la mateixa 
consideració que si es tractés de dues parcel·les, una amb façana a cada carrer, i la partió 
entre elles al mig de l'illa. 
 
b) Altura reguladora màxima: 
1. L'altura reguladora màxima i el nombre de plantes queden fixats, per a les parcel·les en els 
plànols d'ordenació. 
2. Tanmateix, per als sols a ordenar mitjançant PMU o PEU, aquest paràmetre pot arribar a 
l'altura corresponent a una planta més de la prevista en les illes contigües. 
 
c) Perímetre regulador: 
1. Resta reflectit en els plànols d'ordenació. 
2. Constitueix el límit màxim de l'edificació en totes les plantes. 
 
d) Espai lliure interior d'illa: 
L'espai lliure interior d'illa resta delimitat en els plànols d'ordenació. 
 
e) Façana. 
Únicament tindrà la consideració de façana principal la paret de l'edificació que limita amb el 
vial, l'espai lliure produït per la reculada de l'edificació, un espai lliure interior de caràcter públic i 
un espai generat per la reculada lateral de l'edificació, quan existeixin discontinuïtats en el 
perímetre regulador. 
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f) Façana posterior: 
Les façanes no compreses en els supòsits de la lletra anterior es consideraran posteriors, 
independentment de la forma concreta de la planta de l'edifici. 
 
g) Cossos sortints. 
S’aplicarà l’article 73 d’aquestes Normes Urbanístiques. 
 
h) Mitgera. 
S’aplicarà l’article 84 d’aquestes Normes Urbanístiques. 
 
i) Construccions auxiliars: 
A l'espai interior de l'illa, quan no s’hi pot edificar una planta, es permetran construccions 
auxiliars d'una sola planta col·locades al fons de la parcel·la sempre que: 

a) No ocupin més d'un 20% de la porció de la parcel·la compresa a l'espai lliure interior de 
l'illa. 

b) Se separin almenys 3,00 m. de la façana posterior de l’edifici principal. 
c) Altura màxima 3,00 m. al punt més alt. 

 
j) Tanques: 
1. L’altura màxima de les tanques serà de 2 metres, excepte que es tracti de façana al carrer o 
a espais lliures públics, en quin cas es permetrà de 3,00 metres. 
2. Les tanques que facin front a la via pública o a espais lliures públics hauran d'ésser acabats 
com a façanes. 

 
k) Reculades:  
Segons article 87. 
 
Article 197. Condicions d'ús 
 
1. És ús global el d’habitatge, restringit a unifamiliar a les parcel·les inferiors a la mínima. 
2. Per a les parcel·les que compleixen les condicions de mínima, són usos compatibles: 

a) Hoteler. 
b) Restauració. 
c) Comercial petit i mitjà. 
d) Oficines. 
e) Educatiu. 
f) Recreatiu, amb les limitacions dels articles 115 i 116. 
g) Esportiu. 
h) Sòcio-cultural. 
i) Sòcio-sanitari. 
j) Industrial de baix impacte de tipus I i de tipus II, amb les limitacions dels articles 115 i 

116. 
3. Per a les parcel·les que no compleixen les condicions de mínima, són usos compatibles: 

a) Restauració. 
b) Comercial petit. 
c) Oficines. 
d) Industrial de baix impacte de tipus I, amb les limitacions dels articles 115 i 116. 

4. No s’admeten safareigs ni escalfadors als cossos sortints de la façana principal. 
 

2.5.4 Quadre de característiques del planejament vigent. 
A continuació es resumeixen en un quadre les característiques urbanístiques que resulten en 
l’àmbit d’aquesta modificació de POUM d’acord amb el planejament descrit, considerant en 
virtut de l’apartat 1 de l’article 176, que el sostre edificable dels equipaments (privats o públics 
existents) correspon al sostre actual de les edificacions. S’afegeix a títol informatiu el sostre 
edificat actual sobre rasant.   
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En el quadre següent es resumeixen les superfícies i sostres descrits en el quadre anterior 
ordenats per usos, segons siguin privats o públics: 
 

 
 
 

Qualificació Superfície
Sostre 

edificable
sostre 

edificat
Viari 3.566
Espais lliures 8.132
Equipament administratiu (correus) 396 766 766 privat
Equipament administratiu (telefònica) 505 1.515 1.515 privat
Equipament administratiu (municipal) 634 2.268 2.268 públic
Equipament administratiu (justicia) 537 2.148 2.148 públic
Equipament socio-sanitari 823 5.430 5.430 privat
Total sistemes 14.593 12.127 12.127
Residencial illa tancada (Torrebadella) 677 2.708 975
Total zones 677 2.708 975
TOTAL 15.270 14.835 13.102

RESUM PER USOS
Ús Superfície Sostre
Residencial 677 2.708
Equipaments privats 1.724 7.711
TOTAL PRIVAT 2.401 10.419
Espai públic 11.698 0
Equipaments públics 1.171 4.416
TOTAL PÚBLIC 12.869 4.416
TOTAL MODIFICACIÓ 15.270 14.835
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3 PROPOSTA 

 

3.1 CRITERIS GENERALS 
En l’apartat 1.2 d’aquesta memòria s’apuntaven els objectius d’aquesta modificació de POUM, 
que en termes generals persegueixen una “una nova ordenació del àmbit que haurà de millorar 
la qualitat de l’espai urbà, potenciar-ne l’ús i millorar la funcionalitat com a espai estratègic de 
Granollers”. 
 
En el mateix apartat 1.2 s’indiquen les directrius del treball que a continuació recordem, al 
temps que descrivim i concretem les estratègies de disseny que les desenvoluparan. 
 

- Reforçar les relacions entre les places i espais comercials del casc antic i la plaça 
Barangé  i el parc de Torres Villà i l'estació d'autobusos, per potenciar les connexions 
entre la ciutat a llevant i el centre històric. 
 
La façana de l’avinguda del Parc, es defineix de forma discontínua, alternant grans 
buits que donen continuïtat visual i de recorreguts a l’entorn de l’estació d’autobusos, 
del parc Torres Villà, i al carrer Agustí Vinyamata. Tanmateix, aquestes edificacions 
també donen certa continuïtat a les façanes actuals que s’estenen més enllà de 
l’avinguda del Parc per l’avinguda Sant Esteve i pel carrer Girona. Els nous usos i 
activitats previstes reforçaran les relacions entre la plaça i l’avinguda del Parc. 
 

- Incorporar els edificis que envolten l’espai en la configuració i en la imatge de la nova 
plaça potenciant els usos i les activitats en tot el conjunt. 
 
L’espai es conforma com una gran plataforma de vianants que limita amb els fronts 
edificats històrics de Agustí Vinyamata pel nord, Plaça Barangé per ponent, i plaça Pau 
Casals pel sud; incorporant les edificacions històriques al nou espai i convertint-les en 
les noves façanes de la plaça. 
 

- Preveure en els edificis de la plaça nous usos terciaris, d’activitats i comercials que 
reforcin la vitalitat del nou espai, mantenint al mateix temps la capacitat actual dels 
equipaments públics i la superfície d’espais lliures. 
 
La nova edificació es concentra entorn als actuals edificis de Telefònica i l’edifici 
d’equipaments municipal, alliberant la resta de l’espai (amb l’excepció dels antics 
Jutjats i de la Mútua que es mantenen amb la seva configuració actual) per tal 
d'augmentar la funcionalitat i la superfície actual de l’espai lliure públic. 
 
Els nous edificis (que podran mantenir i ampliar els existents si és necessari) 
incorporaran plantes per a usos terciaris, d’activitats i comercials (preferentment en PB) 
oficines i serveis privats, i mantindran la superfície per a equipaments públics amb un 
sostre equivalent a l’actual. 
 

- Destinar a usos públics l’edifici i jardí catalogats de Torrebadella. 
 
Es qualifica com a equipament públic sòcio-cultural l’edifici catalogat de Torrebadella i 
com a espai lliure públic el seu jardí, donant d’aquesta forma un ús adequat a les 
característiques singulars de l’edifici, i reforçant mitjançant l’espai lliure els usos i els 
recorreguts entre la Porxada i aquest àmbit de nova centralitat. 
 

- Donar prioritat per a vianants i bicicletes a tot el àmbit, restringint el trànsit rodat als 
accessos i serveis als edificis de l’àmbit, i reconeixent els recorreguts que faciliten la 
permeabilitat entre l’avinguda del Parc i el centre històric. 
 



MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM EN L’ÀMBIT DE  
NOVA CENTRALITAT A L'ENTORN  DE  LA PLAÇA  JOSEP DE BARANGÉ   
GRANOLLERS  Aprovació definitiva, desembre 2019 

MEMÒRIA  24 

A tot el nou espai es prioritza la circulació de vianants i de bicicletes.  
 
Al sud de l’àmbit, s’allibera la plaça Pau Casals de l’aparcament en superfície 
conservant exclusivament el pas rodat de servei als locals i per accedir a l’aparcament 
soterrani de la Mútua. 

 
Al nord de l’àmbit es suprimeix l’accés a l’aparcament subterrani des del carrer 
Vinyamata, perquè es redissenya i es reforça la connexió entre els dos aparcaments 
existents. 
 

- Generar un espai públic més verd i plurifuncional amb diferents espais i usos, com 
àrees de parc i espais arbrats, àrees de joc per a diferents edats o espais aptes per a 
actes i usos col·lectius, entre altres. 
 
El nou espai públic s’ordena a partir de la nova edificació per a activar l’ús de la plaça i 
dels recorreguts urbans de l’entorn aprofitant els creuaments de l’àmbit també com a 
espai de pas i d’unió entre els espais públics de l’entorn, i dóna caràcters específics als 
espais resultants, alternant espais verds i arbrats i paviments més tous, amb els espais 
de caràcter més urbanitzat i de plaça urbana. 

 
- Reordenar el subsòl, limitant els accessos als aparcaments des de l’avinguda del Parc, 

mantenint o augmentant la capacitat d’aparcament actual. 
 
Es suprimeix l’accés rodat a l’aparcament subterrani des del carrer Vinyamata, 
reforçant el caràcter de plaça del conjunt que s’estén fins a la mateixa façana de 
l‘Avinguda. 
 
Es reforça la relació entre els dos aparcaments projectant noves peces d’aparcaments 
entre tots dos, sota els edificis, i connectant cada planta amb un carril de doble direcció. 
Els accessos rodats als aparcaments subterranis es realitzaran des de l’avinguda del 
Parc. 

 
 
Totes les actuacions enumerades hauran de resoldre al mateix temps les problemàtiques 
detectades i que són, en certa mesura, causants de la infrautilització actual d’aquest espai 
estratègic. 
 
A continuació enumerem les problemàtiques més rellevants que han condicionat el disseny 
proposat: 

- Els nivells topogràfics de la plaça no responen als accessos dels edificis, generant 
multitud de barreres. Aquest fet fragmenta l’espai i accentua el poc ús del conjunt amb 
la interrupció dels recorreguts de vianants. 

- Els edificis donen l'esquena a la plaça a excepció de la Mútua. En aquest cas però, qui 
dóna l’esquena a l’edifici és la plaça. 

- L'accés rodat a l'aparcament subterrani és difícilment compatible amb el procés de 
peatonalització que s'està portant a terme a l'entorn. 

- L’edificació existent, totalment heterogènia, no aconsegueix conformar una façana per 
la plaça.  

- Els usos actuals no aprofiten el potencial de la zona i no atrauen els nivells d’activitat 
que caracteritzen altres àrees de la ciutat. 
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3.2 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 

3.2.1 Espais Urbans 
El projecte proposa un espai continu amb preferència per a vianants i bicicletes en tot el àmbit 
del projecte. Dins d’aquest espai es preveuen diversos subespais amb caràcters diferents que 
diversifiquen l’ús de l’espai públic i potencien la connexió entre el centre i la zona est, amb la 
plaça, el parc Torres Villà i l'estació d’autobusos: 
 

- Plaça Josep Barangé 
Es concep com una plaça urbana amb façanes 
edificades que l’envolten i la vitalitzen: pel nord 
amb les edificacions existents del carrer Agustí 
Vinyamata, per ponent amb les edificacions 
històriques que limiten la plaça actual, pel sud per 
l’edifici de la Mútua, i per llevant amb les noves 
edificacions previstes que s'alineen formant un 
alçat de baixa alçada. 
S’eliminen al màxim els desnivells existents, refent 
el sostre de l’aparcament amb pendents de l’1,5% 
i aconseguint la continuïtat espacial entre les 
façanes de la plaça. 
Es subdivideix l’espai en dos ambients: un espai 
arbrat amb àrees verdes i enjardinades, espais 
d’estada i de joc, situat al costat de la Mútua, i un 
espai pavimentat i obert, apte per activitats 
col·lectives superposat a l’aparcament existent. 
 

- Plaça Pau Casals 
Es proposa suprimir els aparcaments en superfície actuals i integrar la vialitat en una 
plataforma única unidireccional, amb excepció de l’accés a l’aparcament soterrat de la 
Mútua que mantindrà la doble direcció. 
Amb això s’allibera un espai rambla que, revitalitzarà l’activitat dels baixos comercials 
que formen la façana sud de l’espai, al temps que amplia la superfície genera un nou 
espai d'estada i de jocs infantils. 
Aquest espai es podrà ampliar en el futur incorporant l’espai ocupat actualment per 
l’edifici dels antics jutjats, obrint una porta d’accés més ampla que facilita el recorregut 
entre l’estació d’autobusos i la plaça Josep Barangé. 

 
- Espai d’accés al parc 

A la part central de l’àmbit, es genera un espai transversal, corredor, que connecta el 
Parc amb els jardins de l’edificació de Torrebadella. 
Aquest espai es preveu com un entorn de passeig que tindrà continuïtat a l’avinguda del 
Parc mitjançant la configuració d’un nou pas de connexió, un espai més ampli per al 
trànsit de vianants entre el parc i la plaça, degudament urbanitzat, i la modificació de la 
configuració de la façana d’accés al parc, per afavorir la proximitat funcional, pel que fa a 
l’accessibilitat.  

 
- Jardins de Torrebadella 

L’actuació proposa obrir al públic els jardins catalogats de Torrebadella. Es tracta d’un 
espai enjardinat d’estada tranquil·la, que contrastarà amb el caràcter obert de la plaça 
Barangé. S’hi podran fer exposicions o concerts i tallers de petit format a l’aire lliure amb 
l’objectiu d’enriquir la pauta d’usos de la plaça. 
Aquesta actuació dóna continuïtat en direcció a la Porxada al recorregut iniciat amb 
l’obertura al Parc que travessa la plaça. 
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3.2.2 Vialitat  
El trànsit necessari per als habitatges i pel servei dels establiments de la plaça i del seu entorn 
es reorganitza mitjançant la creació d'una vialitat subordinada a la plaça amb preferència per 
als vianants i les bicicletes a tot l’espai, que respon a les següents característiques: 
 

- Carrer Agustí Vinyamata 
Carril de prioritat per a vianants i bicicletes, de 
circulació rodada restringida als accessos 
d’habitatges, locals i establiments, i al trànsit de 
vehicles de servei. Es proposa la plataforma única 
amb diferenciació de paviment de 4 m d'amplada 
màxima integrat a la urbanització i delimitat per 
arbrat. 
 

- Plaça Josep Barangé 
Carril de prioritat per a vianants i bicicletes, de 
circulació rodada restringida als accessos 
d’habitatges, locals i establiments, i al trànsit de 
vehicles de servei. A la seva part nord es manté la 
pavimentació actual amb plataforma única i a la 
seva part sud es proposa una plataforma única amb 
diferenciació de paviment apte per al trànsit rodat 
de 4 m d'amplada màxima. 
El Projecte d'Urbanització haurà de definir l'espai parc i l'espai plaça que preveu l'actual 
modificació tenint en compte els criteris que s'hi han exposat. Així mateix, donada la 
magnitud de l'espai haurà de configurar més de dues zones de jocs per a infants i 
adolescents i, a banda, segons la necessitat, haurà de preveure espais per a la petanca 
en substitució dels actuals. En la mesura del possible, també tindrà en compte la 
conservació de l'arbrat existent a la plaça, i haurà d’estudiar les possibilitats de 
reubicació d’alguns elements significatius, com son: Serp de Llum, Pèrgoles metàl•liques, 
Monument als Cor Clavé, i el Quiosc. 
 

- Plaça Pau Casals 
Carril de prioritat per a vianants i bicicletes, de circulació rodada restringida als accessos 
d’habitatges, locals i establiments, al pàrquing de la Mútua i al trànsit de vehicles de 
servei. 
Plataforma única amb diferenciació de paviment per al trànsit rodat de 3 m d'amplada 
màxima, excepte al tram d'entrada i sortida de la mútua que serà de 6m amb doble 
direcció. 
Creació d'un espai verd i arbrat amb paviments més tous entre aquest vial a nivell, i la 
Mútua, al costat nord. Aquesta configuració s’harmonitzarà i s’integrarà en l’àmbit de 
parc de la plaça. 
 

Tot i no formar part estrictament de l'àmbit, l'Avinguda del Parc conforma el límit est d’aquest 
àmbit de nova centralitat al voltant de la plaça, i per tant s'entén de vital importància fer una 
proposta per millorar la connexió amb el seu entorn que tingui en compte els canvis en la 
mobilitat de tot el conjunt. Es proposa doncs, una actuació per millorar la connexió de vianants, 
tant a la part central d’aquest límit, per accentuar la relació amb el parc com als extrems sud i 
nord de l'àmbit per facilitar l'accés a l'estació d'autobusos i a la resta de trama urbana a l'altre 
banda de l'Avinguda. 
 

3.2.3 Espai Edificat 
La proposta d’edificació de l’entorn persegueix uns objectius específics:  

- Diversificar els usos per potenciar l’activitat en l'entorn edificat existent 
- Mantenir i reforçar el caràcter de plaça urbana de la plaça Josep Barangé situada sobre 

la llosa de l’aparcament existent al subsòl, amb una nova façana est que completi les 
actuals façanes nord i oest, respectant al mateix temps les visuals des de l’avinguda 
del Parc vers l’edifici de la Fonda Europa des del carrer Vinyamata i dels Jardins i 
l’edifici catalogat de Torrebadella des del Parc. 
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- Donar certa continuïtat a l’alçat de l’Avinguda del Parc i del carrer Girona amb edificis 
d’escala adequada a l’entorn. 

- Preveure com a edifici d’equipaments municipal l’edifici de la Casa Torrebadella i 
conservar en la seva configuració actual el seu jardí. 

 
Amb aquests objectius la proposta planteja un conjunt edificat composat per dos edificis que 
responen amb diferent escala a la plaça Barangé (PB+2PP), d’una banda, i a l’avinguda del 
Parc (PB+6PP), de l’altra, mantenint entre sí distàncies suficients per no interrompre les visuals 
i els recorreguts que es volen potenciar. La proposta per a l’edificació preveu l’enderroc de 
l’edifici de Correus per incorporar la façana i les activitats als baixos dels edificis presents al 
tram del carrer Vinyamata al conjunt de la plaça. 
 
A partir d’aquests criteris enunciem les característiques bàsiques de cadascun dels entorns 
edificats o edificables. 
 

- Mútua 
Manteniment de la seva configuració i del seu ús 
actuals. 
S’intervé en l’entorn adaptant els nivells de la plaça 
per ajustar-los al seu accés, evitant escales i 
afavorint les relacions entre els nous espais i l’accés 
a aquest edifici.  
 

- Torrebadella 
Manteniment de la seva configuració actual. 
Es destina a equipament públic l’edifici per aprofitar 
les característiques singulars d’aquesta edificació 
(actualment habitatge) i per eliminar les 
contradiccions amb el planejament vigent que 
permetria la reedificació de tota la finca. 
 

- Telefònica 
La nova ordenació proposada per a aquesta 
edificació en aquesta modificació compta amb la volumetria que es reflecteix a l’esquema 
que es mostra a continuació, amb un cos baix, de desenvolupament horitzontal, de 
planta baixa i dues plantes pis, vers l’alçat interior de la plaça i un cos més alt, de 
desenvolupament vertical, de planta baixa i sis plantes pis, vers l’avinguda del Parc.  
Aquest plantejament permet tant la nova edificació com la conservació i renovació de 
l’edifici actual, augmentant el nombre de plantes fins a PB+6PP i ampliant la seva 
superfície d’ocupació en les primeres plantes, per tal de millorar la seva relació amb la 
plaça i el funcionament per a noves activitats terciàries i/o comercials. 
Es preveu que l’ús terciari i comercial es concentri principalment a la planta baixa, i que 
la part destinada a equipament públic, si fos necessari, es pugui destinar al manteniment 
dels serveis tècnics actuals (central de telecomunicacions), mitjançant el corresponent 
conveni. 
Tal i com es reflecteix a continuació al gràfic amb l’esquema dels usos prevists, es 
proposa que la part destinada a equipament ocupi les tres plantes superiors (les situades 
a sobre de l’edifici actual en el cas de manteniment), si bé, la normativa permet situar 
aquest ús segons estableixi el projecte que finalment es redacti per l’obtenció de la 
llicència d’obres, podent-se mantenir la situació actual, o qualsevol altra distribució que 
es consideri convenient. 

 
- Edifici municipal d’equipaments 

La nova ordenació per a aquest edifici preveu una volumetria similar a la de l’edifici de 
Telefònica tal i com es reflecteix a l’esquema que es mostra a continuació. 
En aquest cas també es preveu la nova edificació però es permet la reutilització, 
renovació i ampliació de l’edifici actual sempre que la intervenció que s’hi plantegi 
respongui als objectius plantejats per la present modificació. 
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El nou edifici d’equipaments i usos terciaris podria acollir un nou equipament cultural per 
a la ciutat, un centre lligat al món del coneixement que enriquís la pauta dels usos de la 
plaça en la configuració d’aquest àmbit central. 
La nova volumetria proposada correspondrà als gàlibs màxims de les noves edificacions 
o de les ampliacions en cas de renovació. 

 
- Edifici dels antics Jutjats 

Manteniment de la seva configuració actual, permetent l’ampliació d’una planta. 
L’ús previst per aquest edifici és el d’equipament públic. En concret es preveu ubicar-hi el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

Es proposa que l’ús terciari, de serveis i comercial es concentri preferentment a la planta baixa 
dels edificis, i que el sostre d’equipaments que s’ha previst s’ubiqui preferentment en les 
posicions indicades a l’esquema que s’adjunta a continuació. No obstant, la posició dels usos 
dins de l’edifici no es fixa com una condició obligatòria, únicament és normatiu i obligatori el 
sostre mínim destinat a equipament. 

 

 
Telefónica Edifici municipal Antics jutjats 
 
Proposta gràfica indicativa de distribució d’usos. 

Blau Equipament 
Carbassa Oficines, comerç o altres serveis 
 

 

3.2.4 Subsòl 
La construcció dels nous edificis permetrà la generació d'una nova peça o peces d'aparcament 
entre l'aparcament subterrani existent a la plaça i l’existent a l'avinguda del Parc. Aquest fet  
permetrà ampliar la connexió entre aparcaments possibilitant, si s’escau, la gestió conjunta de 
tots ells. 
 
L'entrada i sortida de vehicles es realitzarà des de l'avinguda del Parc i s'eliminarà la rampa 
existent a la plaça. 
 
Es preveu anular la sortida de vianants situada al nord-est de l’aparcament de la plaça i obrir-
ne una de nova en la posició de l’actual accés de vehicles a suprimir. Aquesta sortida tindria 
característiques similars a la feta recentment a l’extrem sud-oest d’aquesta peça d’aparcament. 
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3.3 ORDENACIÓ I APROFITAMENT 
 
La nova ordenació urbanística descrita en els apartats anteriors es concreta a la proposta 
normativa que queda reflectida al plànol O2 de QUALIFICACIÓ I CONDICIONS D’EDIFCACIÓ. 
 
La proposta respon a les següents característiques urbanístiques: 
 

- Xarxa viària (X) 
Es redueix la vialitat als mínims funcionals necessaris per al servei dels usos i de les 
activitats existents i proposades, d’acord amb les amplades descrites en els apartats 
anteriors. 
S’incorpora al sistema de Xarxa viària l’espai situat davant la façana de ponent de la 
plaça que el planejament vigent qualifica com a parc urbà, evitant els problemes jurídics 
que pot ocasionar que alguns solars siguin accessibles només des d’una zona verda.  

 
- Parcs urbans (SV) 

Inclou la màxima superfície no ocupada, reduint la vialitat als mínims funcionals 
necessaris per al servei dels usos i de les activitats existents i proposades. 
S’incorpora al sistema d’espais lliures  el Jardí de Torrebadella i la Plaça Pau Casals 
(mantenint 5 metres de vialitat en contacte amb les edificacions). 

 
- Equipaments (EQcu i EQsa) 

Es manté la qualificació i l’edificabilitat actuals de la Mútua i dels antics jutjats; i es 
qualifica com a equipament amb edificabilitat equivalent a la construcció existent l’edifici 
de Torrebadella, qualificat pel planejament vigent com a 1B, Zona residencial en illa 
tancada, Façana ampla. 
 

- Terciari i equipament (8/EQ) 
Es preveu a la nova ordenació per a l’edifici de Telefònica i per a l’edifici municipal 
d’equipaments. En tots dos casos es determina una volumetria específica i el sostre que 
s’ha de destinar en cada cas a equipament públic. 
 

Les característiques urbanístiques resultants d’aquesta ordenació es resumeixen en el quadre 
següent: 
 
Quadre de Característiques 

Codi Qualificació Superfície %
sostre 

Equipament
Sostre 
privat

sostre 
total

Zones 0 0,00% 0 0 0
8/EQ Terciari/Equipament 2.116 13,86% 3.050 6.983 10.033

Total Zones 2.116 13,86% 3.050 6.983 10.033
0 0 0,00% 0 0 0

Sistemes 0 0,00% 0 0 0
X Xarxa viària 1.865 12,21% 0 0 0
V Parcs Locals 9.279 60,77% 0 0 0

EQcu Equipament cultural 326 2,13% 978 0 978
EQsa Equipament sanitari 966 6,33% 5.426 0 5.426
EQad Equipament administratiu 718 4,70% 2.870 0 2.870

Total Sistemes 13.154 86,14% 9.274 0 9.274
0 0 0,00% 0 0 0

Total general 15.270 100,00% 12.324 6.983 19.307  
Comprovem que la modificació respon als objectius de planejament proposats en els següents 
termes: 

- Amplia la superfície de zones verdes de 8.132 m2 establerts pel planejament vigent a 
9.279 m2. Fet que representa un increment del 14%. 

- Incrementa el sostre d’equipament públic. El sostre dels equipaments públics actuals 
(edifici municipal i jutjats) és de 4.416 m2st, i la proposta preveu 6.898 m2st 
d’equipament públic. Fet que representa un increment del 56% 
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- S’aconsegueixen 6.983 m2 de sostre destinat a activitats terciàries, de serveis i 
comercials, potenciant la intensificació de l’ús i l’activitat segons les necessitats 
urbanes descrites a l’apartat de diagnosi. 

- Es redueix lleugerament la ocupació de les edificacions existents. Actualment el conjunt 
de les edificacions (inclosa la casa Torrebadella) ocupa 3.572 m2. L'ocupació 
proposada de 3.407 m2 es lleugerament inferior. 

 
A continuació es comparen dades significatives de la proposta comparades amb l'estat actual 
de les edificacions incloses. 
 
Comparatiu de percepció ciutadana 
PLAÇA BARANGER

Superficie edifici correus 396 m2
Superficie edifici telefònica 505 m2 695 m2 190 m2st 38%
Superficie edifici municipal 634 m2 1.026 m2 392 m2st 62%
Superficie edifici de justicia 537 m2 537 m2 0 m2st 0%

Superficie edifici mutua 823 m2 823 m2 0 m2st 0%
Superfície Torrebadella 677 m2 326 m2 -351 m2st -52%

Superfície ocupada total 3.572 m2 3.407 m2 -165 m2 -5%

Sostre d'equipament públic 4.416 m2st 6.898 m2st 2.482 m2st 56%
Sostre d'equipament privat 7.711 m2st 5.426 m2st -2.285 m2st -30%
Sostre privat 975 m2st 6.983 m2st 6.008 m2st 616%
Sostre edificat total 13.102 m2st 19.307 m2st 6.205 m2st 47%

ACTUAL PROPOSTA DIFERÈNCIA

 
 
Com a conclusió, es pot afirmar que tot i l’increment del sostre edificat, la proposta d’ordenació, 
amb l’eliminació de l’edifici de correus, comporta que la superfície ocupada final sigui 
lleugerament inferior a l'existent a l’actualitat. 
 
D’altra banda cal dir que la normativa vigent no estableix un nombre màxim de plantes per als 
equipaments de la plaça, com si que passa a establir la proposta d’ordenació de la present 
modificació. Respecte a la situació dels edificis existents, la proposta planteja l’increment de la 
seva alçada en una planta.  
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3.4 GESTIÓ 

3.4.1 Criteris de gestió 
Es preveu el desenvolupament de la proposta considerant la minimització del cost per a 
l’Administració, la cerca de l’acord amb els propietaris afectats i el compliment de legalitat 
urbanística. 
 
Per tant els increments d’aprofitament que resulten de la creació de sostre d’activitats han de 
permetre fer front a la urbanització del àmbit, i a les indemnitzacions que s’haguessin de 
considerar.  
 
El cost de reforma de la connexió entre els aparcaments del subsòl, queda fora de l’abast de 
les despeses d’urbanització contemplades a la present modificació puntual del POUM. 
 

3.4.2 PAU-1A Plaça Barangé 
Es proposa la delimitació d’un Polígon d’Actuació Urbanística que inclou els edificis on es situa 
el nou aprofitament urbanístic i l’espai de la plaça Barangé, tal i com que es reflecteix als 
plànols d’ordenació corresponents. 
 
Les característiques urbanístiques resultants d’aquesta delimitació són les que es resumeixen 
en el quadre següent: 
 
Quadre de característiques del polígon PAU-1A 

z/s Superfície %
sostre 

Equipament
Sostre 
privat

sostre 
total

Zones 0 0,00% 0 0 0
8/EQ Terciari/Equipament 2.116 19,21% 3.050 6.983 10.033

Total Zones 2.116 19,21% 3.050 6.983 10.033
0 0 0,00% 0 0 0

Sistemes 0 0,00% 0 0 0
X Xarxa viària 1.031 9,36% 0 0 0
V Parcs Locals 7.543 68,47% 0 0 0

EQcu Equipament cultural 326 2,96% 978 0 978
Total Sistemes 8.900 80,79% 978 0 978

0 0 0,00% 0 0 0
Total general 11.016 100,00% 4.028 6.983 11.011

 
Els drets urbanístics del polígon es repartiran, d’acord amb la legislació vigent, 
proporcionalment amb la superfície aportada per cadascun dels propietaris afectats. Aquesta 
superfície defineix la participació al polígon en base a les parcel·les amb títols de propietat que 
donin dret a aprofitaments urbanístics. 
 
Les obligacions que assumiran els propietaris afectats seran les d’urbanització del sector, 
d’urbanització dels elements perimetrals necessaris per al correcte funcionament de la mobilitat 
i dels serveis urbanístics del sector, les indemnitzacions que haguessin d’afrontar i el 10% de 
cessió de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit, d’acord amb l’article 43 del TRLUC. 
 
A fi de garantir la viabilitat del sector minimitzant les indemnitzacions s’ha contemplat la 
possibilitat de mantenir els serveis tècnics de telecomunicacions actuals una vegada aprovat el 
planejament, així com les condicions adequades per possibles trasllats dins del mateix àmbit 
que garanteixin el gaudi dels aprofitaments adjudicats sense costos tècnics i econòmics 
excessius. 
 
Donada la importància estratègica d’aquest àmbit es preveu la gestió urbanística del Polígon 
d’Actuació mitjançant sistema de reparcel·lació en la modalitat de COOPERACIÓ. 
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3.4.3 Actuació aïllada. Plaça Pau Casals 
 
Restaran com a sòl urbà consolidat les parcel·les ocupades actualment per l’edifici de la Mutua 
i l’edifici dels antics Jutjats, ja que aquesta modificació no canvia la seva qualificació actual ni 
cap de les seves característiques urbanístiques. 
 
A l’entorn d’aquestes edificacions aquesta modificació puntual del POUM preveu la zona de la 
plaça més verda i arbrada. La seva reurbanització resta igualment en sòl urbà consolidat, i per 
tant, aquesta reurbanització constituirà una actuació aïllada a càrrec de l’Administració a 
desenvolupar de cop o fer fases. 
 
Les característiques urbanístiques dels espais inclosos en sòl urbà consolidat d’aquesta 
modificació es resumeixen en el quadre següent: 
  
Quadre de característiques urbanístiques del Sòl Urbà Consolidat: 

z/s Superfície %
sostre 

Equipament
Sostre 
privat

sostre 
total

Sistemes 0 0,00% 0 0 0
X Xarxa viària 834 19,61% 0 0 0
V Parcs Locals 1.736 40,81% 0 0 0

EQsa Equipament sanitari 966 22,71% 5.426 0 5.426
EQad Equipament administratiu 718 16,88% 2.870 0 2.870

Total Sistemes 4.254 100,00% 8.296 0 8.296
0 0 0,00% 0 0 0

Total general 4.254 100,00% 8.296 0 8.296  
 
No es preveuen en aquesta actuació aïllada despeses d’expropiació ja que l’equipament 
sanitari (privat) està en funcionament, i l’equipament administratiu ja és públic. 
 
S’inclou com a part de les actuacions aïllades a càrrec de l’administració la reurbanització d’un 
pas de connexió per a vianants de 36 m d’amplada entre la plaça Barangé i el parc Torres Villà 
 
Es preveu que el valor de la cessió obligatòria d’aprofitament urbanístic generat pel PAU-1A es 
pugui destinar al finançament de la urbanització dels elements i zones verdes incloses en 
aquesta actuació aïllada. 
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4 COMPLIMENT D'ESTÀNDARDS LEGISLATIUS 

4.1 Comparativa entre planejament vigent i el proposat 
 
En el quadre següent resumim les característiques urbanístiques resultants de la modificació 
proposada enfront de les resultants a l’àmbit per aplicació del planejament vigent: 
 

Superfície total 15.270 m2 15.270 m2 0 m2
Superfície zones 677 m2 1.473 m2* 796 m2
Sostre zones 2.708 m2st 6.983 m2st 4.275 m2st

Sostre habitatge 2.708 m2st m2st -2.708 m2st
Sostre Activitats m2st 6.983 m2st 6.983 m2st

Sistemes 14.593 m2 13.797 m2 -796 m2
Xarxa viària 3.566 m2 1.865 m2 -1.701 m2

Espais lliures 8.132 m2 9.279 m2 1.147 m2
Equipaments privats 1.724 m2 966 m2 -758 m2
Equipaments públics 1.171 m2 1.687 m2** 516 m2

Sostre equipaments 12.127 m2st 12.324 m2st 197 m2st
Equipaments privats 7.711 m2st 5.426 m2st -2.285 m2st
Equipaments públics 4.416 m2st 6.898 m2st** 2.482 m2st

DIFERÈNCIAPOUM PROPOSTA

 
Comparant les propostes descrites amb el planejament vigent comprovem que: 

- S’incrementa la superfície de sòl qualificat com a espais lliures en 1.147 m2. 
- S’incrementa el sostre d’equipaments públics en 2.482 m2 i es redueix el sostre dels 

equipaments privats en -2.285 m2. 
- Es disminueix el sostre d’habitatge en -2.708 m2. 
- Es crea 6.983 m2 de sostre destinat a activitats terciàries per incrementar la 

funcionalitat i la vitalitat de la plaça. 
 
Tot i que urbanísticament es detecta una disminució de sistemes de 861 m2, podem comprovar 
que el sòl públic de sistemes augmenta ja que aquesta disminució correspon al sistema d’ 
equipaments que són privats. 
En el quadre següent fem un comparatiu separant el sòl públic del sòl privat: 
 

Superfície Sostre Superfície Sostre Superfície Sostre

Sòl privat Casc antic 1b 677 2.708 0 0 -677 -2.708
Eq. Privats 1.724 7.711 966 5.426 -758 -2.285
Terciari 0 0 1.473 6.983 1.473 6.983

Total Sòl Privat 38 1.990
Sòl públic Viari 3.566 2.578 -991

Espais lliures 8.132 8.577 446
Eq. Públics 1.171 4.416 1.755 6.898 584 2.482

Total Sòl públic 39
Total 15.270 14.835 15.349 19.307 153 1.990

POUM PROPOSTA Diferència

 
D’aquest quadre es dedueix que hi ha un lleuger increment de sòl públic de 39 m2. 
També comprovem que la disminució de sòl d’equipaments és de 317 m2. 
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4.2 Compliment dels estàndards d’espais lliures i equipaments 
 
Per tal d'assegurar el compliment dels estàndards urbanístics als que aquesta modificació ha 
de donar compliment, hem aplicat l’apartat de l’article 100 del TRLUC que resulta més 
desfavorable,  
 
L’article 100 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme relatiu a la “Modificació de les figures de 
planejament urbanístic que requereixen un increment de les reserves per a sistemes 
urbanístics” defineix diversos tipus de situacions en els diferents apartats: 
100.1:  “Si la modificació d'una figura del planejament urbanístic comporta un increment de 

sostre edificable”... 
100.2: “Quan la modificació del planejament comporta l'augment de la densitat de l'ús 

residencial, sense increment de l'edificabilitat,...” 
100.3:  “Quan la modificació del planejament té per objecte la reordenació general d’un àmbit 

que comporta la transformació global dels usos previstos pel planejament,...” 
100.4:  “Quan la modificació del planejament té per objecte una actuació aïllada de dotació ,... 

a) Si la modificació comporta transformació dels usos preexistents... 
b) Si la modificació comporta únicament un increment de sostre edificable o de la densitat... 

 
L'actuació urbanística proposada s'emmarca dins el supòsit contemplat en l'apartat 100.1 i 
100.3 ja que comporta un increment de sostre edificable i alhora una transformació global dels 
usos previstos pel planejament. A continuació es comprova la necessitat de zona verda i 
equipament segons l’article 100. 
 
L’article 100 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme diu:  

1. “Si la modificació d'una figura del planejament urbanístic comporta un increment de sostre 
edificable, en el cas de sol 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 sol urbà, s'ha de preveure una reserva mínima pera 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. 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. 

 
No s’ha tingut en compte que el sostre edificable incrementat destinat a usos comercials i 
terciaris substitueix un sostre edificable amb ús d’habitatge segons el planejament vigent. Per 
tant no considerarem la reducció de necessitats que aquest decrement suposa per comparar-
les amb l’increment proposat. 
 
El càlcul corresponent es resumeix en el quadre següent: 
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COMPLIMENT D'ESTÀNDARDS LLEGISLATIUS
Apartat 100.1
Increment de sostre proposat per a ús residencial 0 m2st

0 m2
Increment de sostre proposat per a altres usos 1.990 m2st

99,52 m2
Apartat 100.3
Transformació de sostre per a altres usos 4.993 m2st

374,45 m2
473,97 m2

Increment de superfície proposada d'Espais lliures 1.147,00 m2
Escreix de reserves 673,03 m2

Reserva obligatòria de sòl per espais lliures de 
7,5m²/100m²st transformat i destinat a altres usos
Reserva obligatòria de sòl per espais lliures i equipaments

Reserva obligatòria de sòl per espais lliures de 
5m²/100m²st proposat destinat a altres usos

Reserva obligatòria de sòl per espais lliures de 
20m²/100m²st proposat destinat a ús d'habitatge

 
El quadre permet apreciar que és necessari un increment de les reserves per a espais públics 
que es compleix amb escreix, per tant la proposta és correcta des de la òptica dels supòsits 
contemplats en els apartats 100.1 i 100.3 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
Per altra banda, funcionalment, hem vist que la proposta presenta una disminució de sòl 
d’equipaments públics o privats de 317 m2. Aquest fet no és problemàtic ja que, tal i com s’ha 
descrit en l’apartat 2.4.3 d’aquesta memòria on es descriuen les necessitats específiques 
d’equipaments de l’entorn del centre de Granollers, detectem que hi ha un superàvit de 19.143 
m2 de sòl qualificat com a equipaments a l’entorn en que es situa l’àmbit modificat. 
 
 

4.3 Compliment de les reserves de sòl per habitatge de protecció pública 
 
Tal i com estableix l’article 66 Determinacions relatives a les necessitats socials d'accés a 
l'habitatge del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el RLUC, no cal destinar sòl a 
habitatge protegit pel fet que la present modificació de POUM no comporta un increment del 
sostre residencial de nova implantació, en els termes definits per l’article 66.3. del RLUC. 
 
 

4.4 Ajust a les determinacions del Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona 

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (d’ara endavant PTMB) aprovat definitivament el 20 
d’abril de 2010, inclou el municipi de Granollers dins d’una àrea urbana de desenvolupament 
nodal que engloba tant Granollers com el seu entorn. Aquesta àrea s’ha de desenvolupar amb 
un futur Pla director urbanístic (PDU del Baix Congost).  
El continu urbà intermunicipal de Granollers el conforma el centre urbà i les seves extensions. 
 
D’acord amb l’article 3.6 de les Normes d’ordenació territorial, per als centres urbans, els Plans 
urbanístics han de preservar el caràcter i les funcions urbanes d’aquestes àrees i els han de 
potenciar, especialment en aquells casos en què siguin referents urbans d’àrees 
especialitzades de caràcter residencial i/o d’activitat econòmica, d’acord amb els següents 
objectius: 

- Manteniment i potenciació de les funcions urbanes establertes. 
- Ampliació del seu abast físic i de les seves funcions urbanes quan aquests centres 

siguin espai urbà de referència d’altres teixits urbans especialitzats. 
- Conservació i potenciació del seu caràcter mixt pel que fa a la relació entre residència i 

activitat. 
- Dotació d’espais per a equipaments col·lectius adequats al seu àmbit de servei. 
- Millorar el seu nivell d’accessibilitat global especialment per a vianants i transport 

públic. 
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- Dotació d’espais públics per a vianants proporcionals a la seva dimensió i el seu nivell 
de servei. 

- Dotació d’aparcaments proporcionats a la seva dimensió i el seu nivell de servei. 
 
En un sentit global, la present modificació puntual  no contravé els criteris i objectius definits pel 
PTMB a adoptar en els àmbits afectats de centre urbà, sinó que pretenen, en diferent mesura, 
ajudar en l’assoliment d’aquests objectius. 
 
 

4.5 Adequació a les necessitats de les persones que realitzen les 
tasques de cura i gestió domèstica. 

 
La manca d’una jerarquització viària i d’una estratègia per a l’accés dels col·lectius més 
vulnerables (nens i persones grans) als equipaments i serveis fan que l’ús del cotxe i la 
necessitat d’acompanyament siguin superiors, implicant que normalment les dones hagin 
d’acompanyar-los en aquests recorreguts, dificultant la conciliació entre la vida familiar i laboral.  
 
Aquesta Modificació de POUM ha plantejat una estratègia per a l’ús de l’espai públic que 
combina la delimitació d’espais de coexistència (en aquells entorns on les pròpies 
característiques espacials ja garanteixen la seguretat d’ús als col·lectius més vulnerables) i la 
definició d’espais específics. 
 
També es fixen els aparcaments necessaris per a donar servei, on la compatibilitat d’usos 
necessita ser estructurada per garantir-ne la igualtat d’ús a tots els col·lectius.  
 
Així doncs, com s’explica a la memòria de mobilitat, el pla treballa les xarxes de vianants, 
bicicletes i vehicles de forma específica per tal d’aconseguir respondre a les necessitats de tots 
els col·lectius que les utilitzaran.  
 
Aquesta Modificació de POUM es planteja una sèrie de mesures per tal d’aconseguir un 
funcionament adequat del teixit urbà que afavoreixi l’accés general als serveis i equipaments 
públics i que millori el funcionament dels teixits existents. Es plantegen una sèrie de mesures 
per tal d’afavorir i facilitar els diferents recorreguts, la rehabilitació de teixits i la incorporació 
d’altres activitats. 
 
 

4.6 Adequació urbanística a la perspectiva de gènere 
 
Malgrat que no sigui el desitjable, les tasques de cura i gestió domèstica a que ens referim en 
l’apartat anterior, estan majorment realitzades en la nostra societat per dones. En aquest sentit, 
la millora de les relacions i recorreguts domèstics estan pensades per afavorir i facilitar 
aquestes tasques diàries. 
  
En una altre vesant, la generació d’una mixtura d’usos en les places del projecte, així com la 
incorporació de façanes habitades a la plaça Barangé, permet ampliar les hores d’activitat en 
l’entorn. En conseqüència es genera un major nivell de seguretat en un recorregut (de l’estació 
d’autobusos al nucli històric) que pot ser obligat per a moltes dones en un ventall horari molt 
ample. 
 
 

4.7 Avaluació dels efectes derivats de la mobilitat generada 
 
Aquest document incorpora un estudi d’avaluació de la Mobilitat Generada. Aquesta 
Modificació de POUM proposa redissenyar elements de les xarxes de comunicació tenint en 
compte els criteris de sostenibilitat per a la reducció de les emissions de CO2 i gasos GEH. 
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Aquesta voluntat es concreta per una configuració del nou espai central que dóna resposta als 
criteris de mobilitat presents i definits al Pla de Mobilitat e Granollers 
 
Amb aquestes propostes, s’aposta per la disminució del transport privat i l’increment d’una 
mobilitat sostenible que afavoreixi la qualitat urbana i tingui present els objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS) i el futur de les properes generacions. 
 
 

4.8 Memòria social 
 
El Text Refós de la Llei d’Urbanisme 1/2005, al seu article 59, preveu que la documentació dels 
POUM ha d’incloure una memòria social on es definiran els objectius de producció d’habitatge 
protegit i , si escau, dels altres tipus d’habitatge assequible que determini la llei. 
 
La modificació puntual plantejada proposa augment d’edificabilitat d’activitats i disminució 
de la capacitat del nombre d’habitatges. Així doncs, la modificació plantejada no genera 
nous sols residencials no previstos al planejament, i per tant no té l’obligació d’incorporar 
habitatges de protecció pública.  
 

4.9 Informe ambiental 
 
D’acord amb la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’Avaluació Ambiental de plans i programes són 
objecte d’avaluació ambiental: 

 “Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació de sòl no 
urbanitzable o que n’alterin la qualificació; en aquest darrer cas, si les noves qualificacions 
comporten l’admissió de nous usos o de més intensitats d’ús respecte a l’ordenació que es 
modifica”  
“La resta de modificacions dels plans d’ordenació urbanística municipal que constitueixin 
modificacions substancials de les estratègies, les directrius i les propostes o de la 
cronologia del pla que produeixin diferències apreciables en les característiques dels 
efectes previstos sobre el medi ambient, llevat de les que afectin únicament el sòl urbà”. 
 

D’acord amb 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 no estan sotmesos a avaluació ambiental: 

“Les modificacions de planejament urbanístic no incloses en l’apartat quart de la 
lletra a que es refereixen només a sòl urbà.” 

 
L’apartat quart de la lletra a referida diu: 

“Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura autorització 
de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que puguin tenir 
efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 
42/2007 o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural.” 

 
Atès que la present modificació es refereix exclusivament al sol urbà, i no estableix el marc 
per a la futura autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental, ni 
pot afectar a la xarxa natura 2000, aquesta modificació no està sotmesa a avaluació 
ambiental. 

 
 

Granollers, desembre 2019 
 
 

José González Baschwitz, arquitecte 
Taller d’Arquitectura i Territori SLP 

 





 
 
 

 
ANNEX 1 

FITXES CADASTRE 





REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
0966201DG4006E0001WI

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUSTI VINYAMATA 12
08402 GRANOLLERS [BARCELONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Oficinas
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

99,999900
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

687

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUSTI VINYAMATA 12
GRANOLLERS [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

687
SUPERFICIE SUELO [m²]

400
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de GRANOLLERS Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,606,480

4,606,500

4,606,520

440,820 440,840 440,860

440,860 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Jueves , 11 de Diciembre de 2014

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Uso Escalera Planta Puerta Superficie m²

OFICINA 28
OFICINA 400
OFICINA 259



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
0966202DG4006E0001AI

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

AV PARC 11
08402 GRANOLLERS [BARCELONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Oficinas
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

99,999900
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

2.000

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

AV PARC 11
GRANOLLERS [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

2.000
SUPERFICIE SUELO [m²]

500
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de GRANOLLERS Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,606,460

4,606,480

4,606,500

440,840 440,860 440,880

440,880 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Jueves , 11 de Diciembre de 2014

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Uso Escalera Planta Puerta Superficie m²

OFICINA 500
OFICINA 1.500



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
0966203DG4006E0001BI

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

AV PARC 9
08402 GRANOLLERS [BARCELONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Oficinas
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1975

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

2.247

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

AV PARC 9
GRANOLLERS [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

2.247
SUPERFICIE SUELO [m²]

625
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de GRANOLLERS Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,606,400

4,606,420

4,606,440

440,840 440,860 440,880

440,880 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Jueves , 11 de Diciembre de 2014

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Uso Escalera Planta Puerta Superficie m²

OFICINA 597
OFICINA 1.650



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
0966204DG4006E0001YI

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

AV PARC 7
08402 GRANOLLERS [BARCELONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Oficinas
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1969

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

99,999900
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

2.500

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

AV PARC 7
GRANOLLERS [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

2.500
SUPERFICIE SUELO [m²]

500
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de GRANOLLERS Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,606,360

4,606,380

4,606,400

440,840 440,860 440,880

440,880 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Jueves , 11 de Diciembre de 2014

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Uso Escalera Planta Puerta Superficie m²

OFICINA 500
OFICINA 500
OFICINA 1.500



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
0966205DG4006E0001GI

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

PZ PAU CASALS 20
08402 GRANOLLERS [BARCELONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Sanidad,Benefic
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1972

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

99,999900
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

6.861

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

PZ PAU CASALS 20
GRANOLLERS [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

6.861
SUPERFICIE SUELO [m²]

837
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de GRANOLLERS Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,606,360

4,606,380

4,606,400

440,800 440,820 440,840

440,840 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Jueves , 11 de Diciembre de 2014

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Uso Escalera Planta Puerta Superficie m²

OTROS USOS 1.474
OTROS USOS 680
OTROS USOS 4.707



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
0966206DG4006E0001QI

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUSTI VINYAMATA 10
08402 GRANOLLERS [BARCELONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Almacén,Estac.
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1979

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

99,999900
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

24.814

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUSTI VINYAMATA 10
GRANOLLERS [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

24.814
SUPERFICIE SUELO [m²]

9.247
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de GRANOLLERS Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/3000

4,606,200

4,606,300

4,606,400

4,606,500

440,700 440,800 440,900 441,000

441,000 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Jueves , 11 de Diciembre de 2014

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Uso Escalera Planta Puerta Superficie m²

APARCAMIENTO T OS 14.692
APARCAMIENTO -1 01 10.122



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
0967713DG4006E0001HI

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL ANSELM CLAVE 29
08402 GRANOLLERS [BARCELONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1900

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

99,999900
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1.138

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL ANSELM CLAVE 29
GRANOLLERS [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1.138
SUPERFICIE SUELO [m²]

690
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de GRANOLLERS Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,606,420

4,606,440

4,606,460

4,606,480

440,740 440,760 440,780

440,780 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Jueves , 11 de Diciembre de 2014

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Uso Escalera Planta Puerta Superficie m²

OFICINA 363
OFICINA 363

VIVIENDA 363
INDUSTRIAL 49
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 2.  NORMATIVA 

 
 
 

 
 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM EN 
L’ÀMBIT DE NOVA CENTRALITAT A L'ENTORN  
DE  LA PLAÇA JOSEP BARANGÉ, GRANOLLERS 
APROVACIÓ DEFINITIVA  DESEMBRE 2019 

 
 
 
 
PROMOTOR:   AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 
 
EQUIP REDACTOR:   TALLER D’ARQUITECTURA I TERRITORI SLP 
José González Baschwitz,  arquitecte 
Raquel Ródenas Picó,  arquitecta 
Eloy Gonzalez Hosta,  arquitecte 





MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM EN L’ÀMBIT DE  
NOVA CENTRALITAT A L'ENTORN  DE  LA PLAÇA  JOSEP BARANGÉ   
GRANOLLERS  Aprovació definitiva, desembre 2019 

NORMATIVA  1 
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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM EN L’ÀMBIT DE  
NOVA CENTRALITAT A L'ENTORN  DE  LA PLAÇA  JOSEP BARANGÉ   
GRANOLLERS  Aprovació definitiva, desembre 2019 

NORMATIVA  3 

 

NORMATIVA 
 
 

CONTINGUT 
 
Aquesta normativa inclou: 

- Articles de la normativa del POUM modificats, afegits o eliminats amb l’objecte d’afegir 
una nova zona de regulació de l’edificació al POUM (la zona d’usos terciaris i 
equipaments 8/EQ), i un nou polígon d’actuació (PAU 1A, Plaça Barangé. En concret 
s’afegeixen o es modifiquen: 
 
SISTEMA D'EQUIPAMENTS (CLAU EQ) 

Article 176. Condicions d’edificació. 
 
ZONA D’USOS TERCIARIS I EQUIPAMENTS. (CLAU 8/EQ) 

Article 234 bis1. Definició i objectius. 
Article 234 bis2. Sistema d’ordenació. 
Article 234 bis3. Condicions d'edificació. 
Article 234 bis4. Condicions d'ús. 

 
POLÍGONS DEL POUM A DESENVOLUPAR. (PAU) 

Article 237. Llistat de polígons d'actuació urbanística. 
 

- Fitxes que s’afegeixen a l’Annex Normatiu 2 del POUM amb l’objecte de definir i regular  
nou polígon d’actuació (PAU 1A, Plaça Barangé: 

 
Fitxes que s’afegeixen: 

  PAU1A Plaça Barangé 
 
 
 
 
 
 

Granollers, desembre de 2019 
 
 

José González Baschwitz, arquitecte 
Taller d’Arquitectura i Territori SLP 

 
 
 



MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM EN L’ÀMBIT DE  
NOVA CENTRALITAT A L'ENTORN  DE  LA PLAÇA  JOSEP BARANGÉ   
GRANOLLERS  Aprovació definitiva, desembre 2019 

NORMATIVA  4 

 

SISTEMA D'EQUIPAMENTS (CLAU EQ) 
... 
 

Article 176. Condicions d’edificació. 
1. L'edificació en les àrees d'equipament s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diversos 

equipaments, al paisatge i a l'organització general del teixit urbà en què se situen. 
 
2.  Part de les condicions d'edificació dels nous equipaments comunitaris situats en sol urbà 

vénen definides en els plànols d'ordenació a escala 1:2.000. Per a aquelles condicions que 
no ho estiguin s'aplicaran les condicions d'edificació de la zona de l’entorn. 

 
3. Les condicions d'edificació per als nous equipaments, procedents de PMU, no compresos 

en l'apartat anterior, es regularà pels següents paràmetres: 
a) Edificabilitat màxima: 1,50 m2 st/m2 sol. 
b) Ocupació màxima: 80%. 
c) Altura reguladora màxima: no superior a la fixada en el PMU perles zones de l'entorn. 

 
4. Les superfícies de les plantes soterranis o semisoterranis, tot i que no es destinin a l'ús 

d'aparcament o elements tècnics, no computen en els índexs d'edificabilitat quan es tracti 
d’equipaments de titularitat pública. 

 
5. A la zona d'equipaments situada a les illes formades per l’av. Europa, A la zona 

d'equipaments situada a les illes formades per 1' av. Europa, el desdoblament del carrer 
Lluls Companys, i el camí de Can Bassa ( provenint de l'antic sector F), que admet els usos 
següents: comercial, sanitari, cultural, esportiu, recreatiu, administratiu, educatiu o de suport 
tècnica l'ús industrial, se li apliquen les següents condicions les condicions següents: 

- Ocupació màxima: 60 % 
- Edificabilitat neta: 0,60 m2 st/m2 sól. 
- Altura reguladora màxima: 7,50 m (b+ 1p) 
- Distancies a llindars: 4,00 m. 

 
6. A les zones d'equipaments situades a l’illa formada per l’av. Del Parc, Plaça Pau casals, 

Plaça Josep Barangé i c. Agustí Vinyamata, els espais marcats amb la condició d’edificació 
“0” seran edificables únicament en plantes soterranis, s’hauran d’urbanitzar en continuïtat 
amb l’espai públic de l’entorn, i no es podran tancar, permetent-se en tot moment l’ús públic 
dels mateixos. 

 
 
 



MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM EN L’ÀMBIT DE  
NOVA CENTRALITAT A L'ENTORN  DE  LA PLAÇA  JOSEP BARANGÉ   
GRANOLLERS  Aprovació definitiva, desembre 2019 

NORMATIVA  5 

 

ZONA D’USOS TERCIARIS I EQUIPAMENTS. (CLAU 8/EQ) 
 

Article 234 bis1. Definició i objectius. 
1. Comprèn les edificacions aïllades que tindran un ús m1xt, i que compartiran els usos terciaris 
i els usos propis del sistema d'equipaments públics. 
2 L’objectiu d’aquestes edificacions, que substituiran o transformaran les existents, serà 
dinamitzar l’activitat ciutadana i econòmica de l’entorn on s’ubiquen. 
3. Les edificacions existents podran mantenir llurs usos actuals mentre no es desenvolupi el 
polígon d'actuació en el què es troben incloses. 
4. D'acord amb l'objectiu urbà definit, caldrà preveure una imatge de conjunt per als edificis d'ús 
m1xt que conformen la plaça Barangé. A tal fi l'Ajuntament impulsarà, mitjançant els 
instruments necessaris, el desenvolupament d'un pro1ecte unitari per garantir una imatge 
urbana de conjunt. 
 

Article 234 bis2. Sistema d’ordenació. 
Supletòriament, serà d'aplicació el sistema d'ordenació segons volumetria específica. 
 

Article 234 bis3. Condicions d'edificació. 
1. Superfície i front mínims La superfície mínima de parcel·la i el front ,mínim a carrer  

son les de les parcel·les existents. 
2. Ocupació màxima 100% de la parcel·la 
3. Edificabilitat La resultant de les condicions d’edificació grafiades als 

plànols d’ordenació d’aquest POUM 
4. Nombre màxim de plantes Les grafiades en les condicions d’edificació del plànol O2 

d’aquesta modificació de POUM 
5. Alçada reguladora  segons el nombre de plantes: 

 Codi Plantes Alçada reguladora 
  3 PB+2PP 13,00 m 
  4 PB+3PP 17,00 m 
  7 PB+6PP 29,00 m 
 Mitjançant el desenvolupament d’un PMU d’ordenació 

volumètrica que inclogui les dues edificacions de la plaça, 
es poden modificar les alineacions i els volums definits al 
plànol d’ordenació, sempre mantenint l’ocupació màxima i el 
sostre màxim permès. Aquestes modificacions no seran 
considerades modificacions de POUM. En tot cas, el PMU 
no podrà desvirtuar la proposta d’ordenació prevista a la 
present modificació puntual del POUM pel que fa a 
l’assoliment d’objectius. 

6. Porxades Serà obligatori el manteniment de l’espai porxat d’accés 
públic de 4 metres d’ample grafiat als plànols d’ordenació 
d’aquest POUM que es designa amb el codi 3-p, llevat que 
mitjançant un PMU s'estableixi una altra ordenació 
volumètrica. 

7. Soterranis Les plantes soterrani podran ocupar la totalitat de les 
parcel·les. Es podran ampliar i/o s'hi podrà accedir des 
d’altres espais soterranis públics mitjançant la corresponent 
concessió administrativa. 

8. Planta Baixa S’haurà de situar a +/- 1 metres del nivell del sòl exterior 
definitiu. No es permet el desdoblament de la planta baixa 
en semisoterrani i entresolat. 

8. cobertes,  Seran planes en la seva totalitat. Es permet que siguin 
accessibles. 
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Article 234 bis4. Condicions d'ús. 
Es permeten els usos terciaris i d’equipament públic en les proporcions que s’estableixen als 
plànols d’ordenació d’aquest POUM per a cada unitat de zona. En els plànols s’indica la 
superfície mínima (expressada en m2 de sostre construït) que obligatòriament s’haurà de 
destinar a ús d’equipament públic de cessió obligatòria, incloent la part proporcional d’elements 
comuns. Aquest sostre destinat a equipaments no es podrà situar en plantes soterrani. 
 
Els usos terciaris que es permeten són els següents: 

- Oficines 
- Comercial 
- Hoteler 
- Equipament privat (tots els usos admesos al sistema d’equipaments) 
- Residencial especial 
- Restauració 
- Recreatiu 

 
 
Els usos d’equipament públic que es permeten són els següents: 

-  Cultural 
- Administratiu 
- Sòcio-Sanitari 
- Docent 
- Esportiu 
- Serveis tècnics 
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POLÍGONS DEL POUM A DESENVOLUPAR. (PAU) 
 
Article 237. Llistat de polígons d'actuació urbanística. 

om  Zonificació 
M2 
àmbit  Ieb  M2 sostre  A.U. 

Densitat 
Hab/Ha 

Reserva 
hpp 

PAU 1A  8/EQ 11.016  ‐ 11.011 10% ‐  ‐
(es manté el redactat vigent per a la resta de polígons)

      127942     111787         
A I’annex normatiu 2 hi figuren les dades bàsiques de cada polígon les fitxes detallades de 
cadascun d'ells. 
 





MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM EN L’ÀMBIT DE  
NOVA CENTRALITAT A L'ENTORN  DE  LA PLAÇA  JOSEP BARANGÉ   
GRANOLLERS  Aprovació definitiva, desembre 2019 

NORMATIVA  9 

FITXES QUE S’INCORPOREN: 

Dades urbanístiques dels PAU, PMU I Sectors urbanitzables

Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Granollers // Document Text Refós // 2006

Modificació del POUM, Entorn de la Pl. Josep Barangé / aprovació inicial / 2018

Nom: Plaça Barangé
Classificació del Sòl: Sòl Urbà no consolidat
Zonificació: 8/EQ Zona d'usos terciaris i equipaments

Superfície Àmbit: 11.016 m2
Superfície de Sòl Públic: 8.900 m2

Superfície de Vial Públic: 1,031 m2

Superfície de Verd Públic: 7,543 m2

Superfície d’Equipament Públic: 1.687 m2
(Es considera la part proporcional al sostre d'equipaments reservat a la zona 8/EQ)

Ordenació: Vinculant
Índex d’Edificabilitat Bruta: 0,6338 m2st/m2sòl
Sostre: 6.983 m2st
Densitat d’Habitatges: -
Cessió Aprofitament Urbanístic: 10%

Usos: Segons zonificació amb els següents condicionants:
Edifici municipal: Per tal de poder acollir un equipament central i d'elevada concurrència l'equipament s'hauria de
situar en planta baixa, accessible des de la mateixa plaça Barangé.
Edifici de telefònica: Si és necessari es possibilitarà que part del sostre destinat a equipaments sigui destinat
temporalment a serveis tècnics possibilitant una concessió a la propietat actual per tal de ubicar serveis de
telecomunicacions actuals o futurs.

Desenvolupament: Projecte de reparcel·lació, condicions específiques:
Preveure les despeses i/o recursos necessaris per garantir la continuïtat de l’activitat de Correus en tot moment
durant les fases del procés de reurbanització de la plaça Barangé.
Possibilitar la substitució de les indemnitzacions que corresponguin a Correus per l’equivalent econòmic en sostre
construït a fi de facilitar els extrems descrits en l’apartat anterior.
Projecte d'urbanització, condicions específiques:
Tindrà per objectiu reurbanitzar la plaça donant prioritat per a vianants i bicicletes a tot l’àmbit, reconeixent els
recorreguts més habituals, i generant un espai plurifuncional amb espais verds, espais per a jocs, i espais pera
diferents activitats.
Avaluarà i ordenarà les necessitats d'accés de vehicles als aparcaments inclosos en l'àmbit així com els de l'entorn,
sempre considerant els criteris i prescripcions del Pla de Mobilitat de la ciutat.

Sistema Actuació: Per reparcel·lació en la modalitat de cooperació.
Sostre HPP: -

Objectius:
- Reforçar les relacions entre les places, espais comercials, del centre urbà de Granollers amb la plaça Barangé, el
Parc i l'estació d'autobusos, acostant-los al centre històric i a la Porxada.
- Incorporar nous usos que potenciïn els espais remodelats, preveient usos terciaris, de serveis i comercials,
mantenint la capacitat actual deis equipaments públics, i destinant a usos públics l'edifici i jardí catalogats de la casa
Torrebadella.
- Remodelar la configuració arquitectònica de la plaça per tal de clarificar els seus límits i incorporar a l'espai públic
tots els edificis que l'envolten. 
- Reurbanitzar la plaça donant prioritat per a vianants i bicicletes a tot l’àmbit.
- Reordenar el subsòl, modificant els accessos de vehicles i augmentant la capacitat d'aparcament.

Observacions:
Atesa la necessitat i interès en la remodelació de l'àmbit de la plaça Barangé, l'Ajuntament de Granollers, 
com administració actuant, aportarà el 50% del cost d'urbanització dels espais públics inclosos en el 
sector amb el límit màxim de l'import corresponent al 10% de cessió d'aprofitament urbanístic del sector.

Annex Normatiu 2  





 
 
 

 
 3.  PLÀNOLS 
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DE  LA PLAÇA JOSEP BARANGÉ, GRANOLLERS 
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PROMOTOR:   AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 
 
EQUIP REDACTOR:   TALLER D’ARQUITECTURA I TERRITORI SLP 
José González Baschwitz,  arquitecte 
Raquel Ródenas Picó,  arquitecta 
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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER A LA REFORMA URBANÍSTICA I 
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ESTUDI DE MOBILITAT GENERADA 
 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1 MARC LEGAL 
La Llei de Mobilitat 9/2003, de 13 de juny i el Decret 344, de 19 de setembre, de regulació dels 
estudis d’avaluació de la mobilitat generada, integren el marc normatiu que regula aquest estudi 
i n’estableix la seva obligatorietat, (article 3 del Decret 344/2006). 
 
Aquest marc normatiu determina la necessitat d’avançar vers un nou model de desplaçament 
garantint el dret ciutadà a una mobilitat a l’abast de tothom, sostenible, eficient i segura. 
 
D’acord amb aquest Decret, els estudis d’avaluació de la mobilitat generada referents a les 
figures de planejament urbanístic derivat han de contenir la documentació següent: 
 

- Determinació de la mobilitat que generen els diferents usos previstos en el planejament, 
representada en un plànol. 

- Proposta de la xarxa d’itineraris principals per a vianants, representada en el plànol de 
xarxa viària del document urbanístic objecte d’avaluació. 

- Previsió de la xarxa d’itineraris per a transport col·lectiu de superfície, representada en 
el plànol de xarxa viària del document urbanístic objecte d’avaluació.  

- Proposta de xarxa d’itineraris per a bicicletes, representada en el plànol de xarxa viària 
del document urbanístic objecte d’avaluació. 

- Proposta de xarxa bàsica d’itineraris principals de vehicles, representada en el plànol 
de xarxa viària del document urbanístic objecte d’avaluació i determinació de les 
reserves per aparcaments de vehicles. 

- Representació en el plànol de xarxa viària del document urbanístic objecte d’avaluació, 
de les estacions de ferrocarril i d’autobusos interurbans. 

- Representació en el plànol de xarxa viària del document urbanístic objecte d’avaluació, 
de les propostes de reserves d’espai per càrrega i descàrrega de mercaderies. 

- Representació en el plànol de xarxa viària del document urbanístic objecte d’avaluació, 
de les propostes de reserves per als vehicles destinats al transport col·lectiu i al taxi. 

- Encaix i definició dels nodes d’unió amb la xarxa general del municipi (viària, de 
vianants, de bicicletes i de transport públic). 

- Proposta de finançament dels diferents costos generats per el increment de mobilitat 
degut a la nova actuació. 

 
D'altra banda, l’Ajuntament de Granollers redactà el seu primer Pla de Mobilitat Urbana de 
Granollers (PMU), aprovat definitivament el 30 de Juny del 2009 i vigent fins a 2015, seguint les 
prescripcions del Pla Director de Mobilitat (PDM) de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) 
aprovat el 2 de setembre de 2008 i tot emmarcant-se dins la mateixa Llei 9/2003 i de les 
Directrius Nacionals de Mobilitat.  
 
El 2012 es va aprovar el Text refós del POUM de Granollers tot incloent l'Estudi d'avaluació de 
la mobilitat generada. 
 
Posteriorment, l’Ajuntament redactà el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2018-2024, 
aprovat definitivament el 18 de desembre de 2018 i que romandrà vigent fins a 2024 (PMUS 
2018-2024). 

1.2 OBJECTIUS 
L’objectiu del present estudi és la diagnosi i auditoria del increment de desplaçaments generats 
pel desenvolupament de la modificació del POUM a l'àmbit de la Plaça Barangé de Granollers, 
per tal d’avaluar i optimitzar les propostes de mobilitat d’acord amb els valors de seguretat, 
sostenibilitat i integració social. 
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Per tal d’assolir aquest objectiu el present document aprofundirà en els següents àmbits 
d’estudi: 

- Diagnosi de les característiques de mobilitat de l’àrea d’influència del nou sector per tal 
d’establir les capacitats de la xarxa viària i de transport. 

- Quantificació i qualificació de la mobilitat generada pel desenvolupament del nou sector. 
- Determinació de la incidència d’aquest increment en el sistema de mobilitat de l’àmbit 

d’estudi. 
- Avaluació i optimització de les mesures proposades en funció dels valors anteriorment 

esmentats. 
 

1.3 DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
La modificació del POUM té com a objecte ordenar la Plaça Josep Barangé, situada al centre 
de Granollers en una zona consolidada i més vital integrada al conjunt d’espais del nucli 
històric, el carrer Agustí Vinyamata, la Plaça de Pau Casals i l'avinguda del Parc. 
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Els principals aspectes que caracteritzen l’actuació són els següents: 
 

- Remodelació de tot un àmbit central per dinamitzar-lo i integrar-lo als espais urbans 
del casc antic. 

- Es reforçaran les connexions entre el Parc de Torres Villà, l'estació d'autobusos i la 
zona centre a través d’aquest espai de més centralitat. 

- Es reconeixeran tots els possibles recorreguts que es poden traçar al llarg de la 
plaça remodelada per tal que l’espai públic esdevingui un punt de trobada i 
d’activitat que millori i faciliti la vida quotidiana. 

- Es potenciarà el ritme discontinu de l'alçat edificat de l'avinguda del parc. 
- Es permetrà la conservació d'alguns dels edificis existents, així com la construcció 

d’edificis nous per tal de reconfigurar les façanes de la plaça i albergar nous usos. 
- Els nous usos permetran una intensificació de l’activitat i la utilització horària de la 

plaça més àmplia que l’actual, dotant aquest espai d’un nivell d’ús adient a la zona. 
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2. DIAGNOSI DE LA MOBILITAT ACTUAL 
En aquest capítol s’analitzaran els trets més característics de la mobilitat actual a la ciutat de 
Granollers amb especial atenció als entorns dels àmbits d’estudi.  
 
La principal font d’informació utilitzada han estat els documents que integren el Pla de Mobilitat 
Urbana de Granollers (PMU i PMUS) i l'Estudi d'avaluació de la mobilitat generada del POUM 
de Granollers aprovat el 2012. 
 

2.1 MOBILITAT ACTUAL AL MUNICIPI 
Segons les dades recollides al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Granollers (PMUS 2018-
2024), el nombre de desplaçaments que es realitzen en un dia feiner a Granollers ascendeix 
als 251.674, dels quals el 56% tenen com a origen i destinació la mateixa ciutat de Granollers 
(mobilitat interna), un 21% són els generats per els ciutadans de Granollers que es desplacen a 
fora la ciutat i un 23% són els viatges que atrau diàriament la ciutat. 
 
La distribució modal d’aquests viatges mostra una participació total del vehicle privat del 
36,2%, un 52% de desplaçaments a peu o bicicleta i un 11,8% amb transport públic.  

2.1.1 MOBILITAT INTERNA  

Atenent també a les dades recollides al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Granollers, els 
residents de la ciutat que tenen com a destinació de viatge Granollers (141.028 viatges / dia), 
es mouen majoritàriament a peu i bicicleta (80,1%), només un 17,7% en cotxe i un 2,2% en 
transport públic. El motiu de viatge principal d’aquests és la tornada a casa o domicili amb un 
47,5%, seguit del treball amb un 17,6%. Aquests tipus de viatges, juntament amb les escoles, 
són els que es produeixen en hores punta i generen una major congestió de trànsit. 
 

2.1.2 MOBILITAT GENERADA I ATRETA  

Els residents de la ciutat que tenen una destinació de viatge situada fora de Granollers (prop de 
53.000 viatges) es mouen majoritàriament en vehicle privat (59,8%), així com ho fan, també, els 
viatges atrets per la ciutat (59,8% en vehicle privat). El principal destí dels viatges generats 
tenen com a destinació els municipis que conformen el sistema urbà −Canovelles, Les 
Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès−, sumant un 26% dels desplaçaments, seguits per 
Barcelona, amb un 22%. 
 

2.1.3 EVOLUCIÓ DE LA MOBILITAT AL MUNICIPI  

 
En quan a la evolució de la mobilitat al municipi, la comparativa amb les dades del PMU 
anterior (de 2006) mostren que el nombre de desplaçaments diaris ha augmentat un 12% 
respecte el 2006, i representen prop de 28.000 desplaçaments. Tanmateix, aquest augment és 
correspon majoritàriament al creixement de la demanda atreta i generada, ja que la mobilitat 
interna tan sols ha augmentat un 2,1% (2.900 viatges més).  
 
La mobilitat no motoritzada (a peu + bicicleta) ha augmentat en tots els tipus de mobilitat 
(interna, generada / atreta i total), però especialment en la generada (43,5%).  
 
Els desplaçaments en vehicle privat respecte el 2006 s’han reduït un 4,2% dels viatges totals i 
un 31% dels viatges interns, tot i que han augmentat un 13,6% en la mobilitat generada i atreta. 
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2.2 XARXES I APARCAMENT 

2.2.1 XARXA DE VIANANTS 

A Granollers es realitzen diàriament 130.784 viatges a peu i bicicleta, dels quals el 80,1% es 
realitzen amb origen i destinació Granollers. L'elevat nombre de desplaçaments a peu s'entén 
per diversos motius: 
 - Les característiques orogràfiques i de pendents de Granollers, ja que bona part de la 
ciutat es situa en zona plana on els pendents no depassen l'ordre del 3%, exceptuant l'àmbit a 
llevant del ferrocarril 
 - Dimensió reduïda del nucli urbà amb 3'5 km de llarg per 1 km d'amplada 
 - Condicions meteorològiques favorables. 
 - Evitar la congestió de trànsit a hores punta 
 - Evitar problemes d'aparcament  
 
A més, es dona una tendència a l‘increment dels viatges a peu afavorit per millores urbanes 
com ara la creació de prioritat invertida, la millora de voreres, la creació de zones de passeig i 
les millores en matèria seguretat vial. La major part d'aquests desplaçaments a peu es 
produeixen a la zona centre on es situa l'àmbit. 
 

2.2.2 XARXA DE BICICLETES  

La utilització de la bicicleta com a mitjà de transport diari és molt inferior a qualsevol altre mitjà 
de transport, tot i que l’augment de l’espai pacificat ha contribuït a l’augment del nombre de 
desplaçaments, generant una necessitat de desenvolupar una xarxa planificada.  
 
Tal com assenyala el PMUS 2018-2024, la xarxa de bicicletes presenta els següents dèficits: 

- La xarxa adaptada per a bicicletes està destinada a motius d'oci i lleure de cap de 
setmana. Existeixen alguns trams de carril bici, aquests però, no configuren una xarxa. 

- Inexistència d’aparcaments segurs als principals centres d’atracció de viatges. 
- Manca connexió amb els polígons industrials. 

 
El nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible proposa una nova xarxa de bicicletes que es 
desenvoluparà en tres fases: 

- El desenvolupament de la xarxa interna respon a la principal demanda d’aquest 
mitjà, que es tracta de definir uns itineraris nord – sud, principalment, i a partir del 
centre de vianants, en els quals es puguin realitzar accions perquè la bicicleta 
pugui circular amb prioritat a la calçada front els vehicles.  

- La xarxa de connexió amb la conurbació permetrà crear connexions i itineraris que 
es considera poden ser atractius per els municipis de l’entorn per accedir en 
bicicleta a Granollers.  

- Com a última fase de la creació d’una xarxa de bicicletes, es proposen uns 
itineraris que connecten amb la xarxa prevista de la RMB per part de l’ATM (en la 
fase 2, també hi ha trams connectors). En aquest sentit, s’ha afegit una connexió 
amb Lliçà d’Amunt i amb La Roca del Vallés amb carril bici.  
 

En quant a l’aparcament, el municipi disposa d’un nombre important d’aparcament per a bicis 
en calçada, tot i que no suficients. Aquests aparcaments es situen majoritàriament a l’illa 
central, principalment a l’entorn de la zona dels instituts i altres equipaments. Manquen, 
tanmateix, els aparcaments anomenats segurs, necessaris als entorns cèntrics i punts nodals 
com estacions de ferrocarril i d’autobusos interurbans. 

2.2.3 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 

A Granollers el percentatge de desplaçaments efectuats en transport públic no arriba al 12%, 
tot i que presenta grans variacions entre la mobilitat interna i la externa. Si bé la mobilitat 
interna realitzada en transport públic en minoritària (2,2%), en la mobilitat generada i la atreta 
puja al 24,1% en ambdós casos.   
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El servei interurbà de transport col·lectiu consta de dues línies ferroviàries i 23 línies 
d’autobusos, algunes de les quals es poden utilitzar per moure’s a l’interior de la ciutat, si bé les 
seves freqüències de pas són més baixes que les del sistema urbà. 
 
El servei urbà d'autobusos consta de 7 línies actives els dies laborables i 3 línies els caps de 
setmana i cobreix la major part del territori de Granollers (95% de la població a menys de 
300 m).  
 
El servei Transgran connecta la major part de la població de Granollers amb les principals 
destinacions al municipi i amb els municipis de la conurbació. La creació del Transgran ha 
permès incrementar l’oferta als residents de Granollers ja que al seu antic servei se li han 
afegit, amb les mateixes condicions, les línies dels municipis de la conurbació (fig. 1). 
 
Tot i el descens de la demanda urbana en els últims anys (disminució de freqüència i crisis 
econòmica), al llarg de l’any 2016 i 2017, la demanda està augmentant. 
 
Es servei ferroviari disposa de tres estacions, dues per la línia R2 i una de la línia R3. L’estació 
de ferrocarril necessita ser millorada ja que els autobusos urbans ja no tenen espai per aturar-
se i els que ho fan tenen problemes d’accessibilitat amb la morfologia de la Plaça Serrat i 
Bonastre. Actualment s’està construint un aparcament per a bicicletes segur a l’estació de 
trens. 
 

 
Fig.  1: Xarxa de transport públic de Granollers - TRANSGRAN (PMUS 2018-2024). 
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2.2.4 XARXA DE TRANSPORT EN VEHICLE PRIVAT 

A Granollers es realitzen diàriament 95.172 viatges en vehicle privat que entren a la ciutat i 
96.400 viatges que en surten, o sigui s’han registrat al 2015 entre entrades i sortides 191.572 
desplaçaments diaris en dia feiner. El pes d’aquests viatges en la mobilitat interna ha anat 
baixant, mentre que s’ha mantingut una quota molt elevada tant en els generats com en els 
atrets. 
 
Tot i així no es detecta una congestió viària al llarg del dia en cap de les vies del municipi, més 
enllà de les hores punta de matí i tarda a la Ronda Sud i accés per la carretera de Cardedeu, 
tal com mostra el mapa de saturació de la xarxa viària (fig. 2). 
 

 
Fig. 2: Saturació de la xarxa viària al llarg del dia, Granollers (PMUS 2018-2024). 

2.2.5 APARCAMENT 

Granollers disposa en tot el seu perímetre urbà de 6 aparcaments municipals gratuïts, amb una 
capacitat que supera les 1.500 places. Es disposa de 8 aparcaments soterrats a l'entorn del 
nucli històric d’ús exclusiu per vianants, amb una capacitat per a més de 1.700 places 
d'aparcament. 
 
El dèficit d’aparcament residencial apareix concentrat al centre i entorn immediat així com als 
barris més densos com Can Gili, Sant Miquel i Can Bassa, la nombrosa oferta de places 
d’aparcament lliure als carrers de l’entorn del centre encara provoca la presència de vehicles 
no residents al llarg del dia buscant plaça. Aquest fet, genera dificultats per trobar plaça al 
resident i a la vegada augmenta el trànsit per carrers més secundaris.  
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La disminució de places de zona blava respecte el 2006, ha generat una disminució del trànsit 
pels carrers on s’hi localitzava. Aquest fet, ha estat aprofitat per la xarxa d’aparcaments blaus 
que han ofert preus de zona blava i altres abonaments als seus 5 aparcaments.  
 
El PMU considera que cal augmentar la rotació dels vehicles comercials a les zones de càrrega 
i descàrrega ja que es detecten alguns serveis professionals que l’utilitzen per fer el seu servei. 
 
Per altre banda, Granollers disposa actualment de quatre punts de recàrrega de vehicles 
elèctrics a la via pública: 

- punt de recàrrega ràpida municipal al carrer del Camp de les Moreres 
- punt de recàrrega semi-ràpida municipal a Can Muntanyola, Centre de Serveis a les 

Empreses, carrer del Camí del Mig, cedit per l’empresa FAGOM 
- punt de recàrrega lenta davant d’Estabanell Energia (c. Rec, 26) 
- punt de recàrrega al carrer de Josep Umbert (prop dels jutjats) 

 
A més a més, l’aparcament municipal de Can Comas, al carrer de Sant Jaume 66, disposa de 
tres places de recàrrega lenta. 
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2.3 MOBILITAT ACTUAL A L'ENTORN DE L'ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ 

2.3.1 MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT 

L'àmbit queda circumdat per l'Avinguda del Parc, el carrer Agustí Vinyamata, la Plaça de Pau 
Casals i el front de la Plaça Josep Barangé. A més, té connexió amb el carrer de Marià Sans, el 
carrer de Sant Roc, el carrer Josep Umbert, el carrer Maria Maspons i el carrer Anselm Clavé. 
 

- L'avinguda del Parc conforma un dels eixos més importants de Granollers, ja que 
discorre tot el municipi de sud a nord i forma part de la xarxa viària principal de 
Granollers, presentant intensitats entre 10.000 i 18.000 vehicles/dia en ambdós sentits 
(segons PMUS 2018-2024). L’eix suporta la major part del trànsit per aquesta part de la 
ciutat, des de que Anselm Clavé és reconvertí a pas exclusiu per a vianants. En aquest 
tram, disposa de dos carrils per a cada sentit de circulació, zones blaves d'aparcament 
i zones de càrrega i descàrrega (fig. 5). 

- El carrer Agustí Vinyamata és de plataforma única, disposa d'un sol carril de circulació 
de sentit únic i té l’accés restringit, permetent el pas per a accés a aparcaments, veïns i 
serveis (fig. 6a).   

- El vial de la Plaça de Pau Casals és de plataforma única amb dos sentits de circulació, 
i és d’ús exclusiu per a vianants, excepte per càrrega i descàrrega en horari comercial 
(fig. 6b). 

 
Pel que fa a la resta de vials, aquests es troben majoritàriament pavimentats amb plataforma 
única i són de circulació preferent per a vianants, arrel de les actuacions d’urbanització que 
s’han dut a terme els darrers anys, tal i com mostra la figura 7.  
 
L’estat de l’aparcament a l’àmbit de projecte ha estat analitzat a l’apartat 2.3.5 d’aquesta 
memòria, on s’indica la bona situació que presenta l’àmbit en aquest respecte. 
 

 
Fig. 3: IMD de 2015, Granollers (PMUS 2018-2024) 
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Fig. 4: Avinguda del Parc 

 

 
Fig. 5: Plaça de Pau Casals (a) i carrer Agustí Vinyamata (b). 

 
 

 
Fig. 6: Comparativa plataforma única PMU 2006/2018 i principals actuacions realitzades (PMUS 2018-2024). 
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2.3.2 MOBILITAT A PEU 

L'àmbit es localitza just al costat del centre històric de Granollers, que mitjançant un procés de 
reurbanització ha esdevingut una gran illa de vianants. Aquest entorn engloba la major part 
dels desplaçaments a peu de Granollers tant per el volum d'activitat que s'hi produeix com per 
la qualitat de la xarxa. 
 
Pel que fa a la mobilitat a peu dins l'àmbit, aquesta presenta diverses mancances: 

- La presencia de l'aparcament soterrat provoca pendents i multitud de barreres a la 
plaça. 

- L'accés rodat a l'aparcament actua també com a barrera. 
- Els nivells de la plaça no responen als accessos dels edificis. 
- Les voreres del vial de la plaça Pau Casals són totalment insuficients 

 
Pel que fa als itineraris que els vianants han de recórrer per accedir a les parades d’autobús 
més properes, el principal obstacle que aquests tenen consisteix en creuar l’avinguda del Parc, 
ja que l’àmbit es troba a pocs metres de les parades de les diverses xarxes d'autobús urbà i de 
l'estació d'autobusos interurbana.  
 
Tal i com mostra l’esquema adjunt (fig. 8), l’àmbit compta amb tres passos per a vianants en el 
seu límit oriental, un a l’extrem nord, un al punt central (a l’alçada del parc de Torres Villà) i un 
altre a l’extrem sud. L’esquema senyala, tanmateix, la mancança de dos passos, coincidint amb 
les interseccions descrites. No obstant això, la reurbanització recent de la plaça de Pau Casals 
i del carrer Agustí Vinyamata amb plataforma única amb preferència per a vianants garanteix 
l’accés als passos existents des de tot l’àmbit. Per altre banda, les voreres dels carrers 
circumdants tenen una amplada suficient (major que 3 m). 
 

 
Fig. 7: Estat dels passos per a vianants a l’entorn de la plaça Josep de Barangé a Granollers (PMUS 2018-2024). 



MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM EN L’ÀMBIT DE  
NOVA CENTRALITAT A L'ENTORN  DE  LA PLAÇA JOSEP BARANGÉ 
GRANOLLERS  Aprovació definitiva, desembre 2019 
 

DOCUMENT 5: ESTUDI MOBILITAT GENERADA   15

2.3.3 MOBILITAT EN BICICLETA  

Actualment no existeix una xarxa de bicicletes en l'entorn de l'àmbit. Aquestes han de compartir 
la xarxa de vianants i poden circular de forma segura per el carrer d'Agustí Vinyamata i la plaça 
Pau Casals, ja que aquests es troben parcialment pacificats. 
 
El nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible proposa una nova xarxa de bicicletes ben 
connectada i segura. Els nous itineraris previstos pel pla contemplen el pas per dins de l’àmbit 
de la plaça Josep Barangé. 
 
El circuit de bicicleta que travessa l’àmbit correspon al desenvolupat en primera fase, el 
desenvolupament de la xarxa interna, la qual respon a la principal demanda d’aquest mitjà de 
definir uns itineraris nord-sud, principalment, i a partir del centre de vianants, en els quals es 
puguin realitzar accions perquè la bicicleta pugui circular amb prioritat a la calçada front els 
vehicles. En el temps transcorregut des de l’inici de redacció d’aquesta Modificació puntual de 
POUM, ja s’ha dut a terme aquesta primera fase, de manera que l’àmbit ha quedat integrat dins 
l’illa central amb tràfic pacificat, tal com s’ha descrit a l’apartat 2.3.1 d’aquesta memòria. 
 
En quant a l’aparcament, l’àmbit compte en l’actualitat amb dues zones d’aparcament, una al 
front de la pròpia plaça i l’altre al carrer d’Agustí Vinyamata, amb un total de 22 places. La 
centralitat de l’àrea de projecte així com l’increment de l’ús de la bicicleta dels darrers anys 
indiquen que la demanda d’aparcament en aquesta zona serà superior a l’oferta existent. A 
més, a l’estació de Granollers Centre s’està construint actualment un aparcament segur per a 
bicicletes i des de l'Ajuntament s’està impulsant la implantació de diversos aparcaments segurs 
per a la ciutat, ja que va ser una de les propostes guanyadores dels pressupostos participatius 
de 2018-2019. 
 

2.3.4 MOBILITAT EN TRANSPORT COL·LECTIU 

L'àmbit es troba molt ben connectat amb les diverses xarxes d'autobús urbà i l'estació 
d'autobusos interurbana. 
 
A l’est de l’àmbit per l’avinguda del Parc hi circulen les línies L1, L20, L21, L22, L3, L51, L52 i 
L6 de la xarxa d’autobusos. L’esquema adjunt mostra els radis de cobertura de les estacions 
existent, cobrint un radi d’influència de 300 m (fig. 9).  
 
En concret, les parades de les línies L1, L20, L21, L22, L3 i L6 es troben a 20 m de l’àmbit de 
la modificació, situades sobre l’avinguda del Parc, a l’alçada de la plaça Josep Barangé. Les 
parades de les línies L51 i L52 es troben a 150 m de l’àmbit, a la rambla de Josep Tarradellas. 
Així mateix, la estació d’autobusos de Granollers es troba a 40 m de l’àmbit, creuant l’avinguda 
del Parc; l’estació de ferrocarril de Granollers Centre se situa a 800 m de l’àmbit cap al sud i 
l’estació de les Franqueses-Granollers Nord a 1100 cap al nord, accessibles totes dues des de 
l’àmbit mitjançant el servei d’autobusos.   
 
La freqüència de les línies és la següent: 

 L1. Can Gili-Hospital-La Torreta:  feiners (excepte agost): 20’ 
      feiners agost i dissabtes: 30’ 
      diumenges: 60’ 

 L20. Can Bassa-Can Mònic-Bellavista: dissabtes: 30’ 
      feiners agost, diumenges i festius: 60’ 

 L21. Can Bassa-Hospital:  feiners (excepte agost): 30’ 

 L22. Est. França-Bellavista:  feiners (excepte agost): 30’ 

 L51. Gran. Est.-La Roca-R. Village:  feiners (excepte agost): 60’ 
dis. i festius d’obertura de La Roca Village: 60’ 

 L52. Gran. Est.-Hosp.-La Roca-Sta. Agnès:  feiners (excepte agost): 60’ 
dissabtes, diumenges i festius: 60’ 
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 L3. Pl. Europa-Gran. Centre-La Torreta:  feiners (excepte agost): 30’ 

 L6. Can Bassa-Aj. de Les Franqueses feiners (excepte agost): 30’ 
      feiners agost: 60’ 

   
Tal i com s’ha descrit a l’apartat 2.1.1 d’aquesta memòria, l’ús del transport públic per 
desplaçaments interns és minoritària, degut a la reduïda dimensió del centre de l’àrea urbana 
de Granollers i a l’increment dels viatges a peu afavorit per les millores urbanes dels darrers 
anys. Aquest fet, juntament amb l’existència de les diferents línies, fa que l’oferta existent es 
consideri adequada a la demanda actual.  
 
En quant a les estacions més properes, compten amb marquesina de protecció per pluja i sol, 
així com amb bancs per seure, i compten amb plataforma d’aproximació per garantir 
l’accessibilitat de tots els usuaris (fig. 10). 
 

 
Fig. 8: Distància de l’àmbit a les parades de transport públic (<300 m). 

 

 
Fig. 9: Parades de autobusos a l’àmbit de la Modificació. 

 

2.3.5 APARCAMENT 

Segons les dades del primer Pla de Mobilitat Urbana, al 2006 existia superàvit d'aparcament a 
l'entorn de l'àmbit d'estudi. El nou Pla de mobilitat Urbana Sostenible de 2018-2024 corrobora 
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aquest fet, reforçat gràcies a  la introducció de l’àrea reservada per a residents a la zona 5 (on 
s’inclou l’àmbit de projecte), de 200 places aproximadament, que donen servei als residents 
d’una zona amb dèficit d’aparcament i a la vegada, porta la supressió de places lliures a la 
calçada per estacionar al mateix centre de la ciutat, fet que dissuadeix als conductors no 
residents. 
 
A part de l’oferta d'aparcament de superfície, trobem també un gran pàrquing soterrat a 
l'Avinguda del Parc i, tal com ja hem esmentat, un aparcament soterrat a la plaça Josep 
Barangé. Aquest aparcament soterrat és de pagament amb un total de 700 places, ubicat al 
centre de la ciutat (pl. Barangé-av. del Parc) i gestionat per Petrobages. 
 

2.3.6 MERCADERIES 

S’entén que la oferta de zones de càrrega i descàrrega existent al vial de la Plaça Pau Casals i 
a la mateixa Avinguda del Parc s'adequa a les necessitats reals de l'entorn. 
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3. AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
Un cop analitzades la mobilitat existent i la xarxa viària, és el moment d’estimar l’increment de 
desplaçaments generats pel desenvolupament de la Modificació del POUM. 
 

3.1 DESPLAÇAMENTS GENERATS  
Per tal d'avaluar la mobilitat generada, aplicarem els articles 7 i 8 del Decret 344/2006. En 
concret, l’article 8 estableix que per avaluar la mobilitat generada s’ha de fer una estimació del 
nombre de desplaçaments que generen els diferents àmbits del pla en funció de les superfícies, 
dels usos permesos o de l’índex d’edificabilitat fixat en el planejament. Les ràtios mínimes de 
“desplaçaments generats / dia” que estableix el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de 
regulació dels estudis de mobilitat generada són: 
 

Ús d’habitatge  7 viatges/habitatge 
Ús comercial  50 viatges/100m² de sostre 
Ús d’oficines  15 viatges/100m² de sostre 
Ús industrial  5 viatges/100m² de sostre 
Equipaments  20viatges/100m² de sostre 
Zones Verdes  5 viatges/100m² de sòl 

 
L'avaluació dels desplaçaments s'ha centrat en la mobilitat generada tant per les zones 
d'aprofitament privat, amb usos de comerç i oficines, com per les zones amb equipaments 
comunitaris i zones lliures públiques. Tots aquests usos generaran nous moviments de destí, 
mentre que, al no preveure cap increment d'habitatges, no es generaran moviments de sortida. 
 
Per tal d'avaluar el increment que pot suposar la modificació objecte de l'estudi, s'ha procedit a 
calcular primerament la mobilitat generada a l'àmbit per els usos previstos al POUM.  
 

Mobilitat generada segons usos del POUM 
 

Residencial Activitats i oci
Viari X 3.567
Espais lliures V 8.131 407
Equipament administratiu (correus) EQad 396 766 153
Equipament administratiu (telefònica) EQad 505 1.515 303
Equipament administratiu (municipal) EQad 634 2.268 454
Equipament administratiu (justicia) EQad 537 2.148 430
Equipament socio-sanitari EQsa 823 5.430 1.086
Residencial illa tancada (Torrebadella) 1B 677 1 7

Total 7 2.832

Sostre 
activitats

Desplaçaments generats
USOS Qualificació Superfície

Nombre 
habitatges

Font: elaboració pròpia 
 

En resulta doncs, una mobilitat emesa de 7 viatges/dia i una mobilitat atreta de 2.832 viatges/dia, 
és a dir, que generava un total de 2.839 viatges/dia en el moment que tots els equipaments es 
trobaven en funcionament. 
 
A continuació s'ha calculat la mobilitat generada a l'àmbit per els usos proposats a la 
modificació. Les dades es desagreguen pels diferents edificis, usos i entorns de la plaça per tal 
de veure el volum de desplaçaments que tenen com a destí cadascuna de les zones i plantejar 
la idoneïtat de les xarxes i aparcaments previstos. El resultat es grafia també al plànol M1 
MOBILITAT GENERADA 
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Mobilitat generada per els usos de la modificació 

Residencial Activitats i oci
z11 Oficines 8/EQ 2.718 408
z11 Comercial 8/EQ 513 257
z11 Equipament administratiu 8/EQ 2.024 405
z12 Oficines 8/EQ 2.924 439
z12 Comercial 8/EQ 828 414
z12 Equipament administratiu 8/EQ 1.026 205
s11 Equipament cultural EQcu 978 196
s12 Equipament sanitari EQsa 5.426 1.085
s13 Xarxa viària X 1.031
s13 Xarxa viària X 834
s14 Parcs Locals SV 352 18
s15 Parcs Locals SV 6.593 330
s16 Parcs Locals SV 598 30
s17 Parcs Locals SV 1.736 87

Total 0 3.425

Zona
Nombre 

habitatges
Sostre 

activitats
Desplaçaments generats

USOS Qualificació Superfície

Font: elaboració pròpia 
 
En resulta, doncs, que els usos previstos per la modificació generaran una mobilitat atreta de 
3.425 viatges/dia.  
 
De la diferència entre el nombre total de desplaçaments de les dues taules se'n desprèn que la 
proposta incrementa la mobilitat generada de l'àmbit en 587 viatges/dia. 
 

3.2 DISTRIBUCIÓ MODAL DE LA MOBILITAT GENERADA 
Un cop s’ha estimat la mobilitat generada cal determinar la distribució d’aquesta en funció dels 
diferents tipus de transport per tal de valorar l’impacte sobre la xarxa viària i la idoneïtat de les 
propostes realitzades. En aquest sentit, s’ha partit del percentatge global de distribució dels 
diferents tipus de transport establert a la memòria del Pla General de Mobilitat Urbana de 
Granollers i les seves previsions per el 2014 segons els seus objectius i un escenari mig. 

 
REPARTIMENT MODAL DE DESPLAÇAMENTS PMUS 2015 
Modes no motoritzats 1780 viatges/dia 51,97%
Transport col·lectiu 405 viatges/dia 11,83%
Transport privat 1240 viatges/dia 36,20%  

Font: elaboració pròpia 
 
Aquestes dades reflecteixen l’impacte de la mobilitat generada sobre els diferents tipus de 
transport sense tenir en compte l’efecte de les propostes i mesures correctores descrites a 
continuació. 
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4. IMPACTE DE LA MOBILITAT GENERADA I PROPOSTES 
L'àmbit d'estudi està ubicat en una zona urbana fortament consolidada i, per tant, la proposta 
haurà de trobar la manera de satisfer els objectius sota aquestes premisses. 
 

4.1 XARXA VIÀRIA PER A VEHICLES MOTORITZATS 
La present modificació té com a objectiu potenciar els recorreguts de vianants de la zona alhora 
que preserva la funcionalitat dels vials circumdants. Així, doncs, es proposa mantenir els vials 
com a vials restringits d'accés a les parcel·les i vials de servei, amb plataforma única 
compartida amb els vianants i bicicletes. 
 
En relació a l’impacte que els nous usos generaran a la xarxa viària existent, analitzem el 
creixement tendencial de la mobilitat que preveu el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que 
diferencia les dades per desplaçaments interns i de connexió cap al exterior de Granollers (fig. 
11 i 12). 
 
Tal com mostren les taules, el nombre de desplaçaments interns realitzats en vehicle privat dins 
la ciutat tendeix a baixar, mentre que els desplaçaments de connexió s’incrementaran 
lleugerament.   
 
Tenint en compte que l’àmbit es situa a l’àrea central de Granollers, son els desplaçaments 
interns els que més l’afecten, tot i que la implantació dels nous usos previstos a la modificació 
portaran un cert increment de la mobilitat externa, provenien dels municipis de la conurbació. 
Així, es considera que l’avinguda del Parc assolirà sense cap problema l’increment de 1.240 
viatges per dia (de transport privat) que comportarà la implantació dels nous usos previstos a 
l’àmbit de la modificació. En aquest sentit, es considera rellevant que els accessos a 
l’aparcament dels nous edificis es situaran a la mateixa avinguda, de manera que no 
comportaran l’increment de la mobilitat motoritzada dins l’àrea d’ús preferent per a vianants i 
bicicletes.  
 

 
Fig. 10: Creixement tendencial corregit dels desplaçament interns a Granollers (PMUS 2018-2024). 

 

 
Fig. 11: Creixement tendencial corregit dels desplaçament de connexió a Granollers (PMUS 2018-2024). 
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4.2 XARXA D'ITINERARIS PER A VIANANTS 
La proposta buscarà la integració de l'espai de la plaça dins el recorregut d’espais urbans del 
casc antic, mitjançant la reordenació i reconfiguració tant de l'espai urbà com de l'espai edificat.  
 
Es potenciarà la connexió entre el centre, el parc Torres Villà i l'estació d’autobusos, mitjançant 
la creació d'una vialitat amb preferència de vianants en tota la plaça. El temps transcorregut des 
del començament de la present Modificació puntual de POUM ha donat lloc a la progressiva 
urbanització d’alguns dels carrers que es descriuen a continuació, de manera que les 
actuacions descrites es troben parcialment desenvolupades. Així doncs, els vials inclosos dins 
l'àmbit resultaran amb les següents característiques: 
 

- Vial de la Plaça Pau Casals 
Carrer de prioritat per a vianants i bicicletes. 
Circulació rodada restringida als accessos de parcel·les, pàrquing de la mútua i al trànsit 
de vehicles de serveis. 
Plataforma única amb diferenciació de paviment apte per al trànsit rodat de 4 m 
d'amplada, excepte al tram d'entrada i sortida de la mútua que serà de 6m. 
Creació d'un espai de rambla amb paviments més tous i arbrat al costat nord del vial. 
 

- Carrer Agustí Vinyamata 
Carrer de prioritat per a vianants i bicicletes. 
Circulació rodada restringida als accessos de parcel·les i al trànsit de vehicles de serveis. 
Plataforma única amb diferenciació de paviment apte per al trànsit rodat de 4 m 
d'amplada i limitat per arbrat a ambdues bandes. 
Creació d'un espai de servei en contacte amb els edificis existents per albergar les 
possibles noves activitats que sorgeixin al costat nord del vial. 
 

- Vial de la Plaça Josep Barangé 
Carrer de prioritat per a vianants i bicicletes. 
Circulació rodada restringida als accessos de parcel·les i al trànsit de vehicles de serveis. 
A la seva part nord es manté la pavimentació actual amb plataforma única, a la seva part 
sud es proposa una plataforma única amb diferenciació de paviment apte per al trànsit 
rodat de 4 m d'amplada i la creació d'un espai de servei en contacte amb els edificis 
existents per albergar les possibles noves activitats que sorgeixin. 

 
Tot i no formar part de l'àmbit, l'Avinguda del Parc conforma el seu límit est, i per tant s'entén 
de vital importància fer una proposta per millorar la vialitat del conjunt. Es proposa, doncs, una 
actuació per millorar la connexió de vianants, tant a la part central per facilitar l'accés des de el 
parc, com als extrems sud i nord de l'àmbit, per facilitar l'accés a l'estació d'autobusos i a la 
resta de trama urbana a l'altre banda de l'Avinguda. La pacificació −ja desenvolupada− del 
carrer Agustí Vinyamata i de la plaça de Pau Casals garanteix l’accés dels vianants als dos 
passos de vianants situats als extrems sud i nord de l’àmbit, tal i com ha quedat descrits als 
apartats 2.3.1 i 2.3.2 d’aquesta memòria. Aquesta proposta queda grafiada al plànol no 
normatiu 1.1 PROPOSTA ENCAIX A LA TRAMA URBANA. 

 
Pel que fa a la plaça, la seva distribució tindrà en compte i potenciarà els itineraris de vianants 
que connectaran el centre amb l'estació d'autobusos i amb el parc Torres Villà. 
 

4.3 XARXA PER A BICICLETES 
La xarxa de bicicletes es veurà reforçada per el canvi de secció dels vials existents, ja que les 
bicicletes hi podran circular preferentment sense produir molèsties als vianants. 
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4.4 XARXA DE TRANSPORT COL·LECTIU 
Tal com s'ha esmentat anteriorment (apartat 2.3.4), a l'entorn de l'àmbit hi trobem diverses 
parades d'autobús que donen servei a totes les línies del municipi i, per tant, s'entén que aquest 
queda completament servit. Així, doncs, no es proposen modificacions de la xarxa. (plànol M5 
XARXA DE TRANSPORT COL·LECTIU) 

 

4.5 PREVISIÓ D'ESPAIS PER A APARCAMENT 

4.5.1 APARCAMENTS DE VEHICLES PRIVATS MOTORITZATS 

4.5.1.1 Determinació de les reserves 

Pel que fa a la reserva places d'aparcament per a turismes per a usos d'oficines, comercials i 
d'equipaments, hem de fer referència a l'article 125 de la normativa del POUM que estableix un 
estàndard de: 
 

Edificis d'oficines, comercials centres mèdics i mútues 1 plaça cada 100 m² o fracció 
 
Pel que fa a la reserva de places d'aparcament accessibles de vehicles privats motoritzats, es 
donarà compliment als paràmetres que estableix la CTE, al "Documento Básico Seguridad de 
Utilización y Accesibilidad", apartat 9, que estableix una ràtio en ús comercial, de pública 
concurrència o d'ús públic de 1 plaça per cada 33, així com una plaça accessible per a cada 
vivenda accessible: 
 
AUTOMÒBILS

Zona Ús
Sostre 

edificable Places Superfície
z11 Oficines 2.718 1/100 m2st 28 560
z11 Comercial 513 1/100 m2st 6 120
z11 Equipament administratiu 2.024 1/100 m2st 21 420
z12 Oficines 2.924 1/100 m2st 30 600
z12 Comercial 828 1/100 m2st 9 180
z12 Equipament administratiu 1.026 1/100 m2st 11 220
s11 Equipament cultural 978 1/100 m2st 10 200
s12 Equipament sanitari 5.426 1/100 m2st 55 1.100

TOTAL 170 3.400
*Places accessibles 170 1/33 places 6

Estàndard

 
Font: elaboració pròpia 

 
Per determinar les reserves d'aparcament de motocicletes no s'estableix cap estàndard de 
referència per els usos establerts. Per al càlcul adoptarem la proporció de 0'5 motocicletes per 
cada turisme tal i com se'n deriva de l’Annex 3 del Decret 344/2006: 
 

Decret 344/2006 
Aparcament per a Turismes (plaça mín. 4,75x2,4m) 
Ús d’habitatge màx. de 1 plaça/ habitatge o 1 places / 100 m² sostre 
Aparcament per a Motocicletes (plaça mín. 2,2x1m) 
Ús d’habitatge màx. de 0,5 places/ habitatge o 1 places / 200 m² sostre 
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MOTOCICLETES

Zona Ús
Sostre 

edificable Places Superfície
z11 Oficines 2.718 1/200 m2st 14 280
z11 Comercial 513 1/200 m2st 3 60
z11 Equipament administratiu 2.024 1/200 m2st 11 220
z12 Oficines 2.924 1/200 m2st 15 300
z12 Comercial 828 1/200 m2st 5 100
z12 Equipament administratiu 1.026 1/200 m2st 6 120
s11 Equipament cultural 978 1/200 m2st 5 100
s12 Equipament sanitari 5.426 1/200 m2st 28 560

TOTAL 87 1.740

Estàndard

 
Font: elaboració pròpia 

 
Per determinar les reserves de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics hem de fer 
referència al Reial Decret 1053/2014 a la seva disposició addicional primera:  
 

 aparcament de flotes privades, cooperatives o de empresa, oficines o depòsits 
municipals de vehicles : 1 estació de recàrrega cada 40 places d’aparcament. 

 aparcament públic permanent: 1 estació de recàrrega cada 40 places d’aparcament. 
 
Així doncs cal reservar un total de 170 places d'aparcament per a turismes, de les quals 6 
seran accessibles i 87 places d'aparcament per a motocicletes, així com 5 punts de 
recàrrega per a vehicles elèctrics.  
 

4.5.1.2 Proposta d'implantació 

La construcció dels nous edificis permetrà la generació d'una nova peça d'aparcament entre 
l'aparcament de la plaça i el de l'avinguda del Parc. Aquesta permetrà ampliar la connexió entre 
tots els aparcaments possibilitant la gestió conjunta de tots ells. 
 
L'entrada i sortida de vehicles es realitzarà aprofitant l'entrada i sortida existent a l'avinguda del 
Parc alhora que s'eliminarà la rampa existent a la plaça. 
 
Aquesta proposta haurà d'absorbir tota la demanda per eliminar així l'aparcament en superfície 
del sector. 
 

4.5.1.3 Dimensions de les places d'aparcament  

El Decret 344/2006 estableix unes dimensions mínimes de 4,75 m de llarg per 2,40 m 
d’amplada i les recomanacions del Reial Automòbil Club de Catalunya augmenten aquestes 
dimensions fins 5,00 m de llarg per 2,50 m d’amplada. Es proposa que, per tant, que respectin 
com a mínim aquesta darrera recomanació, 5,00 m de llarg per 2,50 m d’amplada. 
 
Pel que fa a les dimensions de les places d'aparcament accessibles, la CTE disposa les 
següents condicions: 

- Que es situï pròxima a l'accés de vianants de l'aparcament i s'hi comuniqui 
mitjançant un itinerari accessible. 

- Que disposi d'un espai annexa d'aproximació i transferència lateral d'amplada ≥ 
1,20 m si la plaça és en bateria, podent-se compartir aquest per dues places 
contigües, o si la plaça és en línia ≥ 3,00 m en el seu darrera. 

4.5.2 APARCAMENTS DE BICICLETES 

4.5.2.1 Determinació de les reserves 

Per determinar les reserves per aparcaments de bicicletes aplicarem els ràtios establerts en 
l’Annex 2 del Decret 344/2006.  
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Decret 344/2006 
Ús comercial 1 plaça / 100 m² sostre o fracció 
Ús oficines 1 plaça / 100 m² sostre o fracció 
Equipaments docents 5 places / 100 m² sostre 
Equipaments culturals 5 places / 100 places d'aforament 
Altres equipaments públics 1 plaça / 100 m² sostre o fracció 
Zones Verdes 1 plaça / 100 m² sòl 

 
Per determinar l'aforament de l'equipament sòcio-cultural hem considerat una ràtio de 1 persona 
cada 4 m² de sostre. Aquesta s’ha establert considerant un índex de simultaneïtat del 50% 
aplicat a l’aforament màxim establert a taula 2.1 de la CTE SI3, que per a “Salas de espera, 
salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso público en museos, galerías de arte, ferias y 
exposiciones, etc” preveu una ocupació màxima de 2 m2·persona. 
 
Amb aquestes ràtios, calculem el nombre de places per a bicicletes: 
 
BICICLETES

Zona Ús Superfície
Sostre 

edificable Places Superfície
z11 Oficines 2.718 1/100 m2st 28 84
z11 Comercial 513 1/100 m2st 6 18
z11 Equipament administratiu 2.024 1/100 m2st 21 63
z12 Oficines 2.924 1/100 m2st 30 90
z12 Comercial 828 1/100 m2st 9 27
z12 Equipament administratiu 1.026 1/100 m2st 11 33
s11 Equipament cultural* 978 1/20 aforament 49 147
s12 Equipament sanitari 5.426 1/100 m2st 55 165
s14 Parcs Locals 352 1/100 m2sòl 4 12
s15 Parcs Locals 6.593 1/100 m2sòl 66 198
s16 Parcs Locals 598 1/100 m2sòl 6 18
s17 Parcs Locals 1.736 1/100 m2sòl 18 54

TOTAL 303 282
*Aforament = 1 plaça cada 4/m2

Estàndard

 
Font: elaboració pròpia 

 
Així doncs cal reservar un total de  303 places de bicicleta. 

 

4.5.2.2 Proposta d'implantació 

Es proposa situar noves zones d'aparcament per a bicicletes en superfície a l'entorn de l'àmbit. 
Aquesta proposta es detallarà al projecte d'urbanització. També es permetrà l’aparcament en 
els espais lliures d’edificació de les peces edificables. 
 

4.5.2.3 Dimensions de les places de bicicleta 

El "Manual de aparcamientos de bicicletas" publicat per el "Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía", estableix les dimensions bàsiques dels aparcaments de bicicletes 
segons el tipus de suport: 
 

- En el cas de suports tipus U-invertida estableix una superfície ocupada de 
1'28m2/bicicleta amb unes dimensions entre suports de 0'8m i una reserva d'espai de 
2m de llarg. 

- En el cas de suports de roda estableix una superfície ocupada de entre 1'42 i 
1'84m2/bicicleta depenent la seva disposició amb unes dimensions entre suports de 
entre 0'6 i 0'7m o 0,3 i 0'35 si es col·loquen de forma alterna. 
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4.6 PREVISIÓ DE ZONES DE CÀRREGA DESCARREGA 

4.6.1 DETERMINACIÓ DE LES RESERVES 

Pel que fa a places per a càrrega i descàrrega, l’article 6.3 del Decret 344/2006 estableix que en 
el cas d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada referents a plans urbanístics s’ha de tenir 
en compte que, per aconseguir una distribució àgil i ordenada de les mercaderies a l’interior 
dels nuclis urbans, aquests contemplin les següents reserves de places a la xarxa viària per a 
càrrega i descàrrega de mercaderies: 

 
Decret 344/2006 
Ús comercial: 1 plaça per cada 1000 m2 de superfície de venda o 1 plaça per cada 8 
establiments. 
Ús d’oficines: 1 plaça per cada 2.000 m2 de sostre. 

 
Per falta d’estàndards concrets per a usos d'equipaments, equipararem l'ús d'equipament 
administratiu i sanitari amb l'ús d'oficines, mentre que l'equipament sòcio-cultural l'equipararem 
amb l'ús comercial. Donades aquestes ràtios es calcula el nombre de places necessàries de 
càrrega i descarrega per a cada zona: 
 
CÀRREGA I DESCÀRREGA

Zona Ús
Sostre 

edificable Places Superfície
z11 Oficines 2.718 1/2000 m2st 2 48
z11 Comercial 513 1/1000 m2st 1 24
z11 Equipament administratiu 2.024 1/2000 m2st 2 48
z12 Oficines 2.924 1/2000 m2st 2 48
z12 Comercial 828 1/1000 m2st 1 24
z12 Equipament administratiu 1.026 1/2000 m2st 1 24
s11 Equipament cultural 978 1/1000 m2st 1 24
s12 Equipament sanitari 5.426 1/2000 m2st 3 72

TOTAL 13 72

Estàndard

 
Font: elaboració pròpia 

 
Així doncs cal reservar un total de 13 places per a càrrega i descàrrega. 

4.6.2 PROPOSTA D'IMPLANTACIÓ 

La modificació proposa mantenir les places de càrrega i descàrrega de l'Avinguda del Parc, a 
continuació de les places accessibles també existents. Les places restants es situaran fora de 
la via pública, dintre de les zones d'equipament i amb accés des de l'aparcament soterrat. 

4.6.3 DIMENSIONS DE LES PLACES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA 

Tal i com s'estableix a l’article 6.3 del Decret 344/2006, les places de càrrega i descarrega 
seran de 3 x 8 metres. 
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5. MOBILITAT, ACCESSIBILITAT I GÈNERE 
 
La manca d’una jerarquització viària i d’una estratègia per a l’accés dels col·lectius més 
vulnerables (nens i persones grans) als equipaments i serveis fan que l’ús del cotxe i la 
necessitat d’acompanyament siguin superiors, implicant que normalment les dones hagin 
d’acompanyar-los en aquests recorreguts, dificultant la conciliació entre la vida familiar i laboral.  
 
Aquesta Modificació de POUM ha plantejat una estratègia per a l’ús de l’espai públic que 
combina la delimitació d’espais de coexistència (en aquells entorns on les pròpies 
característiques espacials ja garanteixen la seguretat d’ús als col·lectius més vulnerables) i la 
definició d’espais específics. 
 
També es fixen els aparcaments necessaris per a donar servei, on la compatibilitat d’usos 
necessita ser estructurada per garantir-ne la igualtat d’ús a tots els col·lectius.  
 
Així doncs, com s’explica en els apartats corresponents d’aquesta memòria, el pla treballa les 
xarxes de vianants, bicicletes i vehicles de forma específica per tal d’aconseguir respondre a les 
necessitats de tots els col·lectius que les utilitzaran. Així, es plantegen una sèrie de mesures 
per tal d’aconseguir un funcionament adequat del teixit urbà que afavoreixi l’accés general als 
serveis i equipaments públics i que millori el funcionament dels teixits existents. Es plantegen 
mesures per tal d’afavorir i facilitar els diferents recorreguts, la rehabilitació de teixits i la 
incorporació d’altres activitats. 
 
En concret, la generació d’una mixtura d’usos en les places del projecte, així com la 
incorporació de façanes habitades a la plaça Josep Barangé, permet ampliar les hores 
d’activitat en l’entorn. En conseqüència, es genera un major nivell de seguretat en un recorregut 
(de l’estació d’autobusos al nucli històric) que pot ser obligat per a moltes dones en un ventall 
horari molt ample. 
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6. AVALUACIÓ DE LA INCIDÈNCIA SOBRE LA 
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
 
Pel que fa a la incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica es dóna compliment 
al que estableix la disposició addicional quarta del Decret 344/2006, que estableix que els 
estudis d’avaluació de la mobilitat generada de planejament urbanístic o d’implantacions 
singulars declarats pel govern com a zona de Protecció especial de l’ambient atmosfèric (com 
és el cas de Granollers) han d’incorporar les dades necessàries per avaluar la incidència de la 
mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica tal i com ho estableix el  Decret 152/2007 del 10 de 
juliol “Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de 
protecció especial de l’ambient atmosfèric”. Més concretament, en l’article 18.1 (b) el Decret fa 
referència als “Centres generadors de mobilitat amb més de 500 visitants habituals” i en l’article 
18.2 diu que ”Els Plans de mobilitat corresponents a l’article 18.1 han de ser aprovats per 
l’Autoritat Territorial de la Mobilitat”.   
 
A partir de l’aplicació de l’AMBIMOB 2.0, l’eina de càlcul orientada a facilitar l’avaluació 
ambiental del Plans de Mobilitat Urbana, s’han obtingut els valors d’emissions de l’any 2016 a 
Granollers (fig. 11).  
 

 
Fig. 12: Valors d’emissions contaminants en 2016 a Granollers (elaboració pròpia). 

 
Amb l’objectiu d’obtenir les emissions resultants de l’actuació proposada a la present 
Modificació del POUM, s’han dut a terme els següents càlculs. 
 
Per una banda, s’ha recollit el percentatge de mobilitat interna, generada i atreta de Granollers a 
partir de les dades del PMUS 2018-2024, distingint el mode de transport. Tal com s’ha explicat 
a l’apartat 4.1 d’aquesta memòria, a l’entorn de la modificació influeixen tant els moviments 
interns com els externs, ja que els nous usos previstos a la modificació portaran un cert 
increment de la mobilitat externa (usos d’equipament de justícia, correus, telefònica, etc.), 
mentre que, alhora, disminuiran els desplaçaments interns al localitzar usos a la zona central 
del municipi. Per això, els desplaçaments que s’han pres com a referència són els totals. 
 
 

MOBILITAT GRANOLLERS  Total 
(viat./dia) 

Interna 
(viat./dia) 

Generada 
(viat./dia) 

Atreta 
(viat./dia) 

Modes no motoritzats  130.784 112.993 8.526 9.265

Transport col·lectiu 29.783 3.099 12.788 13.896

Transport privat 91.107 24.936 31.712 34.459

 Font: PMUS 2018-2024 

 
Així, a partir de les dades descrites, s’ha obtingut l’increment que comportarà la Modificació del 
POUM sobre els desplaçaments motoritzats actuals de Granollers (amb dades del 2015 del 
PMUS), el qual suposarà un increment del 1,36% sobre el total dels desplaçaments, per a cada 
modalitat de transport. 
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INCREMENT 
DESPLAÇAMENTS 

PMUS 2018-2024 Modif POUM INCREMENT 
ACTUACIÓ Desplaçaments Perc. Desplaçaments 

Modes no motoritzats 130.784 viatges/dia 51,97% 1.780 viatges/dia  

Transport col·lectiu 29.783 viatges/dia 11,83% 405 viatges/dia  

Transport privat 91.107 viatges/dia 36,20% 1.240 viatges/dia  
TOTAL 251.674 viatges/dia 100% 3.425 viatges/dia 1,36% 

 Font: Elaboració pròpia 
 
A partir de l’increment percentual dels desplaçaments realitzats en transport privat motoritzat 
obtingut (del 1,36%) i de les dades d’emissions extretes de l’aplicació AMBIMOB 2.0, s’extreuen 
els següents valors d’emissions per el transport urbà motoritzat que generarà l’actuació. 
 
 
 
    Granollers Actuació

CO Kg/any 201.223 2.738
VOC comb Kg/any 30.554 416

NMVOC comb Kg/any 28.202 384

CO4 Kg/any 2.351 32

NOX Kg/any 151.634 2.064
NO Kg/any 123.822 1.685

NO2 Kg/any 27.407 373

N2O Kg/any 835 11

NH3 Kg/any 2.132 29

PM2.5 Kg/any 6.553 89

PM10 Kg/any 8.381 114
PM comb Kg/any 4.526 62
Consum tep/any 11.611 158

CO2 Tones/any 36.593 498
 
 
 
Tot i això, la proposta potencia els objectius de Granollers de reducció de mobilitat en vehicles 
privats a motor amb les mesures següents: 

- Creació de recorreguts agradables i segurs per bicicletes i vianants.  
- Implantació d’aparcaments per a bicicletes. 
- Implantació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en els aparcaments 

incorporats. 
- Localització d’usos d’equipaments municipals al centre de la ciutat, facilitant l’accés a 

ells per mitjans de transport públic i modes no motoritzats. 
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7. FINANÇAMENT 
L’article 19.1 del Decret de Mobilitat estableix l’obligació de les persones propietàries de costejar 
la urbanització i les infraestructures de connexió amb les principals xarxes de vianants, de 
bicicletes, de circulació de vehicles i de transport públic o el reforçament d’aquestes quan sigui 
necessari com a conseqüència de l’actuació.  
 
Per altre banda, les despeses previstes per actuacions aïllades són les corresponents a la 
urbanització dels àmbits de la modificació no inclosos al polígon d’actuació definit i aquelles 
altres despeses de mobilitat previstes per la modificació. 
 
Les actuacions aïllades a càrrec de l’administració actuant previstes en aquesta modificació són 
les següents: 

- Urbanització de la Plaça Pau Casals. 
- Urbanització del entorn immediat dels edificis de la Mutua i dels antics jutjats. 
- Urbanització de la connexió mitjançant un pas per vianants singular de 36 metres 

d’amplada mínima entre la plaça Josep Barangé i el Parc. 
 
A partir de les superfícies del planejament i dels costos unitaris descrits a l’Avaluació Econòmica 
d’aquesta modificació s’obtenen els següents resultats: 
 
CÀLCUL DESPESES DIRECTES DE L'ADMINISTRACIÓ 
Càlcul de despeses. quantitat   cost/unit. Cost total   
Urbanització Vialitat 834 m2 171 €/m²     142.614 €  
Urbanització verds: Places 1.736 m2 139 €/m²     241.883 €  
Urbanització exterior (av. del Parc) 3.026 m2 76 €/m²     229.953 €  

URBANITZACIÓ 2.570 m2     614.450 €

Despeses Tècniques       614.450 €  7,50%       41.855 €  
Despeses Financeres       614.450 €  0,00%             -   €  

GESTIÓ         41.855 €
TOTAL DESPESES         656.304 €

 
Tal com s’ha descrit al document d’Avaluació Econòmica i Agenda d’aquesta Modificació de 
POUM, es preveu que per a l’execució d’aquesta urbanització es puguin emprar els ingressos 
que s’obtinguin de la cessió de l’aprofitament urbanístic del PAU1A delimitat. 
 
Altrament, la modificació no preveu la millora de la xarxa de transport públic existent i per tant no 
se'n derivaran costos. 
 
 
 
 

 
José González Baschwitz 

Taller d’Arquitectura i Territori, S.L.P. 
 

Granollers, desembre 2019 
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8. PLÀNOLS 
M1 MOBILITAT GENERADA 
M2 XARXA VIÀRIA 
M3 XARXA DE VIANANTS 
M4 XARXA DE CICLISTES 
M5 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 
M6 ENCAIX I NODES D'UNIÓ 
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5 AVALUACIÓ ECONÒMICA I AGENDA 
 
 

1. CRITERIS I OBJECTIUS 

Els objectius d’aquest document són:  
- Calcular la viabilitat del polígon d’actuació delimitat per la present modificació de 

POUM, calculant els beneficis resultants del valor de venda del sòl i les despeses 
corresponents a la urbanització, les càrregues urbanístiques i la seva gestió i 
desenvolupament. 

- Valorar els costos d’accions directes de l’administració corresponents a la millora o 
execució d’infraestructures no imputades a cap sector de planejament o de gestió. 

- Fer l’avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació proposada per aquesta 
modificació en comparació a la rendibilitat derivada de l’ordenació vigent 

- Avaluar la sostenibilitat econòmica de les actuacions, considerant la relació entre les 
aportacions impositives de les edificacions resultants i les despeses de manteniment de 
les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 

- Redactar un pla d’etapes establint els criteris de temporalitat en l’execució del 
planejament que es modifica tenint en compte allò que disposa l’article 99.1.b del DL 
1/2010. 

 
En relació al primer objectiu s’ha considerat que el procés d’execució del planejament té dos 
processos clarament diferenciats: el procés d’urbanització i el procés d’edificació. En aquests 
dos processos els agents econòmics que actuen poden ser completament diferents, tot i que es 
poden executar simultàniament. Per aquesta raó, aquest estudi es referirà exclusivament al 
procés d’urbanització, considerant-lo finalitzat en el moment que les parcel·les resultants 
estiguin en plenes condicions de ser edificades. S'entén que aquest procés ha de ser viable 
sense els beneficis que comporti l'edificació de les parcel·les. 

 
Els criteris que seran utilitzats en les diverses avaluacions es basaran en allò establert pel 
“Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
valoraciones de la Ley de Suelo” en relació als càlculs de valoració de sòls urbanitzats no 
edificats, el document de  “Valors bàsics del sòl i de la construcció i índexs correctors” editat 
per l’Agència Tributària de Catalunya, i els valors dels preus mitjos publicats en la revista 
especialitzada EMEDOS, “Agenda de la construcción”. 
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2. AVALUACIÓ DE LA VIABILITAT DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ  

2.1 Criteris de càlcul del rendiment econòmic 

2.1.1 Criteris generals 
La viabilitat del polígon d’actuació urbanística es determina a partir del càlcul de rendiment 
econòmic del polígon, comprovant que tingui un valor adient a les seves condicions de partida: 
classificació de sòl tipus de teixit preexistent, ubicació, etc. 
 
Entenem per rendiment econòmic net la diferencia entre el valor de venda del sòl i les 
despeses necessàries per convertir un sòl rústic o urbà no consolidat en un sòl urbà amb 
parcel·les amb condició de solars, expressada en euros: 
 

Rendiment econòmic net = Valor en venda dels solars – costos del desenvolupament 
 

El rendiment econòmic net calculat d’aquesta manera ha d’equivaler al valor del sòl brut més el 
benefici de la promoció del sòl, per tant el seu valor ha de ser proporcional al valor inicial de sòl 
i a la necessitat d’inversió. 
 
Aquests càlculs es realitzen seguint els criteris establerts al “Real Decreto 1492/2011, de 24 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo” en relació a 
la valoració de sòls urbanitzats no edificats, que seria el resultat del desenvolupament del 
sector, prèviament a la seva edificació. 
 
El rendiment unitari és el resultat de dividir el rendiment del polígon per la superfície de sòl brut 
aportada que tingui dret a aprofitament urbanístic. És a dir la superfície total del polígon menys 
les superfícies de carrers, camins, rieres o altres sols públics sense dret a aprofitament. 
 

Rendiment unitari = rendiment econòmic net / superfície bruta aportada 
 
En aquests càlculs no es consideren els beneficis ni les despeses de la construcció dels solars, 
i ens referirem exclusivament al mercat del sòl. 
 
La valoració no pretén ser exhaustiva sinó que serveixi únicament com a marc de referència 
per fer l’estudi comparatiu entre sectors i per a comprovar la seva viabilitat. 
 

2.1.2 Valor de venda dels solars 
El valor de venda dels solars correspon, en general, al valor de repercussió del sostre edificable 
de cada solar. 
 
Per al càlcul de valors de repercussió s’han aplicat els criteris establerts al “Real Decreto 
1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley 
de Suelo” en relació a la valoració de sòls urbanitzats no edificats. 
 
Artículo 22. Valoración en situación de suelo urbanizado no edificado. 
1. El valor en situación de suelo urbanizado no edificado, o si la edificación existente o en curso 
sea ilegal o se encuentre en situación de ruina física, se obtendrá aplicando a la edificabilidad 
de referencia determinada según lo dispuesto en el artículo anterior, el valor de repercusión del 
suelo según el uso correspondiente, de acuerdo con la siguiente expresión: 
 

VS = Ei·VRSi 
Siendo: 
VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de suelo. 
Ei = Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en metros cuadrados 
edificables por metro cuadrado de suelo. 
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VRSi = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en euros por 
metro cuadrado edificable. 
 
2. Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que hace 
referencia el apartado anterior, se determinarán por el método residual estático de acuerdo con 
la siguiente expresión: 

 
VRS=Vv/K-Vc 

Siendo: 
VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso 
considerado. 
Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto 
inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente 
significativo, en euros por metro cuadrado edificable. 
K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, 
gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción 
inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad. 
Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. 
Será el resultado de sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y 
el beneficio industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los 
honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios para 
la construcción del inmueble 
 
Per al càlcul dels valors de venda de solars s’ha partit d’uns valors de repercussió basats en el 
mercat de l’entorn i en la publicació anual de l’Agència Tributària de Catalunya de “Valors 
bàsics del sòl i de la construcció i índexs correctors”. 
 
Analitzats els preus de venda de locals comercials i oficines en l’entorn mitjançant els portals 
webs especialitzats s’ha detectat una extrema volatilitat dels preus, fent difícil un establiment 
objectiu dels valors de repercussió utilitzats. 
 
És per aquesta raó que s’ha optat per utilitzar els valors de repercussió de la publicació de 
“Valors bàsics del sòl i de la construcció i índexs correctors” de 2018, corresponents als usos 
afectats per la modificació (existents i proposats), a la ciutat de Granollers (grup A08), i a la 1a 
categoria. La categoria s’ha establert en funció de la qualitat de la ubicació i de les mitjanes de 
preus de l’entorn. 
 
Els valors de repercussió seleccionats són els següents: 

Quadre  
Valor  
€/m2  

Coeficient 
realització 

Cost 
construcció 

€/m2    
Valor del 

sòl €/m2st 
A08 Residencial Cat 1a  2.177 1,40 800 755 

A08 Oficines Cat 1a  2.247 1,40 960 645 

A08 Comercial Cat 1a  2.695 1,40 1.040 885 

A08 Industrial Cat 1a  1.043 1,40 320 425 

A08 Equipaments Cat 1a  1.701 1,40 800 415 
  

2.1.3 Criteris de previsió de costos 
Despeses d’urbanització  
Els costos unitaris d’urbanització s’han calculat a partir dels preus mitjos publicats en la revista 
especialitzada EMEDOS, “Agenda de la construcción”, del 4rt trimestre de 2017.  
 
A partir d’aquests preus unitaris, s’han establert els costos unitaris d’urbanització per als 
diversos tipus de superfícies públiques establertes a la modificació aplicant coeficients 
correctors.  
 
Els costos d’urbanització es calculen seguint els criteris de la publicació anual "Valors bàsics 
del sòl i de la construcció i índexs correctors" de l’Agència Tributària de Catalunya, i d’acord 
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amb el número 162 de la publicació “EME DOS, Agenda de la construcción”, corresponent al 4t 
trimestre de 2017.  
 
Els costos d'urbanització proposats per la publicació “EME DOS”, sense incloure moviment 
preliminar de terres ni el planejament, són els següents: 
 
 
Costos d'urbanització (sense moviment de terres) 

cost/ml amplada cost/m2
991,97 6 165,33 €/m2

1322,77 10 132,28 €/m2
2.472,02 16 154,50 €/m2
3.019,76 20 150,99 €/m2

Promig   150,77 €/m2
Afegint el moviment de terres i les despeses tècniques resulta 
 
 
Promig   150,77 €/m2
moviment preliminar de les terres 16,00 €/m2
planejament, gestió i projecte d’urbanització 20,00 €/m2
cost mitjà d'urbanització   186,77 €/m2

 
Amb tot, la publicació de “Valors Bàsics” de l’Agència Tributària considera: 
 
 Mòdul d’Urbanització = 190,00 €/m2 
 
Per l’establiment dels factors aplicables a cada tipologia d’intervenció utilitzarem les següents 
referències: 
 

a) En relació a la qualitat dels acabats: 
El quadre de la norma 20 del Reial decret 1020/1993, estableix els següents factors de 
qualitat: 
 
Qualitat d'urbanització  Coeficient 
molt bona  1,6
bona  1,25
mitjana  1
modesta  0,8
molt modesta  0,6

 
b) En relació a la tipologia de la urbanització 

Els factor que el COAC estableix en el manual càlcul PEM segons la tipologia de la 
intervenció son: 
 
Criteris COAC: manual càlcul PEM Coeficients
Urbanització complerta de carrers 0,3
Obra bàsica 0,2
Obra complementària 0,1
Parcs (asfalt, formigó, gespa, terrasses) 0,2
Jardins. Pistes de terra sense drenatge. 0,1

 
 

c) En relació a la part de l’obra que s’executa 
Els percentatges que el COAC estableix en el manual càlcul PEM en relació al cost de 
les diferents parts de l’obra és el següent: 
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Capítol d’obra % parcial
% sobre el 

total 
Obra bàsica 66,67%

Moviment de terres 15% 10,00% 
Clavegueram 35% 23,33% 
Xarxa d'aigua 15% 10,00% 

Xarxa elèctrica 20% 13,33% 
Telecomunicacions 15% 10,00% 

Obra complementària 33,33%
Pavimentació 50% 16,67% 

Voreres 25% 8,33% 
Enllumenat 10% 3,33% 

Jardineria i mobiliari 15% 5,00% 
 
 
El resultat d’aplicar aquests mòduls a les diverses situacions establertes en els càlculs de 
l’Avaluació econòmica i agenda d’aquesta modificació es resumeix en la taula següent: 
 
Codi Classificació dels tipus d'urbanització CoAC RD 1020/1993 Coeficient Preu
SXc Urbanització carrers 100,00% 1,00 1,00 190,00 €/m2
SXp Urbanització passeigos (qualitat bona) 100,00% 1,25 1,25 237,50 €/m2

SXt
Urbanització de carreteres: 

Amb drenatge i enllumenat 53,33% 1,00 0,53 101,33 €/m2

SXi

Reurbanització de carrers (qualitat mitja):

Renovació integral de serveis

sense modificació de rasants  90,00% 1,00 0,90 171,00 €/m2

SXr

Reurbanització de carrers: (qualitat mitja)

sense modificació de rasants ni afecció de serveis 

(Urbanització complementària) 40,00% 1,00 0,40 75,99 €/m2
Svp Urbanització places (qualitat mitja/bona) 66,67% 1,10 0,73 139,33 €/m2
Svp Urbanització places (qualitat bona) 66,67% 1,25 0,83 158,33 €/m2
Svu Urbanització parcs equipats 33,33% 1,25 0,42 79,16 €/m2
Sva Acondicionament àrees de paisatge 15,00% 1,00 0,15 28,50 €/m2  
 
 
Despeses d’indemnització 
La valoració dels immobles, activitats i solars inclosos en el àmbit del polígon d’actuació s’ha 
calculat seguint els següents criteris: 

- Edificacions: S’ha calculat el valor de reposició a partir dels costos de construcció 
establerts en el document de referència “Valors bàsics del sòl i de la construcció i 
índexs correctors 2018", reduïts d’acord amb el criteri d’amortització del “Real Decreto 
1492/2011, de 24 de octubre, Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo”. 

- Activitats: S’ha establert un valor mig d’indemnització en concepte de trasllat d’activitats 
de 200€/m2, a concretar en el corresponent projecte de reparcel·lació d’acord amb les 
característiques concretes de cada situació. 

- Solars: S’han valorat d’acord amb la edificabilitat i ús corresponent al planejament 
vigent. En el cas dels equipaments, s’ha aplicat l’edificabilitat mitjana calculada per les 
illes veïnes, resultant una edificabilitat de 2,5 m2st/m2sòl. 

 
Ara bé considerant que el criteri de la reparcel·lació serà adjudicar als propietaris l’edificabilitat 
en les parcel·les de les que són propietaris, i que els edificis existents siguin compatibles amb 
les ordenacions proposades, amb l’excepció feta de l’edifici de correus i la part posterior de 
l’edifici d’equipaments municipals. 
 
En el cas de l’edifici de correus s’ha tingut en compte la reforma realitzada recentment (2007).  
D’acord amb la llicència concedida les dades d’aquesta reforma son les següents: 

- Any de construcció: 1965 
- Obres de reforma: 2017 (PEM 425.270,17 euros) 
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- Sup cadastre: 687 m² 
- Sup. Llicència d’obres: 835,40 m² 

 
D’aquestes dades resulta una inversió mitja de 509,06€/m². El cost d’obra nova segons els 
criteris del CoAC seria de 1041,12€/m². Per tant concloem que la intervenció correspon al 50% 
del cost de l’immoble nou. 
 
En conseqüència la data d’antguitat segons els criteris del reglament de valoracions seria la 
següent: 

Fa= Fc +(Fr – Fc).i 
Fa = 1965 + (2017-1965) x 0,50 
Fa = 1991  

Anys transcorreguts amb la reforma: 27 anys (36,00% de la vida útil). 
 
Per altra banda els solars no són indemnitzables ja que el sistema d’actuació es el de 
reparcel·lació per cooperació. 
 
Amb aquests criteris s’ha obtingut el quadre de valors de bens que es transcriu a la pàgina 
següent. En aquest quadre es recullen tots els edificis i activitats incloses en el polígon amb 
indicació de: 

- Titularitat, 
- si son indemnitzables o no, segons la incompatibilitat amb el planejament proposat. 
- Descripció i quantificació del bé 
- Valoració. 

 
El resultat resumit del quadre en relació als costos d’indemnitzacions imputables al polígon es: 
 
Construccions 1.424 m2st 530 €/ut. 754.287 €     
Activitats 1.424 m2st 100 €/ut. 142.402 €      
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INDEMNITZACIONS (Informació extreta de les Fitxes Cadastrals)
Parcel·la Titular Clau quantitat Ut. Grup Qualficació Criteri val. edat módul coef.ant. val. unit. valor total
966201 CORREUS si 835 m2st CONSTRUCCIONS Oficines 1991 960 0,64 614 513.024 €
966201 CORREUS si 835 m2st ACTIVITATS Oficines 100 83.500 €
966201 CORREUS no 400 m2 SOLARS EQ EQad 1.038 415.000 €
966202 TELEFÒNICA no 2.000 m2st CONSTRUCCIONS Oficines 1965 960 0,29 282 563.200 €
966202 TELEFÒNICA no 2.000 m2st ACTIVITATS Oficines 200 400.000 €
966202 TELEFÒNICA no 500 m2 SOLARS EQ EQad 1.038 518.750 €
966203 AJUNTAMENT DE GRANOLLERS no 1.658 m2st CONSTRUCCIONS Oficines 1975 960 0,43 410 679.109 €
966203 AJUNTAMENT DE GRANOLLERS si 589 m2st CONSTRUCCIONS Oficines 1975 960 0,43 410 241.263 €
966203 AJUNTAMENT DE GRANOLLERS no 1.658 m2st ACTIVITATS Oficines 1975 100 165.798 €
966203 AJUNTAMENT DE GRANOLLERS si 589 m2st ACTIVITATS Oficines 1975 100 58.902 €
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Despeses de Gestió 
En aquest apartat han estat considerades les despeses tècniques, les financeres i les 
administratives. 
 
Per al càlcul de les despeses tècniques (ambientals i geotècnics, projectes de planejament i 
d’urbanització, direccions d’obra i seguretat i legalitzacions), s’apliquen percentatges orientatius 
en relació al cost de les obres pròpiament dites. S’ha considerat un 7,5% del cost total de les 
obres d'urbanització. 
 
Per al càlcul de les despeses administratives (notaria, registre, etc.) s’apliquen percentatges 
orientatius en relació al valor de venda. En aquest cas s’ha aplicat un 1,0% sobre dit valor, que 
correspondria a la notaria, el registre i les despeses de publicacions.  
 
Altres despeses 
La present modificació de POUM no preveu en el els polígons d’actuació urbanística delimitats 
costos de càrregues externes, tret de les necessitats pròpies de connexió de vialitat i dels 
serveis urbanístics. 
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2.2 Viabilitat econòmica del PAU-1A 
Per tal d’avaluar la viabilitat de l’actuació s’ha elaborat un estudi econòmic de caràcter estàtic 
en el qual s’obté el rendiment de cada actuació. 
 
Aquest rendiment s’entén com la diferència entre el valor de venda dels solars edificables i els 
costos globals de l’actuació. S’ha d’aclarir que entre les despeses no es comptabilitza la 
compra del terreny, per tant, el rendiment és equivalent al valor inicial del terreny més el marge 
de promoció. 
 
La present modificació de POUM no imputa als polígons d’actuació urbanística delimitats 
costos de càrregues externes, tret de les necessitats pròpies de connexió de vialitat  i dels 
serveis urbanístics. 
 
La reordenació de l’entorn de la plaça Barangé és un objectiu d’interès municipal que 
sobrepassa les necessitats pròpies del àmbit del Polígon. En aquest sentit, i per tal de garantit 
la seva viabilitat, s’ha considerat que l’Ajuntament, com a actuació directa municipal, destinarà 
a la reurbanització del àmbit  un muntant màxim equivalent a l'import corresponent al 10% de 
cessió d'aprofitament urbanístic del sector. S’imputarà als propietaris del polígon únicament la 
quantitat restant dels costos de reurbanització de l’espai públic.  

 
Aplicant i resumint els criteris especificats en els anteriors apartats a les superfícies i 
edificabilitats establerts per al polígon d’actuació, obtenim els resultats següents: 
 
DESPESES 
 
Els costos d’urbanització previstos són els derivats de la urbanització de la plaça Barangé i els 
carrers que l’envolten.  
S’han deduït les parts de l’entorn en que s’aprofitarà la urbanització existent, i l’aportació 
municipal definida en els paràgrafs anteriors. 
Es preveuen les indemnitzacions dels edificis que resultarien fora d’ordenació: Correus, tot i 
que existeix la possibilitat de trasllat. 
La resta d’edificacions són compatibles amb el planejament proposat, o en tot cas resulten en 
règim de volum disconforme. 
 
INGRESSOS 
 
Es considera com a ingressos, a efectes del càlcul de viabilitat, el valor de venda del sòl de les 
parcel·les resultants. 
Aquest polígon està subjecte a cessió del 15% d’aprofitament, per tractar-se d’un Sòl Urbà No 
Consolidat. 
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CÀLCUL DE LA VIABILITAT PAU-01
Càlcul de despeses. quantitat cost/unit. Cost total
Urbanització Vialitat 1.031 m2 171 €/m² 176.301 €     
Urbanització verds: Places 7.543 m2 139 €/m² 1.050.991 €  
Enderrocs 1.424 m3 84 €/m3 119.618 €     
Urbanització executada 1.791 m2 -171 €/m² 306.261 €-     
Aportació municipal a la urbanització 482.588 €       482.588 €-     

URBANITZACIÓ 8.574 m2 558.062 €

Construccions 1.424 m2st 530 €/ut. 754.287 €     
Activitats 1.424 m2st 100 €/ut. 142.402 €     

INDEMNITZACIONS 896.689 €

Despeses Tècniques 558.062 €       7,50% 41.855 €       
Registre, Notaria i altres 4.825.875 €    1,00% 48.259 €       

GESTIÓ 90.113 €
TOTAL DESPESES 1.544.863 €

Càlcul de valor de sòl sostre valor/unit. valor total
Terciari en plantes pis 5.642 m2st 645 €/m² 3.639.090 €  
Comercial en Planta Baixa 1.341 m2st 885 €/m² 1.186.785 €  
VALOR DELS SOLARS 6.983 691 €/m² 4.825.875 €
CESSIÓ D'APROFITAMENT A L'ADMINISTRACIÖ ACTUANT 10,00% -482.588 €
TOTAL INGRESSOS BRUTS 5.642 m2st 4.343.288 €

RENDIMENT (Valor del terreny inicial + benefici de promoció) 2.798.424 €  
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CONCLUSIONS 
Deduïm en primer lloc, comparant les despeses totals amb el sostre edificable, que el cost de 
repercussió de la urbanització per m2 de sostre edificable apropiable és: 
 
Cost per m2 de sostre = Total despeses / Sostre Total 273,81 €/m2 sostre
 
En segon lloc, el rendiment unitari per m2 de sòl aportat i el valor mig de compensació per m2 
de sostre adjudicat serien: 
 
Superfície aportada 2.200 m2
Rendiment unitari = Rendiment / Superfície privada inicial= 1.272,01 €/m2 sòl brut
Valor mig de Compensació = Rendiment /sostre total 496,00 €/m2 sostre
 
Aquest valor inicial del terreny és coherent amb la condició de sòl urbà a les immediacions del 
nucli històric (sòl consolidat ben situat) que tenen aquests terrenys. 
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3. AVALUACIÓ DE LES ACTUACIONS AÏLLADES  

3.1 Criteris de càlcul de costos 
Les despeses previstes per actuacions aïllades són les corresponents a la urbanització dels 
àmbits de la modificació no inclosos al polígon d’actuació definit i aquelles altres despeses de 
mobilitat previstes per la modificació. 
 
Els criteris de cost dels diferents tipus d’urbanització són els mateixos descrits en el capítol 
anterior. A partir d’aquells criteris s’obtenen els següents costos unitaris: 
 
Reurbanització de carrers (qualitat mitja): 
Renovació integral de serveis 
sense modificació de rasants   90,00% 1,00 0,90 171,00 €/m2
Reurbanització de carrers: (qualitat mitja) 
sense modificació de rasants ni afecció de 
serveis (Urbanització complementària)  40,00% 1,00 0,40 75,99 €/m2
Urbanització places (qualitat mitja/bona) 66,67% 1,10 0,73 139,33 €/m2

 
 
Els criteris de cost de despeses tècniques també e el mateix del capítol anterior. En concret 
s’utilitzen els següents percentatges sobre la despesa total: 
 
Despeses tècniques 7,50%  
 
 
 
3.2 Càlcul del cost de les actuacions aïllades 
Les actuacions aïllades a càrrec de l’administració actuant previstes en aquesta modificació són 
les següents: 

- Urbanització de la Plaça Pau Casals. 
- Urbanització del entorn immediat dels edificis de la Mutua i dels antics jutjats. 
- Urbanització de la connexió mitjançant un pas per vianants singular de 36 metres 

d’amplada mínima entre la plaça Barangé i el Parc. 
 
A partir de les superfícies del planejament i dels costos unitaris descrits s’obtenen els següents 
resultats: 
 
Càlcul de despeses. quantitat cost/unit. Cost total
Urbanització Vialitat 834 m2 171 €/m² 142.614 €     
Urbanització verds: Places 1.736 m2 139 €/m² 241.883 €     
Urbanització exterior (avinguda del parc) 3.026 m2 76 €/m² 229.953 €     

URBANITZACIÓ 2.570 m2 614.450 €

Despeses Tècniques 614.450 €       7,50% 41.855 €       
Despeses Financeres 614.450 €       0,00% -  €             

GESTIÓ 41.855 €
TOTAL DESPESES 656.304 €
 
Es preveu que per a l’execució d’aquesta urbanització es puguin emprar els ingressos que 
s’obtinguin de la cessió de l’aprofitament urbanístic del PAU1A delimitat.  
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4. AVALUACIÓ DE LA RENDIBILITAT DE L’OPERACIÓ EN 
COMPARACIÓ A LA DERIVADA DE L’ORDENACIÓ VIGENT 

D’acord amb l’article 99.1.c del DL 1/2010, modificat per l'article 40 del DL 3/2012 de 
modificació de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, s'inclou a continuació, una avaluació 
econòmica de la rendibilitat de les operacions, en la qual es justifica, en termes comparatius, el 
rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. 
 
En el capítol anterior s'han analitzat els valors i rendiments dels terrenys aportats i de les 
obligacions dels promotors segons el planejament proposat. En el present capítol es relacionen 
aquestes quantitats amb la valoració actual dels terrenys per comprovar que no hi ha beneficis 
no justificables. 
 
Ens centrem en la valoració dels terrenys inclosos en el PAU1A donat que la resta de parcel·les 
(mútua i jutjats) mantenen els seus drets i obligacions. 
 
Aquesta valoració la farem segons els criteris establerts en l’apartat 2 d’aquest document, i en 
funció de les qualificacions i edificabilitats de les parcel·les segons el planejament vigent. 
 
La finca de la casa Torrebadella està qualificada íntegrament com a zona 1B RESIDENCIAL 
EN ILLA TANCADA, FAÇANA AMPLA. Les condicions d’edificació segons els plànols 
d’ordenació del POUM permeten edificar la totalitat de la parcel·la amb una planta baixa i 3 
plantes pis. 
 
Les parcel·les de Correus, Telefónica. I l’edifici d’equipaments municipals estan qualificats com 
a EQad EQUIPAMENT ADMINISTRATIU. Les seves condicions d’edificació segons l’article 176 
de la normativa del POUM fan referencia a l’edificabilitat de l’entorn: “2. Part de les condicions 
d'edificació dels nous equipaments comunitaris situats en sòl urbà vénen definides en els 
plànols d'ordenació a escala 1:2.000. Per a aquelles condicions que no ho estiguin s'aplicaran 
les condicions d'edificació de la zona de l’entorn.” 
 
Hem calculat les edificabilitats mitjanes de les illes de l’entorn obtenint els següents resultats: 
 
  superfície Plantes pis Ocup./sostre edificabilitat 

5 1.289 m²
4 560 m²
3 246 m²
2 1.370 m²

Illa 1 3.918 m²   12.163 m²st 3,10 m²st/m²
4 904 m²
3 387 m²
3 546 m²
2 212 m²

Illa 2 2.847 m²   6.839 m²st 2,40 m²st/m²
3 674 m²
3 724 m²
3 861 m²
3 800 m²

Illa 3 4.135 m²   9.177 m²st 2,22 m²st/m²
4 2.325 m²
2 1.702 m²

Illa 4 5.386 m²   12.704 m²st 2,36 m²st/m²
2 1.140 m²

Illa 5 1.268 m²   2.280 m²st 1,80 m²st/m²
TOTAL 17.554 m² 43.163 m²st 2,46 m²st/m²
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Aplicant aquestes edificabilitats als usos permesos en cada zona i als valors unitaris establerts 
a l’apartat 2.1.2 d’aquesta memòria ens resulten els valors de la taula següent: 
 
Parcel·la 967713
Propietari AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
Adreça c/ Anselm Clave, 29
Superfície inclosa 675 m²

edificabilitat sostre Valor ut. Valor
comercial PB 1,00 m²st/m² 675 m²st 885,00 €/m²st 597.375 €
residencial PP 3,00 m²st/m² 2.025 m²st 755,00 €/m²st 1.528.875 €
Valor Parcel·la 2.126.250 €

Parcel·la 966201
Propietari CORREUS
Adreça c/ Agustí Vinyamata, 12
Superfície inclosa 400 m²

edificabilitat sostre Valuor ut. Valor
Equipaments 2,46 m²st/m² 984 m²st 415,00 €/m²st 408.172 €
Valor Parcel·la 408.172 €

Parcel·la 966202
Propietari TELEFÒNICA
Adreça av/ Parc, 11
Superfície inclosa 500 m²

edificabilitat sostre Valuor ut. Valor
Equipaments 2,46 m²st/m² 1.229 m²st 415,00 €/m²st 510.215 €
Valor Parcel·la 510.215 €

Parcel·la 966203
Propietari AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
Adreça av/ Parc, 9
Superfície inclosa 625 m²

edificabilitat sostre Valor ut. Valor
Equipaments 2,46 m²st/m² 1.537 m²st 415,00 €/m²st 637.769 €
Valor Parcel·la 637.769 €  
 
Per tant podem concloure que el valor total de les parcel·les aportades al PAU1A segons el 
planejament vigent es de 3.682.407 € 
 
Comparant els valors de cada parcel·la amb les adjudicacions corresponents a cada propietari 
resulta, segons es pot comprovar en el quadre següent, que la modificació genera en general 
una pèrdua global del valor del sòl ja que passa una important proporció d’equipaments privats 
a equipaments públics.  
 
Però, aquesta pèrdua es concentra en les propietats de l’Ajuntament (com a propietari), que rep 
en compensació i com administració actuant, la cessió del sostre d’equipament públic. 
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Valor solar 408.172 € Adjudicació 460.211 €
Valor edifici 596.524 € Indemnització 596.524 €
drets/deures 1.004.696 € drets/deures 1.056.735 € diferencial 52.039 €

Valor solar 510.215 € Adjudicació 575.264 €
drets/deures 510.215 € drets/deures 575.264 € diferencial 65.049 €

Valor solars 2.764.019 € Adjudicació 1.495.687 €
Valor edifici 300.165 € Indemnització 300.165 €
drets/deures 3.064.184 € drets/deures 1.795.852 € diferencial -1.268.332 €

Cessió aprof. 482.588 €
Equipaments 1.671.620 €
Aportació PAU-01 -482.588 €
Actuació Aïllada -656.304 €
drets/deures 1.015.316 € diferencial 1.015.316 €

diferencial -253.017 €

ADMINISTRACIÓ ACTUANT

POUM vigent

AJUNTAMENT

drets/deures

TELEÓNICA

CORREUS CORREUS

AJUNTAMENT

modificació POUM
drets/deures

TOTAL AJUNTAMENT

TELEÓNICA

diferència

TELEÓNICA

CORREUS

drets/deures

AJUNTAMENT

ADMINISTRACIÓ ACTUANT

 
 
Per tant podem concloure que la present modificació no genera enriquiments desproporcionats 
ni injustificables a favor dels propietaris afectats. 
 
En quan a l’afectació a les finances municipals, el fet d’assumir els costos de l’actuació aïllada 
prevista per completar la reurbanització de tot l’entorn, així com una aportació del 10% de 
cessió d’aprofitament del PAU1A per a la reurbanització del mateix, fa que resulti un diferèncial 
negatiu de 250.000€ aproximadament, que resulta assumible per les finances municipals. 
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5. JUSTIFICACIÓ DE LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

5.1 Criteris 
L'article 66 del DL 1/2010, en relació a la documentació del planejament derivat diu al seu 
apartat "d":  
“L’avaluació econòmica i financera, que ha de contenir l’estudi i justificació de la seva viabilitat i 
un informe de sostenibilitat econòmica que ponderi l’impacte de les actuacions previstes en les 
finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de 
les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris." 
 
Tot i que el present document no és un planejament derivat, donat que el seu objecte és el 
desenvolupament urbanístic d’un entorn concret, considerem adequat desenvolupar aquesta 
justificació a fi de respectar en tot, l’esperit d’aquesta disposició de la llei. 
 
En els capítols anteriors ha quedat demostrada l'autosuficiència econòmica del polígon 
d’actuació en quant als costos de la inversió inicial. No obstant caldrà implicació per part de 
l’administració en les actuacions aïllades corresponents a l’execució de la urbanització dels 
àmbits que queden fora del polígon. 
 
En els apartats següents, i en compliment de l'article esmentat, es fa una valoració del l’impacte 
en les finances públiques de la modificació en el seu conjunt. 
 
En referència a les despeses associades al polígon d’aquesta modificació les podem agrupar 
en els següents apartats: 

- Infraestructures incloses en el sector o necessàries pel seu correcte funcionament. 
- Manteniment de dites infraestructures (incloent l'enllumenat públic, neteja i vigilància). 

 
Els ingressos associats al sector són les següents: 

- Cessió d’aprofitament urbanístic. 
- Impost sobre construccions i obres (llicències). 
- Impost sobre bens immobles (IBI). 

 
 
 
5.2 Implantació de les infraestructures incloses en l’àmbit  
La implantació de les infraestructures incloses en l’àmbit de la modificació genera despeses en 
els trams que no estan imputats íntegrament al desenvolupament dels sectors, en referència al 
desenvolupament del sistema viari i del sistema d’espais lliures públics. 
 
El cost d’aquesta implantació ha quedat reflectit en l’apartat anterior, relatiu a les actuacions 
aïllades, que ascendeix a la quantitat de 653.474 €; i relatiu a l’aportació municipal al cost 
d’urbanització del polígon, que ascendeix a  520.325 € . 

 
D’acord amb la legislació vigent, existeix la possibilitat de destinar els ingressos generats per la 
cessió d’aprofitament urbanístic del polígon d’actuació delimitat a la urbanització de l’àmbit. 
Aquest valor també s’ha calculat en l’apartat relatiu al desenvolupament del sector i ascendeix 
a la quantitat de 723.881 €. 
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5.3 Manteniment d’infraestructures i serveis de l’àmbit 
L’objectiu és que el manteniment de l’increment d'infraestructures i serveis sigui, com a mínim, 
equivalent a l'IBI que generi la pròpia actuació. 
 
D'acord amb les dades facilitades per altres ajuntaments de dimensions i situació geogràfica 
similars s'han considerat els següents costos de manteniment: 
 
Xarxa viària: 3,29 €/m2·any
Espais lliures: parcs i places urbanes 2,67 €/m2·any
Equipaments 46,41 €/m2·any

 
Aquests valors aplicats sobre els increments respectius d’espais verds, vialitat i equipaments 
ens donarà l’increment de necessitats en relació a la situació actual. 
 
AVALUACIÓ DE DESPESES DE MANTENIMENT DE L'URBANITZACIÓ
Sòl públic Superfície Cost anual
Equipament públic 516 46,41 €/m2·any 23.958 €      
Pracs i plaçes urbanes 1.147 2,67 €/m2·any 3.063 €        
Viari rodat o mixt -1.701 3,29 €/m2·any 5.597 €-        
Total Sistemes 21.424 €      

Cost Unitari

 
 
 
En el quadre següent es fa una estimació de la part de l’IBI que es seria necessari per cada m2 
de sostre terciari o comercial, una vegada completada la edificació de l’àmbit. 
 
El resultat d’IBI anual a recaptar seria el següent: 

 
AVALUACIÓ DE LA RECAPTACIÓ D'IBI
Qualificació Sostre IBI anual
Sostre Activitats en PB 1.341 4,77 €/m2·any 6.397 €        
Sostre Activitats en PP 5.642 3,48 €/m2·any 19.614 €      
Total Sostre 6.983 3,72 €/m2·any 26.011 €    

IBI

 
 
Comprovem que la recaptació necessària es inferior (82%) a la resultant d’aplicar la mitja actual 
de rebuts de l’IBI, i per tant comprovem la sostenibilitat dels increments de costos de 
manteniment, inclosos els nous equipaments a construir. 
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6. AGENDA 

El calendari de desenvolupament que es proposa a continuació és orientatiu i s'ha de plantejar 
amb la màxima flexibilitat donat els aspectes que condicionen la situació actual, però tenint en 
compte les previsions d’execució a curt termini.  
 
La previsió en relació a l’execució de la remodelació urbanística de tot l’àmbit és que les 
actuacions s’encetin primerament a la zona sud on el planejament preveu la configuració d’un 
espai més verd al voltant d’un nou equipament públic, i que finalitzin amb la remodelació de 
l’espai de la plaça 
 
A continuació s’apunta un cert ordre de prioritats en les actuacions que pot regir el calendari 
d’execució i, en segon terme, s'estableix una hipòtesi temporitzada orientativa del mateix: 
 

- Construcció del nou equipament públic i reurbanització dels entorns immediats dels 
edificis de la Mútua, antics Jutjats i nou equipament municipal. 

- Reurbanització de la plaça Pau Casals . 
- Reurbanització de la plaça Barangé i remodelació del subsòl públic. 
- Urbanització de la nova connexió amb el parc. 

 
Pel que fa a la programació per a la construcció del nou edifici de telefònica i l’enderroc de 
l’edifici de correus el calendari de les actuacions s’acordarà amb els seus propietaris enfunció 
del calendari global. 
 
A partir d'aquests criteris s'estableix el següent calendari orientatiu o pla d’etapes, que s'haurà 
d'anar adaptant d'acord amb els criteris establerts en els paràgrafs anterior. 
 
PLANEJAMENT I GESTIÓ 
Aprovació planejament general:       2019 
Aprovació de projectes de gestió i urbanització.     2020 
 
ACTUACIONS D’URBANITZACIÓ I D’EDIFICACIÓ 
Reurbanització zona sud (parc) i construcció nou equipament públic central 2020-2022 
Reurbanització zona nord (plaça) i remodelació del subsòl públic  2022-2025 
Urbanització de la connexió amb el parc     2025 
Edificacions         2026 
 
 
 
 
 

José González Baschwitz, arquitecte 
Taller d’Arquitectura i Territori, S.L.P. 

 
 

Granollers, desembre 2019 
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