
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Canvi de modalitat del sistema d’actuació urbanística en el Sector 
Urbanitzable Delimitat W de Granollers, passant del sistema de 
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica a la modalitat de 
cooperació. 
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I. MEMÒRIA 

1.- Introducció 

La regulació urbanística al municipi de Granollers ve determinada pel Text Refós del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) de Granollers, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 31 d’octubre de 2012, i publicat al DOGC núm. 6336 de data 15 
de març de 2013. 

En l’annex normatiu 2 del POUM, s’estableixen les dades i documentació gràfica dels diferents sectors de 
planejament derivat i àmbits de gestió previstos, entre els que figura el Sector de Sòl Urbanitzable  
Delimitat W de Granollers, a desenvolupar pel sistema d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de 
compensació bàsica. 

 
El sector, amb una superfície de 96.400 m2, està situat en el límit nord-est del municipi, en els terrenys 
que s’enfilen per darrera l’Hospital de Granollers fins a la carena del turó de la torre Pinós.  
Conjuntament amb el sector urbanitzable delimitat V2 de caràcter industrial, ha de desenvolupar els 
terrenys entre el terme municipal de Les Franqueses del Vallès i la C-251, entrada nord-est a la ciutat. 
El SUD W limita pel nord amb el terme municipal de les Franqueses, i per la banda sud amb l’equipament 
sanitari de l’Hospital de Granollers i la C-251. D’acord amb les dades de la fitxa del POUM, el seu 
desenvolupament ha de permetre, entre altres, completar la urbanització de la part nord de la ciutat, 
completant la trama urbana residencial existent en la part consolidada del municipi amb el barri Bellavista 
de Les Franqueses, consolidar la vessant oest del Turó de la torre Pinós com a gran parc de sistema 
d’espais lliures i equipaments, i la correcta i necessària previsió per a l’ampliació de l’equipament sanitari 
de l’Hospital de Granollers, entre altres. 
 
Des de l’aprovació del planejament que el delimitava (2006), no s’ha concretat la iniciativa dels titulars 
dels terrenys inclosos en l’àmbit per a portar a terme el desenvolupament del Sector W, si bé per a 
l’Ajuntament de Granollers es constaten diverses circumstàncies d’interès públic i general que fan molt 
convenient que el desenvolupament d’aquest sector avanci la línia de garantir l’assoliment dels diversos 
objectius lligats a sistemes urbanístics públics, establerts pel planejament general. 

 
2.- Objecte del document 

L’objecte del present document és canviar la modalitat del sistema d’actuació previst en el planejament 
vigent en el sector urbanitzable W, passant-lo de reparcel.lació per compensació bàsica a reparcel.lació 
en la modalitat de cooperació. 

Aquest canvi permetrà l’impuls directe de l’Administració en l’assoliment dels objectius d’interès general 
i l’obtenció dels sistemes urbanístics públics d’espais lliures i equipaments, establerts pel POUM. 

 



 

 

3.- Promoció, redacció i tramitació 

Aquest canvi de modalitat de sistema d’actuació es promou a iniciativa de l’Ajuntament de Granollers. La 
tramitació del document es realitzarà d’acord amb el que preveuen els articles 119.1.d i 119.2 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, en endavant TRLUC. 

En aquest sentit, correspon a l’Ajuntament de Granollers l’aprovació inicial i definitiva del document, el 
qual s’haurà de sotmetre a informació pública pel termini d’un mes, una vegada acordada la seva 
aprovació inicial. Dins d’aquest termini d’informació, s’ha de concedir audiència a les persones 
interessades, amb citació personal. 

L’aprovació definitiva del document, s’haurà de produir en el termini de dos mesos des del finiment de la 
informació pública. En cas contrari, s’entén que el document ha quedat aprovat definitivament per silenci 
administratiu positiu. 

 

4.- Marc legal i urbanístic 

Legislació bàsica aplicable: 
- DL 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Modificat parcialment 

per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (TRLUC). 
- Reglament de la Llei d’urbanisme segons Decret 305/2006, de 18 de juliol, modificat parcialment pel 

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

- I en tot allò que sigui d’aplicació: Reial Decret Legislatiu 7/2015, pel que s’aprova el Text refós de la 
llei del sòl i rehabilitació urbana (TRLSRU) 

 
Planejament d’aplicació:  

- Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Granollers (POUM), aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 31 d’octubre de 
2012, i publicat al DOGC número 6336 de data 15 de març de 2013. 

 
El vigent Text refós del POUM és, en termes generals, el mateix document que fou aprovat com a Text 
refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Granollers per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, el 28/09/2006 (POUM 2006) i publicat al DOGC núm. 4798 de 12/01/2007, però que en 
execució de diverses sentencies judicials, fou anul·lat i es va haver de tramitar de nou des del tràmit 
d’informació pública amb la incorporació de diversos documents que ja constaven en l’aprovació 
definitiva i la refosa de dues modificacions puntuals, de 2009 i 2011. 
En qualsevol cas, el Text Refós de 2012 no va incorporar cap variació en les previsions de 
desenvolupament ni en els paràmetres bàsics establerts per al Sector delimitat de Sòl urbanitzable, W 
residencial respecte el POUM de 2006, en què es va delimitar. 



 

 

 

5.- Àmbit de la modificació i estructura de la propietat 

L’àmbit on es proposa el canvi de modalitat es correspon a la totalitat de l’àmbit delimitat en el POUM 
per al Sector urbanitzable W, com a polígon únic d’actuació de vora 96.400 m2 de superfície. 

En total l’estructura de la propietat està configurada per 10 propietaris, a banda dels terrenys de domini 
públic que corresponen a diversos camins i vials que discorren pel sector. 

La relació dels propietaris del sector, en aquests moments, és la següent, si bé aquesta relació cal 
entendre’s com un llistat de caràcter informatiu, en tant la relació definitiva de finques i propietaris i 
titulars de drets es realitzarà i concretarà en el projecte de reparcel.lació que es tramiti. 

 

 

 

 

 

TITULAR TITULAR TITULAR REF CATASTRAL

SUPERFICIE dins del 

Sector

Clos Sanmartin, Juan Just Rovira, Angelina 08095A003000510000KQ 10.366,38 10.366,38 10,76

Estapé Ganduxé, M. Dolors Estapé Ganduxé, Avelina 08095A003000520000KP 571,11

Estapé Ganduxé, M. Dolors Estapé Ganduxé, Avelina 08095A003000270000KR 6.662,24

Estapé Ganduxé, M. Dolors Estapé Ganduxé, Avelina 08095A003000560000KM 1.842,09

Estapé Ganduxé, M. Dolors Estapé Ganduxé, Avelina 08095A0030000260000KK 2.209,06

Estapé Ganduxé, M. Dolors Estapé Ganduxé, Avelina 08095A0030000160000KQ 4.336,14

Estapé Ganduxé, M. Dolors Estapé Ganduxé, Avelina 08095A0030000490000KP 841,31

Estapé Ganduxé, M. Dolors Estapé Ganduxé, Avelina 08095A003000530000KL 332,33

Estapé Ganduxé, M. Dolors Estapé Ganduxé, Avelina 08095A003000010000KI 4.032,00

Estapé Ganduxé, M. Dolors Estapé Ganduxé, Avelina 08095A0030000480000KQ 3.812,54

Estapé Ganduxé, M. Dolors Estapé Ganduxé, Avelina 08095A0030000470000KG 863,35

Estapé Ganduxé, M. Dolors Estapé Ganduxé, Avelina 08095A003000460000KY 7.032,60 32.534,77 33,77

Ajuntament Granollers 08095A003000020000KJ 5.120,64 5.120,64 5,31

Corró, SA 08095A003000550000KF 2.389,00

Corró, SA 08095A003000540000KT 5.591,25 7.980,25 8,28

Ridameya Boter, Andrés 08095A003000290000KX 465,80 465,80 0,48

08095A003000290001LM

Eufraquim, SL 08095A003000090000KA 4.329,08

Eufraquim, SL 08095A003000450000KB 2.870,13 7.199,21 7,47

Vendrell Giró, Inés 08095A003000110000KW 6.115,76 6.115,76 6,35

Falguera Monteis, Jacinto Noguera Martí, Jaime Garcia Noguera, Maria 08095A003000100000KH 8.297,51 8.297,51 8,61

Gendra Capella, Teresa Gendra Bufí, M. Neus Gendra Bufí, M. Mar 08095A003000080000KW 8.686,35 8.686,35 9,02

Roca Bufí, Jaume 1475304DG4017G0001QQ 456,37

Roca Bufí, Jaume 3.085,63 3.542,00 3,68

1.704,59

4.340,00 6.044,59 6,27

96.353,26 96.353,26 100,00



 

 

6.- Paràmetres i usos de l’àmbit d’actuació 

Quadre de dades i fitxa del sector:  

Nom:     Sector urbanitzable W 

 Classificació del sòl:  Sòl urbanitzable delimitat 

 Zonificació:   Ordenació segons volumetria específica 

 

 Superfície Àmbit:   96.400 m2 

 Superfície de sòl públic:   mínim 70 % 

 Superfície de vial públic:  - m2 

Superfície de verd públic:  - m2 

Superfície d’equipament públic:  - m2 

Ordenació:    Indicativa 

Índex d’Edificabilitat Bruta  0,30 m2st/m2s 

Sostre:     -  m2 

Densitat d’habitatges:   45 Hab/Ha 

Cessió Aprofitament Urbanístic: 10 % 

Usos:    Segons zonificació 

Desenvolupament: Pla parcial urbanístic + Projecte de reparcel.lació + Projecte 

d’urbanització 

Sistema d’actuació: Per reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica 

Sostre d’HPP: 30 % 

 

Objectius: 

 Completar la trama urbana amb el barri Bellavista de Les Franqueses i consolidar el turó 

de la torre Pinós com a espai lliure i equipaments. 

 

 Observacions: 

 Concentrar l’edificació al costat del barri Bellavista de Les Franqueses. 

 Sistema d’espais lliures concentrats a la torre Pinós i el sistema d’equipaments com a 

ampliació de l’equipament sanitari. 

 De l’edificabilitat bruta de 0,30 m2st/m2sòl es destina a ús residencial 0,25 m2st/m2sòl i la 

resta a altres usos. 

 L’accés al sector des de la C-251, d’haver-n’hi un, haurà de ser en “T”. El cost derivat 

d’aquest accés anirà a càrrec del propi sector. 



 

 

Extracte de la fitxa amb ordenació indicativa de l’Annex Normatiu 2 del POUM: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.- Justificació del canvi de modalitat del sistema d’actuació 

L’article 121.3 del TRLU determina que “L’administració competent, en ocasió de l’aprovació del 
planejament urbanístic o, si s’escau, de la delimitació del polígon d’actuació urbanística, (...), ha de decidir 
el sistema d’actuació urbanística i la modalitat que cal aplicar, en funció de les necessitats, els mitjans 
economicofinancers de què disposi, la col·laboració de la iniciativa privada i les altres circumstàncies que 
hi concorrin.” 

L’agenda del POUM de 2006 va establir el desenvolupament del sector Urbanitzable Delimitat W per al 
segon sexenni. 

En qualsevol cas, degut a diferents circumstàncies lligades, entre altres, a l’evolució econòmica del país, 
des de llavors la propietat del sòl no ha exercit la iniciativa per a concretat l’instrument de planejament 
ni de gestió necessaris per tal d’avançar en el desenvolupament de dit sector. 

Com s’ha destacat, el sector urbanitzable W té elements que el fan especialment sensible en relació als 
interessos generals a assolir. En aquest sentit, el planejament disposa que un mínim del 70% del sòl del 
sector ha de destinar-se a sistemes generals públics i ha d’esdevenir de titularitat municipal per cessió 
obligatòria i gratuïta. 

Aquest important conjunt de Sistemes Públics Generals ha de garantir: 

- La concreció del Parc de carena que connecti el sistema estructurant de parcs urbans i d’espais 
lliures del sistema de la serra de llevant. Aquest parc pot desenvolupar un paper molt rellevant a 
escala territorial per a la connectivitat d’espais lliures a escala supramunicipal. 

- Integració paisatgística i posada en valor per a la ciutat del monument de la Torre Pinós, Bé 
Cultural d’Interès Nacional. 

- Obtenció dels sòls necessaris per a futures ampliacions de l’equipament sanitari de l’Hospital 
General de Granollers dirigides a la millora assistencial i funcional. 

- Configuració del Sistema de Serveis Tècnics i/o infraestructures necessari per recollir degudament 
les preexistències lligades a la xarxa d’aigua en alta i a altres instal·lacions rellevants per a la ciutat. 

- Definició de la vialitat estratègica i necessària per a la connexió dels nous usos a partir dels teixits 
existents i els sistemes, i les zones d’aprofitament a implantar; així com consolidar les reserves 
provisionals d’aparcament existents per assegurar la funcionalitat de l’àmbit d’acord amb els Pla 
de Mobilitat Urbana Sostenible de Granollers. Tant la vialitat com les zones d’estacionament 
s’hauran de situar de forma coherent amb les trames urbanes adjacents.  



 

 

 

 

El canvi en la modalitat del sistema de reparcel.lació de compensació bàsica a cooperació respon doncs a 
la necessitat d’avançar en l’impuls per al desenvolupament urbanístic del Sector W de Granollers per a fer 
efectiu l’assoliment de dits objectius. 

 

8.- Determinacions normatives 

D’acord amb l’art. 129.del TRLU: 

 

“ 1. L'administració actuant pot acordar, d'ofici o a instància de les persones interessades, la substitució 
del sistema d'actuació o de la modalitat dins del sistema d'actuació prèviament establerts, fins i tot quan 
l'hagi establert un pla urbanístic, a través del procediment previst a l'article 113 de la Llei d'urbanisme. 
2. En el cas que les persones propietàries incompleixin llurs obligacions, l'administració actuant pot 
acordar la substitució de la modalitat de compensació bàsica o concertada per la de cooperació, així com 
la substitució del sistema de reparcel·lació pel d'expropiació. S'entén per incompliment d'obligacions, a 
aquests efectes, la inactivitat de les persones interessades en qualsevol de les fases de l'execució del 
planejament dins els terminis previstos per aquest.” 

 

L’article 28.5 de les Normes Urbanístiques del POUM estableix que: Quan el sistema d’actuació sigui el de 
compensació bàsica o per concertació, i hagin transcorregut dos anys des de la vigència del POUM sense 
que la iniciativa hagi iniciat la tramitació del corresponent Pla, l’Ajuntament podrà variar el sistema 
d’actuació. 



 

 

Per tot el que s’ha exposat, es proposa que el sistema d’actuació del Sector Urbanitzable delimitat W de 
Granollers s’estableixi pel de reparcel.lació en la seva modalitat de cooperació, d’acord amb el previst als 
articles 139 a 141 del TRLU i en els articles 180 a 183 del RLU. 

 

 

 

 

 

Granollers, novembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

1.- Plànol de delimitació de l’àmbit de modificació. 
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