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I. MEMÒRIA

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA

1.1. SITUACIÓ I ÀMBIT

Aquesta Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Granollers abasta un

conjunt de sòls situats al casc urbà de la ciutat, al nord-est del centre històric de la població.

Limita al Nord amb el carrer Minetes, a l’Est amb el carrer d’Agustina d’Aragó, a l’Oest amb el

carrer Girona i al Sud amb la finca del camp de futbol municipal.

Es tracta de les finques que integren el PAU 25C, juntament  amb les seves colindants que

afronten al carrer Girona:

- Carrer Girona números 84 al 94

- Carrer Minetes números 18 al 22

- Carrer d’Agustina d’Aragó números 1 al 19

Es tracta d’un conjunt de parcel·les,  que si bé estan inserides en un espai urbà relativament

central,  no s’han desenvolupat. 

La superfície de l’àmbit és de 3.258 m2 segons la cartografia digital.

1.2. ANTECEDENTS I PLANEJAMENT VIGENT

L’àmbit de la MpPOUM forma part d’una àrea situada entre el carrer Girona i el ferrocarril que

abasta unes 12 hectàrees i està pendent de transformació, malgrat trobar-se molt a prop del

casc antic de Granollers.

Imatge aèria de l’àrea urbana pendent de transformació al voltant del camp de futbol de Granollers 
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Ortofoto de l’àrea urbana pendent de transformació al voltant del camp de futbol de Granollers 

El Pla General d’Ordenació Urbanística de 1984 ja havia previst la transformació de tot aquest

àmbit. A  tal  efecte  va  definir,  entre  altres  instruments,  el  PECU  25,  on  es  van  incloure,

juntament amb d’altres,  les finques que actualment integren el PAU 25C.

Delimitació del PECU 25 segons el PGOU de 1982 i subdivisió en diversos sectors segons el POUM actual
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El PECU-25 agrupava dins el mateix instrument de gestió una gran quantitat de finques i no es

va arribar a desenvolupar mai. 

Posteriorment, i amb l’objectiu de facilitar precisament aquesta transformació, el vigent POUM

va subdividir el PECU-25 en un conjunt d’instruments de planejament i gestió teòricament més

abastables. Malgrat que l’actual POUM és vigent des del 2013, la seva redacció – i per tant el

context social i econòmic sota el qual es va elaborar – és dels anys 2005 i 2006, és a dir, de

l’etapa amb la punta de preus de venda d’habitatge lliure més alta de la història.  No obstant i

això, les figures de planejament previstes en el POUM tampoc no s’han desenvolupat.

L’actual delimitació del PAU 25C segons el POUM vigent, anteriorment part del PECU 25.

1.2.1. ESTUDIS PREVIS

Amb l’objectiu d’articular aquesta part de la ciutat amb el seu entorn immediat, l’Ajuntament de

Granollers va endegar l’any 2016 un conjunt de reflexions i treballs tècnics sobre la part de la

ciutat compresa entre el carrer Girona i el ferrocarril, el parc de Torres Villà i la carretera C-251.

Les principals conclusions varen ser les següents: 

� El principal repte d’aquest àmbit és anar avançant en la transformació urbanística prevista

pel  planejament.  La  progressiva  transformació  dels  usos  de  petita  indústria  i  dels
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nombrosos solars existents i la millora de la mobilitat, amb la interconnexió viària, afavorirà

la integració de l’àrea en el conjunt més ampli del centre urbà de Granollers.

� Des del punt de vista urbanístic hi ha tres elements principals sobre els quals hauria de

pivotar aquesta transformació, així com la integració d’aquest àmbit en el seu entorn:

o La configuració d’un nou front urbà lligat a la cobertura del ferrocarril, com a solució

articuladora d’aquesta part de la ciutat que ara, en el seu defecte ha estat en part

assolida pel desenvolupament del PAU 27 i la nova passera de vianants per sobre

del traçat ferroviari.

o La creació d’un  element de centralitat, en els terrenys que actualment ocupa el

camp de  futbol,  amb  usos  mixtes  que  inclouran  habitatge,  activitat  econòmica,

equipaments i espais públics, característics d’una ciutat complexa i compacta. 

o Incrementar la permeabilitat viària que afavoreixi una millor connectivitat del centre

urbà amb el barri de la Font Verda.

� El  trasllat  del  camp  de  futbol  suposa  l’oportunitat  d’impulsar  des  de  l’Ajuntament  la

transformació de l’àmbit.

� En paral·lel caldrà dur a terme altres actuacions per garantir que aquest element central

compti  amb  unes  bones  condicions  d’accessibilitat.  És  necessari  implementar  la  xarxa

interna de carrers. Aquest objectiu és bàsic per tal de fer possible una millor relació entre

les parts sud i nord de l'àmbit. A mig termini caldria treballar per aconseguir com a mínim la

continuïtat de tres eixos viaris:

o Eix Centre urbà – Font Verda (prolongació c/ Torras i Bages)

o Eix c/ Tetuan

o Eix c/ Agustina d’Aragó

� Renovació  de  l'estructura  urbana.  La  consolidació  d’aquesta  estructura  viària  interior

facilitarà la transformació dels diferents sectors de planejament d’iniciativa pública i privada

definits en el sector.
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Les diferents figures de planejament derivat i de gestió urbanística definits pel POUM per a la renovació de l’àmbit

(PMU 110a, PMU 135, PAU 25A, PAU 25B, PAU 25C, PAU 25D, PAU 27, PAU 115, PAU 131, PAU 141)

� Més enllà  de la  integració i  la normalització d’aquest àmbit  de la  ciutat,  el  global  de la

transformació permetrà avançar en la política pública d’habitatge de l’Ajuntament, ja que la

gran majoria dels sectors definits tenen reserves importants de sostre destinat a habitatge

amb algun tipus de protecció.

El planejament vigent en aquest àmbit preveu una àmplia transformació de la seva fesomia

actual.  D’entre les operacions pendents destaquen especialment els desenvolupaments dels

Plans de Millora Urbana 110a i 135.

� Pla de Millora Urbana 110a

L'actuació prevista més rellevant en tot l'àmbit és la configuració d'un nou front urbà de 600

metres de longitud a l'est de l'àmbit central i confrontant al barri  de la Font Verda. Aquesta

actuació contempla la cobertura de la rasa del ferrocarril i ha de permetre en el futur recosir el

nucli central de Granollers amb la zona de llevant. Aquesta és una actuació concertada amb

l'Administració de l'Estat, qui es farà càrrec de la construcció del calaix soterrat.
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Imatge aèria de l’àmbit de transformació definit al PMU 110a

El desenvolupament del PMU 110a permetrà obrir  un conjunt de carrers cap a llevant,  dels

quals destaca per la seva connectivitat a nivell urbà la prolongació del c/ Josep Torres i Bages,

fins a la seva connexió amb el c/ Ausiàs March, al barri de la Font Verda.

Recentment,  amb el desenvolupament del PAU 27, s’ha enllestit la construcció d’una passera

per a vianants que ha millorat la comunicació entre ambdós costats del ferrocarril.

Nova passera per a vianants de connexió amb la Font Verda
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Encaix de la nova passera per a vianants de connexió amb la Font Verda amb la urbanització del PAU 27

El PAU 27 defineix un nou alçat urbà a la banda de llevant del ferrocarril. L’execució de la nova

passera de vianants respon a una primera actuació per millorar la connexió d’ambdós costats

del traçat del tren.

� Pla de Millora Urbana 135

Correspon a l'actuació de reforma interior  més rellevant  d'aquest  àmbit.  El  futur  trasllat  del

camp de futbol permetrà disposar d'una peça de sòl de més d'una hectàrea per a nous usos.

Imatge aèria de l’àmbit de transformació definit al PMU 135
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D'aquesta transformació cal destacar:

� Permetrà  la  continuïtat  del  c/  Tetuan,  que  esdevindrà  un  nou  eix  de  comunicació

interior per a tot aquest àmbit.

� Permetrà obrir el c/ Agustina d'Aragó fins a l'alçada del c/ Pinós.

� Dotarà d'un nou espai públic de referència per a tot aquest àmbit.

� Proveirà eventualment d'un aparcament soterrat.

� Proveirà d'uns 240 habitatges nous. El 50% del sostre d’habitatge serà com a mínim

destinat a algun règim de protecció.

Més enllà  d’aquestes dues operacions  de major  abast,  el  desenvolupament  definitiu  de tot

aquest  espai  de  la  ciutat  passa  també  per  l’activació  de  la  resta  de  PAUs  definits  pel

planejament vigent, entre ells el PAU 25C que està inclòs dins l’àmbit de la MpPOUM i que s’ha

d’entendre com una peça més de l’estratègia d’activació i integració en el seu entorn d’aquest

àmbit urbà.

Estudi per a la transformació urbanística dels entorns del c/ Girona (2016). Esquema d’actuacions estratègiques.
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Estudi per a la transformació urbanística dels entorns del c/ Girona (2016). Permeabilitat urbana.

1.2.2. PLANEJAMENT VIGENT

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament el Text refós del

Pla General d’Ordenació de Granollers amb data 31 d’octubre de 2012, publicat al DOGC en

data 15 de març de 2013.

D’acord amb el planejament vigent, els sòls inclosos en l’àmbit d’aquesta MpPOUM es troben

en dues situacions urbanístiques clarament diferenciades:

Sòl urbà no consolidat (PAU 25C)

Es tracta dels sòls amb façana al carrer d’Agustina d’Aragó. Aquestes finques es troben en

situació de sòl urbà no consolidat, pendents de la gestió del PAU 25C, d’iniciativa privada.

El planejament vigent determina la cessió d’una franja d’uns 3 metres d’amplada com a vial en

el  desenvolupament  del  Polígon.  La  principal  dificultat  per  a  la  gestió  d’aquest  PAU  ve

determinada pel fet que totes les parcel•les queden afectades per aquesta cessió i per tant no

és possible contemplar en una reparcel·lació el manteniment temporal d’algun dels edificis que

pugui  ser  compatible  amb l’ordenació  urbanística,  cosa que  facilitaria  la  gestió  i  faria  més

flexible i assumible la iniciativa de la mateixa.
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Aquest  vial  és  en  realitat  un  eixamplament  del  carrer  existent.  Tenint  en compte  que el  c/

Agustina d’Aragó no té continuïtat i que la façana confrontant correspon a una peça de sòl que

també  s’ha  de  consolidar  (PAU  131),  es  proposa  ajustar  la  seva  alineació  mantenint  la

funcionalitat  i  l’amplada de vial  prevista pel  POUM, però resituant  la línia  de façana fent-la

coincidir amb la de les parcel•les actuals.

Aquest escenari és possible atès que la propietat del PAU 131 va manifestar la seva voluntat

de  tramitar  un  Pla  de  Millora  Urbana  per  reordenar  el  sostre que  li  atorga  el  planejament

urbanístic. Amb aquesta nova ordenació es contemplarien els ajustos del vial del c/ Agustina

d’Aragó esmentats, que s’eixamplaria per la banda de llevant. Aquestes voluntats van quedar

recollides en el conveni urbanístic que a tal efecte es va signar en data  21 de desembre de

2017 entre l’Ajuntament, els propietaris del PAU 131 i els propietaris del PAU 25C.

D’aquesta  manera  es  facilita  que  en  la  gestió  i  reparcel·lació  posteriors,  aquells  elements

compatibles  amb  el  planejament  puguin  romandre,  i  en  canvi  les  parcel•les  buides  o  no

compatibles amb el planejament puguin transformar-se d’una manera més autònoma.

Cal  dir  no  obstant,  que  la  funcionalitat  del  carrer  d’Agustina  d’Aragó  restaria  igualment

garantida  en  cas  que  el  PAU 131  s’executés  amb posterioritat,  tant  amb l'alineació  que  li

defineix  actualment  el  POUM,  com  amb  l’ampliació  de  vial  que  s’està  treballant  i  que  es

consolidaria mitjançant un Pla de Millora Urbana.

Les determinacions de la fitxa del POUM per al PAU 25C són les següents:

Fitxa PAU 25C

Classificació del sòl Sòl urbà no consolidat

Zonificació 1B – Zona residencial en illa tancada – façana ampla

Sup. àmbit 1.833 m2

Sup. sòl públic 375 m2

Sup. vial públic 375 m2

Sup. verd públic -

Sup. equipament públic -

Ordenació vinculant

Índex edificabilitat bruta Veure plànol

Densitat d’habitatges 250 hab / ha

Cessió aprofitament urbanístic 10%

Usos Segons zonificació
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Desenvolupament 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, ampliar el carrer d’Agustina

d’Aragó i la seva reconversió en quant a l’estructura

fonamental, edificació existent i usos principals, amb

increment de l’edificabilitat

Sòl urbà consolidat

La resta de les parcel·les es troben en situació de sòl urbà consolidat i qualificades com a zona

residencial en illa tancada – façana ampla (clau urbanística 1B)

Les qualificacions urbanístiques i superfícies corresponents dins l’àmbit són les següents:

Superfícies de sòl Planejament vigent

Sistema viari Sòl urbà consolidat -

Sòl urbà no consolidat

(PAU 25C)
375 m2

Total sistemes 375 m2 11,51 %

Zona 1B Sòl urbà consolidat 1.425 m2

Sòl urbà no consolidat

(PAU 25C)
1.458 m2

Total zones 2.883 m2 88,49 %

TOTAL ÀMBIT MpPOUM 3.258 M2 100%

D’acord amb el planejament vigent, el sostre màxim edificable sobre rasant ve determinat per

l’aplicació de les condicions d’edificació establertes en els plànols d’ordenació del POUM. En

l’àmbit d’aquesta MpPOUM el sostre edificable vigent és el següent:

Superfícies de sostre Planejament vigent

Sòl urbà consolidat 4.222,50 m2

Sòl urbà no consolidat (PAU 25C) 4.090,50 m2

Total MpPOUM 8.313 m2 
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1.2.3. CONVENI URBANÍSTIC

En paral·lel al desenvolupament dels estudis tècnics esmentats es va endegar un procés de

diàleg  amb diferents  interlocutors  i  propietaris  per  tal  d’anar  aproximant  les  solucions  que

permetessin activar la transformació urbanística d’aquesta part de la ciutat.

En data 28 de desembre de 2017 es va signar un conveni  urbanístic  entre l’Ajuntament de

Granollers  i  els  propietaris  de  l’àmbit  d’aquesta  MpPOUM  amb  l’objectiu  d’impulsar  els

instruments urbanístics, i concretament una Modificació puntual del POUM, per tal d’aconseguir

la transformació efectiva de l’àmbit.

(S’adjunta el referit Conveni en els Annexes del document)

1.3. ESTAT ACTUAL

1.3.1. DESCRIPCIÓ GENERAL I PREEXISTÈNCIES

L'àmbit  d'aquesta  Modificació  puntual  del  POUM està  situat  al  nord-est  del  casc  antic  del

municipi de Granollers. Els seus límits estan descrits en l’apartat 1 de la present Memòria.

La topografia del sector és fonamentalment plana, amb un lleuger pendent ascendent cap al

nord que s’aprecia a les rasants tant del carrer Girona com del carrer d’Agustina d’Aragó. 

Les parcel·les incloses en l’àmbit es caracteritzen per un baix nivell de consolidació respecte al

potencial que els atorga el planejament urbanístic:

� Carrer  Girona.  Destaca la  presència  d’un  gran solar  buit  que  arriba  fins  al  front  del  c/

Agustina d’Aragó. A continuació i fins arribar al encreuament amb el c/ Minetes s’hi troben

petites edificacions en planta baixa o planta baixa i pis amb ús d’habitatge o comerç de

petit format. Pel que fa al carrer cal destacar que es troba totalment urbanitzat.

A la fotografia següent es pot apreciar com en el context compacte i consolidat del carrer

Girona, l’àmbit objecte de la present MpPOUM es llegeix com una interrupció de l’alçat urbà

i de les activitats que donen vida i continuïtat en planta baixa.
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Fotografia de la cantonada del c/ Girona amb el c/ Minetes

� Carrer  d’Agustina  d’Aragó.  Aquest  front  es  caracteritza  fonamentalment  per  ser  l'accés

posterior a algunes de les parcel·les, o bé accessos a naus que s’utilitzen com a pàrkings,

tallers i magatzems. Presenta per tant un aspecte de “darrere urbà”, accentuat per la tanca

d’obra que el separa del camp de futbol i que condiciona aquest punt com un “cul de sac”.

El carrer presenta un nivell d’urbanització mig. La major part de les construccions són de

baixa qualitat. 

Fotografia del c/ Agustina d’Aragó
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� Carrer  Minetes.  Destaca  la  presencia  d’un  volum  edificat  de  planta  baixa  i  pis  a  la

cantonada amb el c/ Agustina d’Aragó. El carrer Minetes està urbanitzat. Les edificacions a

la banda del carrer Girona estan parcialment afectades per l’amplada de vial prevista pel

POUM.

Imatge aèria de l’àmbit de la MpPOUM i els seus entorns immediats

1.3.2. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT ACTUALITZADA

L'estructura  de  la  propietat  dels  terrenys  inclosos  en  la  present  modificació  puntual  és  la

següent:

Sòl urbà consolidat

Ref. cadastral Adreça Sup. cadastral Propietari

1171453DG4017E c/ Girona, 84 144 m2 Promotora Europea NEG SA

1171454DG4017E c/ Girona, 86 148 m2 Promotora Europea NEG SA

1171455DG4017E c/ Girona, 88 149 m2 Promotora Europea NEG SA

1171456DG4017E c/ Girona, 90 96 m2 Ana Soto Polls

1171457DG4017E
c/ Girona, 92

c/ Minetes, 18-20
703 m2* Ana Soto Polls

1171458DG4017E c/ Girona, 94 228 m2* Ana Soto Polls
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Sòl urbà no consolidat (PAU 25C)

Ref. cadastral Adreça Sup. cadastral Propietari

1171459DG4017E c/ Minetes, 22 536 m2 Francesc Subirana Pauls

1171460DG4017E c/ Agustina d’Aragó, 11 350 m2 Promotora Europea NEG SA

1171461DG4017E c/ Agustina d’Aragó, 9 76 m2 Estabanell i Pahisa

1171462DG4017E c/ Agustina d’Aragó, 7 138 m2 Elca-Cat SL

1171463DG4017E c/ Agustina d’Aragó, 5 246 m2 Elca-Cat SL

1171464DG4017E c/ Agustina d’Aragó, 3 213 m2 Josep Costa Brutau

1171446DG4017E
c/ Agustina d’Aragó, 1

c/ Girona, 70
492 m2*

Albareda Velarde, SL

Corporació Alimentària de

Guissona, SA

*  Aquestes  parcel·les  cadastrals  estan  parcialment  incloses  dins  l’àmbit.  La  superfície  que

s’identifica és la total cadastral.

1.4.  CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT

L’Ajuntament de Granollers té com a objectiu millorar la integració d’aquesta part de la ciutat al

seu entorn urbà, reconeixent la seva posició central i el seu paper d’espai de connexió entre el

centre i els barris que es troben a llevant, separats pel traçat del ferrocarril.

Aquest objectiu passa, entre altres coses, per anar impulsant el desenvolupament dels diferents

instruments urbanístics definits pel POUM, ajustant-los si convé per afavorir la transformació

efectiva  del  territori  i  l’activació  d’una  àrea  urbana  dins  el  perímetre  de  la  ciutat  central,

mitjançant la introducció d’usos mixtes amb valors de ciutat compacta i complexa.

La conveniència i oportunitat de la present MpPOUM ve motivada per la necessitat de donar

unes  condicions  d’ordenació  coherents  als  sòls  de  l’àmbit  d’acord  amb  la  seva  estructura

parcel·lària,  de  forma  que  pugui  abordar-se  el  seu  desenvolupament  efectiu,  tot  això  en

continuïtat amb els antecedents expressats anteriorment i donant compliment a les voluntats

tant públiques com privades recollides en els convenis urbanístics subscrits.

1.5. NATURALESA, OBJECTE I ABAST DE LA MODIFICACIÓ

El present document té per objecte modificar puntualment les determinacions del POUM de

Granollers en el seu àmbit d’aplicació, definint la seva ordenació i la normativa d’aplicació, en

els termes que a continuació es descriuen.
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Pel que fa als sòls inclosos actualment en el PAU 25C, es mantenen totes i cadascuna de les

determinacions que estableix el POUM per a aquest polígon d’actuació, amb excepció de les

següents:

- Eliminació dels 375 m2 de superfície qualificada de vial i de la consegüent obligació de

cessió i urbanització d’aquests sòls en el desenvolupament del Polígon d’Actuació.

- Ajust de les condicions d’edificació sense increment del sostre màxim. 

o El  front edificable  al  c/  Agustina  d’Aragó disminueix  una planta,  passant  de

PB+3  a  PB+2,  augmentant  la  fondària  edificable  de  12,00m a 15,30m,  per

unificar-se amb el front al carrer Minetes.

Pel que fa a la resta de sòls de l’àmbit (sòl urbà consolidat) no es modifiquen les condicions

d’edificació.

La present MpPOUM no incrementa el sostre edificable que estableix el planejament vigent.

La present MpPOUM no altera el règim urbanístic dels sòls inclosos en l’àmbit, de forma que

tant els terrenys que es troben en situació de sòl urbà consolidat com els que es troben en

situació de sòl urbà no consolidat (inclosos en el PAU 25C) mantenen el seu règim. 

La present MpPOUM no altera el nombre d’habitatges ni la tipologia previstos en el planejament

vigent, i en concret manté les obligacions de destinar a habitatge de protecció el 30% del sostre

que determina a aquest efecte la fitxa del PAU 25C.

La present MpPOUM no altera els usos previstos en el planejament vigent.

La necessitat d’instrumentar aquests canvis a través d’una Modificació puntual del POUM ve

determinada per l’eliminació de l’afectació de la façana al carrer Agustina d’Aragó del  front

d’edificacions que hi afronten, prevista al PAU 25C.

1.6. FORMULACIÓ I TRAMITACIÓ

La present Modificació puntual del POUM de Granollers està promoguda per l’Ajuntament de

Granollers, d’acord amb l’establert a l’article 76.2 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova

el Text refós de la Llei d’urbanisme amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22

de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme i resta de modificacions.

La redacció del document ha estat realitzada per tècnic competent segons el que s’estableix en

la Disposició addicional tretzena. Professionals que intervenen en la redacció del planejament

urbanístic del Text Refós de la Llei d’urbanisme.

La  present  Modificació  del  POUM  tindrà  el  mateix  procediment  de  tràmit  que  el  POUM  i

s’ajustarà a allò que estableixen el articles 80, 85 i 96 del Text Refós de la Llei d’urbanisme.
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1.7. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’Ajuntament de Granollers, promotor d’aquesta modificació, garanteix el procés participatiu de

la ciutadania mitjançant la tramitació, que donarà compliment a les determinacions establertes

en relació a la informació pública. Es duran a terme les corresponents informacions públiques

de caràcter general i les notificacions i consultes individualitzades als organismes afectats.

1.8. MARC LEGAL URBANÍSTIC

La  present  Modificació  puntual  del  POUM  de  Granollers  ha  estat  redactada  d’acord  amb

l’ordenament vigent a Catalunya en matèria urbanística, així com a l’empara de la legislació

estatal en matèria de sòl.

Planejament vigent:

� Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB)

� Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Granollers, aprovat amb data

31 d’octubre de 2012 i publicat al DOGC amb data 15 de març de 2013.

Fonaments de dret:

� Decret  legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei

d’urbanisme amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de

modificació del text refós de la llei d’urbanisme i la resta de modificacions.

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

� Reial decret legislatiu 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de

valoracions de la Llei del Sòl.

� Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.

� Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

� Decret  344/2006,  de  19  de  setembre,  de  regulació  dels  estudis  d’avaluació  de  la

mobilitat generada.

2. MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ

2.1. CRITERIS D’ORDENACIÓ

La proposta d’ordenació s’ha dut a terme seguint els següents criteris:

- No modificar  ni  alterar  els  sostres  màxims  edificables,  així  com mantenir-los  per  a

cadascuna de les situacions bàsiques de sòl presents en l’àmbit.

- Ajustar les alçades dels carrers Minetes i Agustina d’Aragó, reduint-ne una planta, per

tal de millorar la qualitat ambiental d'ambdós carrers.

- Ajustar la secció viària del c/ Agustina d’Aragó, desplaçant el front edificable fins al límit

de  les  parcel·les  actuals,  tot  garantint  la  seva  funcionalitat  tant  si  es  consolida  el

desplaçament del front oposat com si no.
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- Facilitar  la  gestió  urbanística  del  PAU  25C,  tot  eliminant  l’afectació  per  la  reserva

parcial de vial i possibilitant una reparcel·lació futura més flexible.

2.2. PROPOSTA DE LA MODIFICACIÓ

Aquesta modificació puntual proposa:

2.2.1. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’EDIFICACIÓ I QUALIFICACIONS DEL PAU

25C

Es modifiquen els següents aspectes del PAU 25C:

- Eliminació dels  375 m2 de superfície qualificada de vial  per desplaçament  del  front

edificable fins l’actual límit de les parcel·les. Conseqüentment el desenvolupament del

PAU no requerirà projecte d’urbanització. La funcionalitat del c/ Agustina d’Aragó queda

garantida tant si es consolida el desplaçament del front edificable oposat (PAU 131)

com si es manté el front definit actualment.

- Ajust de les condicions d’edificació sense increment del sostre màxim. 

o El  front edificable  al  c/  Agustina  d’Aragó disminueix  una planta,  passant  de

PB+3  a  PB+2,  augmentant  la  fondària  edificable  de  12,00m a 15,30m,  per

unificar-se amb el front al carrer Minetes.

Conseqüentment es modifica la fitxa del PAU 25C del POUM de Granollers que queda definida

de la següent manera:

Fitxa PAU 25C actual Fitxa PAU 25C proposada

Classificació del sòl Sòl urbà no consolidat Sòl urbà no consolidat

Zonificació
1B – Zona residencial en illa

tancada – façana ampla

1B HP– Zona residencial en

illa tancada – façana ampla

Sup. àmbit 1.833 m2 1.833 m2

Sup. sòl públic 375 m2 -

  - Sup. vial públic 375 m2 -

  - Sup. verd públic - -

  - Sup. equipament públic - -

Ordenació vinculant vinculant

Índex edificabilitat bruta Veure plànol Veure plànol

Densitat d’habitatges 250 hab / ha 250 hab / ha

Cessió aprofitament 10% 10%
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urbanístic

Usos Segons zonificació Segons zonificació

Desenvolupament
Projecte de reparcel·lació +

projecte d’urbanització
Projecte de reparcel·lació

Sistema d’actuació

Per reparcel·lació en la

modalitat de compensació

bàsica

Per reparcel·lació en la

modalitat de compensació

bàsica

Sostre d’HPP 30% 30%

Objectius

Completar la trama urbana,

ampliar el carrer d’Agustina

d’Aragó i la seva reconversió

en quant a l’estructura

fonamental, edificació

existent i usos principals,

amb increment de

l’edificabilitat

Completar la trama urbana i

la seva reconversió en quant

a l’estructura fonamental,

edificació existent i usos

principals.

2.2.2. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. BALANÇ DE ZONES I SISTEMES

Quadres comparatius del vigent POUM i de la modificació del POUM proposada

Superfícies de sòl
Planejament

vigent

Planejament

proposat
Diferència

Sistema viari

Sòl urbà

consolidat
- - -

Sòl urbà no

consolidat

(PAU 25C)

375 m2 - - 375 m2

Total sistemes 375 m2 - - 375 m2

Zona 1B
Sòl urbà

consolidat
1.425 m2 1.425 m2 -

Zona 1B-HP

Sòl urbà no

consolidat

(PAU 25C)

1.458 m2 1.833 m2 + 375 m2

Total zones 2.883 m2 3.258 m2 + 375 m2



Modificació Puntual POUM Girona, Minetes i Agustina d’Aragó                           Juliol 2022

Aquesta  Modificació  puntual  del  POUM  comporta  una  disminució  de  375  m2  de  sòl  de

sistemes, concretament de sòl destinat a vials i un augment equivalent de la superfície de sòl

destinada a zona.

La funcionalitat  del  carrer  d’Agustina  d’Aragó  queda  igualment  garantida,  atenent  a  que  ja

disposa  d’una  amplada  de  8 metres,  i  en  tot  cas  millorarà  amb l’ampliació  que  suposa la

modificació  del  front  edificable  confrontant  del  PAU  131,  amb  el  PMU  que  es  tramita

simultàniament per modificar-ne les condicions d’ordenació. Actualment, el PMU del sector 131

a l’altra banda del carrer Agustina d’Aragó es troba aprovat definitivament en sessió de Ple del

17/10/2020 i publicat al BOPB de data 19/01/2021. La qual cosa garanteix una amplada de 10

metres per a aquest vial.

2.2.3. APROFITAMENT URBANÍSTIC. SOSTRE MÀXIM

Superfícies de sostre
Planejament

vigent

Planejament

proposat
Diferència

Sòl urbà consolidat 4.222,50 m2 4.222,50 m2 -

Sòl urbà no consolidat (PAU 25C) 4.090,50 m2 4.090,50 m2 - 

Total MpPOUM 8.313 m2 m2 8.313 m2 -

Aquesta Modificació puntual del POUM no comporta cap increment del sostre edificable.

2.2.4 CONDICIONS D’ÚS

Les condicions d’ús no es modifiquen i corresponen a les determinades pel POUM per a la

zona residencial en illa tancada – façana ampla (clau 1B)

3. GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT

Es delimita un únic polígon de gestió urbanística (PAU 25C), àmbit territorial que es considera

mínim per a dur a terme la gestió urbanística integrada dels sòls que comprèn. La iniciativa de

la gestió del PAU 25C correspon als seus propietaris.

La resta de sòls es podran desenvolupar mitjançant llicència directa, sempre que es compleixin

tots els requisits legals pertinents.

4. PRESCRIPCIONS DE LA CTUB EN ACORD DE 19 DE JUNY DE 2019.

En relació a l’expedient de Modificació puntual del  Pla d’ordenació urbanística municipal en

l’àmbit delimitat pels carrers Girona, Minetes i Agustina d’Aragó de Granollers, en sessió de 19

de juny de 2019, la CTUB va acordar-ne l’aprovació definitiva, supeditant-ne la publicació al

DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que atorga
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l’aprovació  provisional  de  l’expedient  i  degudament  diligenciat,  que  incorpori  les  següents

prescripcions:

4.1. Cal quantificar el sostre residencial de nova implantació, establir el sostre de reserva

pels habitatges amb protecció oficial distingit per règim de protecció i qualificar el sòl

necessari per implantar-lo.

La clau urbanística en l’àmbit del PAU 25C passa a ser 1B-HP, que inclou la qualificació del sòl

per a habitatge protegit.  S’adjunta quadre en què es quantifica el sostre residencial de nova

implantació en cada parcel·la:



Referències cadastrals PGOU SUC

sòl sostre

1171458DG4017E0001GY 449,20 5 2.246,00

1171457DG4017E0001YY Subirana 285,50 3 856,50

1171456DG4017E0001BY  3.102,50

Pati    

1171455DG4017E0002SU NEG SA 224 5 1.120,00

1171454DG4017E0002EU Pati    

1171453DG4017E0002JU

4.222,50

Referències cadastrals Mod POUM PAU 25C

sòl sostre sostre HLL sostre HPO (30% RG)

Subirana    

   

475,37 3 1.426,11 998,28 427,83

 4.528,61

1171460DG4017E0001YY NEG SA 283,13 3 849,39 594,57 254,82

 

1.969,39

1171461DG4017E0001GY Estabanell 56,00 3 168,00 117,60 50,40

 

1171462DG4017E0001QY ELCA-CAT SL 247,33 3 741,99 519,39 222,60

 

en part

1171464DG4017E0001LY J. COSTA 144,67 3 434,01 303,81 130,20

en part

 

1171446DG4017E0002RU Guissona/Albareda 157,00 3 471,00 329,70 141,30

en part

 

 4.090,50 2.863,35 1.227,15

Pati d'illa 351,4

TOTAL SUC + PAU 25C 8.313,00

1171459DG4017E0001QY 

1171463DG4017E0001PY  
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4.2. Cal unificar les alçades a tot el front del carrer Agustina d’Aragó.

La proposta aprovada establia un front edificable de PB+2 afrontant al carrer Agustina d’Aragó,

i en l’extrem nord de l’àmbit, amb front al carrer Minetes, disminuïa una alçada, fins a PB+1.

Així mateix, el front al carrer Minetes tampoc no era continu. 

Per tal de donar compliment a la present prescripció, s’unifica l’alçada edificable a Minetes i

Agustina d’Aragó amb un continu de PB+2.

Ordenació document aprovació definitiva             Ordenació Text refós amb alçades unificades al c/Agustina Aragó

4.3. Recordar a l’Ajuntament que caldrà supeditar l’executivitat de la modificació puntual

a l’executivitat del pla de millora urbana que es tramita paral.lelament (Exp. 2019/069229/

B), per tal de garantir el manteniment de la superfície de sòl públic.

El  Ple  de l’Ajuntament  de Granollers,  en sessió celebrada el  dia  27 d’octubre de 2020,  va

acordar aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana del sector PAU 131 de Granollers, a

l’empara  de l’article  101.1  del  Text  refós de la  Llei  d’urbanisme de Catalunya,  aprovat  per

Decret legislatiu 1/2020. 

L’aprovació definitiva està publicada al al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data

19/01/2021, d’acord amb l’article 107.1 del TRLUC,.
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II. NORMATIVA

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

Article 1. Naturalesa i objecte

Aquest document  té la consideració de modificació del POUM de Granollers, i el seu objectiu

consisteix en establir  l'ordenació detallada dels  sòls inclosos en l’àmbit  que abasta, d'acord

amb els paràmetres fixats per aquesta normativa.

Article 2. Marc legal

Aquesta modificació del POUM es formula de conformitat amb la legislació urbanística vigent i

en concret la Llei d’Urbanisme de Catalunya (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual

s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat pel la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de

modificació del Text Refós de la Llei d'urbanisme -TRLU -).

En  tot  allò  que  no  estigui  previst  expressament  en  aquesta  modificació  de  POUM,  seran

d'aplicació les determinacions establertes al vigent POUM.

Article 3. Situació i Àmbit

L'àmbit d'aquesta modificació puntual del POUM és el delimitat als plànols. La superfície total

que abasta el pla és de 3.258 m2.

Article 4. Obligatorietat

D'acord amb l'article  9 del  POUM de Granollers tant  les Administracions públiques com les

persones  particulars  estan  obligades  a  complir  les  determinacions  o  disposicions  del  Pla

d’ordenació, i especialment les Normes del Pla. Per tant, qualsevol actuació o intervenció sobre

el  territori,  ja  tingui  caràcter  definitiu  o provisional,  ja  sigui  d'iniciativa  privada o pública,  ha

d'ajustar-se  a  les  disposicions  esmentades  al  POUM,  segons  allò  que  preveu  la  legislació

urbanística vigent.
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Article 5. Vigència i modificacions

La vigència de les determinacions del present pla serà indefinida, d’acord amb el que disposa

l'article 94 del TRLU.

Es podrà modificar les determinacions d’aquest pla en els supòsits que estableix la legislació

urbanística vigent. Les modificacions hauran de tenir el mateix grau de precisió que aquest pla i

es tramitaran seguint les mateixes disposicions que regeixen  la seva formulació.

Article 6. Interpretació

Les normes del present pla s’han d’interpretar atenent al seu contingut i d’acord amb l’objectiu i

finalitat  del  present  instrument  de  planejament.  Són  d’aplicació  els  criteris  d’interpretació

establerts a l’article 10 (Regles d’interpretació del planejament urbanístic) del Text Refós de la

Llei d’Urbanisme (TRLU).

En tots aquells aspectes no determinats per les presents normes seran d’aplicació les Normes

Urbanístiques (NNUU) del POUM de Granollers.

En cas de dubte i imprecisió prevaldrà la solució en que la definició sigui més acurada (escala

més  precisa),  així  com la  documentació  escrita  sobre  la  gràfica,  llevat  que  el  conflicte  es

refereixi  a  la  quantificació  de  les  superfícies  de  sòl,  supòsit  en  el  qual  cal  atenir-se  a  la

superfície real.

Article 7. Iniciativa

Aquesta  modificació  puntual  de POUM es formula  per  iniciativa  pública  de l'Ajuntament  de

Granollers.

Article 8.  Contingut i determinacions

La present Modificació puntual del POUM està integrada pels següents documents:

1 MEMÒRIA

2 NORMES URBANÍSTIQUES

3 ANNEXES

4 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
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El cos regulador del present document està constituït per la normativa i els plànols de proposta.

CAPÍTOL II. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

Article 9. Classificació del sòl

El sòl comprès dins l'àmbit d'aquesta Modificació puntual del POUM està classificat en part com

a sòl urbà consolidat i en part com a sòl urbà no consolidat, el qual esdevindrà sòl consolidat un

cop s'executin les determinacions del pla, de conformitat amb el que disposa el Capítol I del

Títol Segon del TRLU.

Article 10. Qualificació del sòl

El sòl inclòs dins l’àmbit d’aquesta Modificació puntual del POUM està qualificat com a Zona

residencial en illa tancada, façana ampla (clau 1B). Els sòls que formen part del PAU 25 C es

qualifiquen com a  Zona residencial en illa tancada, façana ampla, amb habitatge protegit (clau

1B-HP).

La regulació d’aquesta qualificació s'acomoda a les determinacions del POUM de Granollers i a

la regulació específica continguda en aquestes Normes.

CAPÍTOL III. REGULACIÓ DE CARÀCTER GENERAL DE LES ZONES

Article 11. Edificabilitat

L’edificabilitat  atorgada  per  la  present  Modificació  puntual  del  POUM  és  la  que  deriva  de

l’aplicació de les condicions d’edificació definida als plànols. 

El sostre màxim corresponent a l’aplicació d’aquestes condicions sobre el sòl urbà consolidat

és de 4.222,50 m2. El sostre màxim corresponent a l’aplicació d’aquestes condicions sobre el

sòl urbà no consolidat (PAU 25C) és de 4.090,50 m2.

El sostre màxim previst sobre rasant per al conjunt de l’àmbit és per tant de 8.313,00 m2.

L’edificabilitat sota rasant no computarà com a edificabilitat atorgada al sector si es destina a

l’ús d’aparcament o trasters vinculats a l’ús dels habitatges.
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Article 12. Densitat

� Sòl urbà no consolidat (PAU 25C) / Clau 1B-HP

Per al sector corresponent al PAU 25C, la normativa fixa una densitat màxima de 250 hab / ha. 

Habitatges = superfície x densitat = 0,1833 ha x 250 hab / ha = 45,82 habitatges

Per tant, el nombre màxim d’habitatges dins l’àmbit del PAU 25C serà de 46 habitatges.

� Sòl urbà consolidat / Clau 1B

En sòl  urbà,  a  cadascuna de les  parcel·les  edificables  els  serà  d’aplicació  l’article  195 del

POUM de  Granollers  que  determina  per  la  zona residencial  en  illa  tancada,  façana  ampla

(clau1B), una densitat màxima de 1 habitatge per cada 85 m2 de sostre residencial quan es

destini al règim lliure, i de 1 habitatge per cada 65 m2 de sostre residencial quan es destini a

algun règim protegit.

Article 13. Parcel·les

El projecte de reparcel·lació determinarà les parcel·les edificables resultants al PAU 25C. Per a

la resta de sòls s’admetran les parcel·lacions previstes al POUM.

Article 14. Habitatges de protecció pública

S’haurà de destinar obligatòriament a habitatges de protecció pública el 30% del  sostre del

PAU 25C. D’acord amb el que disposa l’art. 57.4 del TRLUC no es considera en cap cas sostre

residencial  de  nova  implantació  i  no  computa  en  el  càlcul  del  30%  esmentat  el  sostre

corresponent a les construccions amb ús residencial existents en el PAU 25C.

Article 15. Condicions d'edificació

En  la  present  Modificació  puntual  del  POUM  es  fixen  els  paràmetres  d'edificació  del  sòl

qualificat amb: clau 1B en sòl urbà consolidat i amb la clau 1B-HP en sòl urbà no consolidat.

Pel  que  no  s'expliciti  en  aquestes  Normes  s'aplicaran  subsidiàriament  les  Normes

Urbanístiques del POUM.
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Article 16. Previsions d'aparcament als edificis

S'aplicarà la mateixa previsió i condicions que estableix la normativa vigent del POUM per a les

places d'aparcament.

CAPÍTOL III.  REGULACIÓ DE LA ZONA RESIDENCIAL  EN ILLA TANCADA -  FAÇANA

AMPLA (Clau 1B / 1B-HP)

Article 17. Zona residencial en illa tancada - façana ampla

Les zones d'aquesta MpPOUM tenen la qualificació Zona 1B - residencial  en illa  tancada -

façana ampla i Zona 1B-HP - residencial en illa tancada - façana ampla amb habitatge protegit.

Les condicions d'edificació, tant de caràcter general com específiques del sistema d'ordenació

segons alineació de vial són les que fixa el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en el seu

Títol III, Capítols 1, 2 i 3, articles del 66 al 87 de les Normes urbanístiques.

Article 18. Condicions de l'edificació

Les condicions d’edificació i  d’ús  seran d’acord amb els  articles  194 a 197 de les  Normes

Urbanístiques,  en  què  es  regula  la  densitat  màxima  admesa  i  els  paràmetres  d’edificació

següents:

a) Parcel.la

b) Altura reguladora màxima i nombre 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

Pel  que fa  als  paràmetres  relatius  al  nombre  de plantes,  perímetre  regulador  i  espai  lliure

interior d’illa, resten definits en els plànols d’ordenació.
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CAPÍTOL V. GESTIÓ

Article 19. Polígon d'Actuació Urbanística 

1. El polígon d’actuació urbanística és l’àmbit territorial per a dur a terme la gestió urbanística

integrada.

2. La present modificació puntual del POUM defineix el Polígon d’Actuació Urbanística 25C,que

abasta els sòls identificats al plànol de planejament proposat i que es desenvolupa mitjançant

les determinacions següents:

Fitxa PAU 25C proposada

Classificació del sòl Sòl urbà no consolidat

Zonificació
1B-HP– Zona residencial en illa tancada – façana ampla amb

habitatge protegit

Sup. àmbit 1.833 m2

Sup. sòl públic -

Sup. vial públic -

Sup. verd públic -

Sup. equipament públic -

Ordenació vinculant

Índex edificabilitat bruta Veure plànol

Densitat d’habitatges 250 hab / ha

Cessió aprofitament 

urbanístic
10%

Usos Segons zonificació

Desenvolupament Projecte de reparcel·lació

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

Sostre d’HPP 30%

Objectius
Completar la trama urbana i la seva reconversió en quant a

l’estructura fonamental, edificació existent i usos principals.
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Article 20. Sistema d'Actuació Urbanística

El desenvolupament del PAU 25C es durà a terme mitjançant la reparcel·lació en la modalitat

de compensació bàsica.

Article 21. Projecte de Reparcel·lació

En execució del  polígon d’actuació  urbanística s’haurà  de redactar el  pertinent  Projecte  de

Reparcel·lació  de  conformitat  amb la  Secció  Primera  del  Capítol  III  del  Títol  IV  de  la  Llei

d'Urbanisme.

Article 22. Aprofitament urbanístic

L’Ajuntament  de  Granollers  rebrà  la  cessió  d’aprofitament  urbanístic  equivalent  al  10% de

l’aprofitament del sector, tal com estableix en la legislació urbanística, i d’acord amb els criteris

que es fixin al Projecte de Reparcel·lació.

Granollers, juliol de 2022

Servei d’Urbanisme i Habitatge

Ajuntament de Granollers
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ANNEXES

1. ESTUDI DE MOBILITAT GENERADA

La present modificació puntual del POUM no es troba inclosa en els supòsits indicats a l’article

3.1 de del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la

mobilitat generada, i en conseqüència no és necessari realitzar un estudi de mobilitat generada.

2. AVALUACIÓ AMBIENTAL

D’acord amb el que estableix l’article 5 de la llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de

plans  i  programes,  no  és  necessària  la  redacció  de  l’estudi  d’impacte  ambiental  en  la

modificació puntual del POUM de Granollers objecte d’aquest document.

3. MEMÒRIA SOCIAL

Donat que la present modificació no afecta la definició dels objectius de producció d’habitatge

protegit o d’altres tipus d’habitatge assequible previstos al POUM de Granollers no s’escau la

redacció de la memòria social.

4. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

L’informe  de  sostenibilitat  econòmica  que  ha  de  contenir  la  justificació  de  la  suficiència  i

adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de 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, no

resulta necessària ja que no es destinen sòls a usos productius, ni s’han d’implantar i mantenir

infraestructures, així com tampoc s’han d’implantar o prestar nous serveis, en els termes que es

regulen al TRLUC.

Els canvis introduïts no comporten l’assumpció de noves càrregues que no estiguin previstes

en  el  planejament  vigent,  ni  fan  variar  les  previsions  del  planejament  quant  a  noves

infraestructures, vialitat o serveis urbanístics a implantar, per la qual cosa, no és necessari

incorporar l’estudi de sostenibilitat econòmica.

5. FITXES CADASTRALS



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
1171446DG4017E0002RU

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL GIRONA 70 Pl:LC
08402 GRANOLLERS [BARCELONA]

USO PRINCIPAL

Comercial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1974

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

52,980000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

416

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL GIRONA 70
GRANOLLERS [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

852
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

492
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,606,860

4,606,880

4,606,900

440,960 440,980 441,000

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

 Domingo , 14 de Octubre de 2018



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
1171453DG4017E0002JU

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL GIRONA 84
08402 GRANOLLERS [BARCELONA]

USO PRINCIPAL

Suelo sin edif.
AÑO CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

99,999900
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL GIRONA 84
GRANOLLERS [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

144
TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/300

4,606,910

4,606,920

4,606,930

440,960 440,970 440,980 440,990

440,990 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

 Domingo , 14 de Octubre de 2018



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
1171454DG4017E0002EU

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL GIRONA 86
08402 GRANOLLERS [BARCELONA]

USO PRINCIPAL

Suelo sin edif.
AÑO CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL GIRONA 86
GRANOLLERS [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

148
TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/300

4,606,910

4,606,920

4,606,930

4,606,940

440,970 440,980 440,990

440,990 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

 Domingo , 14 de Octubre de 2018



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
1171455DG4017E0002SU

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL GIRONA 88
08402 GRANOLLERS [BARCELONA]

USO PRINCIPAL

Suelo sin edif.
AÑO CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

99,999900
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL GIRONA 88
GRANOLLERS [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

149
TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/300

4,606,920

4,606,930

4,606,940

440,970 440,980 440,990

440,990 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

 Domingo , 14 de Octubre de 2018



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
1171456DG4017E0001BY

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL GIRONA 88
08402 GRANOLLERS [BARCELONA]

USO PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1928

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

99,999900
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

182

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL GIRONA 88
GRANOLLERS [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

182
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

96
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/200

4,606,930

4,606,940

440,970 440,980

440,980 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

 Domingo , 14 de Octubre de 2018

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

COMERCIO 00 98
VIVIENDA 01 84



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
1171457DG4017E0001YY

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL GIRONA 92
08402 GRANOLLERS [BARCELONA]

USO PRINCIPAL

Comercial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1980

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

577

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL GIRONA 90
GRANOLLERS [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

577
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

703
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/400

4,606,940

4,606,960

440,980 441,000

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

 Domingo , 14 de Octubre de 2018



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
1171458DG4017E0001GY

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL GIRONA 94
08402 GRANOLLERS [BARCELONA]

USO PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1920

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

224

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL GIRONA 92
GRANOLLERS [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

224
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

228
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/200

4,606,950

4,606,960

440,970 440,980 440,990

440,990 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

 Domingo , 14 de Octubre de 2018

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

COMERCIO 81
VIVIENDA 143



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
1171459DG4017E0001QY

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL MINETES 22
08402 GRANOLLERS [BARCELONA]

USO PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1966

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

99,999900
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

337

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL MINETES 22
GRANOLLERS [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

337
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

536
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/400

4,606,920

4,606,940

4,606,960

441,000 441,020

441,020 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

 Domingo , 14 de Octubre de 2018

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

COMERCIO 242
VIVIENDA 95



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
1171460DG4017E0001YY

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUSTINA ARAGO 11 Suelo
08402 GRANOLLERS [BARCELONA]

USO PRINCIPAL

Suelo sin edif.
AÑO CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

99,999900
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL AGUSTINA ARAGO 11
GRANOLLERS [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

350
TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/250

4,606,910

4,606,920

4,606,930

440,990 441,000 441,010

441,010 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

 Domingo , 14 de Octubre de 2018



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
1171461DG4017E0001GY

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUSTINA ARAGO 9
08402 GRANOLLERS [BARCELONA]

USO PRINCIPAL

Industrial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1960

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

99,999900
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

20

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL AGUSTINA ARAGO 9
GRANOLLERS [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

20
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

76
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/250

4,606,900

4,606,910

4,606,920

440,990 441,000 441,010

441,010 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

 Domingo , 14 de Octubre de 2018



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
1171462DG4017E0001QY

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUSTINA ARAGO 7
08402 GRANOLLERS [BARCELONA]

USO PRINCIPAL

Industrial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1975

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

99,999900
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

116

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL AGUSTINA ARAGO 7
GRANOLLERS [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

116
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

138
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/250

4,606,890

4,606,900

4,606,910

440,990 441,000 441,010

441,010 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

 Domingo , 14 de Octubre de 2018



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
1171463DG4017E0001PY

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUSTINA ARAGO 5
08402 GRANOLLERS [BARCELONA]

USO PRINCIPAL

Industrial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1975

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

99,999900
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

242

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL AGUSTINA ARAGO 5
GRANOLLERS [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

242
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

246
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/300

4,606,880

4,606,890

4,606,900

4,606,910

440,980 440,990 441,000 441,010

441,010 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

 Domingo , 14 de Octubre de 2018



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
1171464DG4017E0001LY

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUSTINA ARAGO 3
08402 GRANOLLERS [BARCELONA]

USO PRINCIPAL

Industrial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1981

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

99,999900
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

199

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL AGUSTINA ARAGO 3
GRANOLLERS [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

199
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

213
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/300

4,606,870

4,606,880

4,606,890

4,606,900

440,980 440,990 441,000 441,010

441,010 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

 Domingo , 14 de Octubre de 2018
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