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1.1. OBJECTIUS I ANTECEDENTS 

El Pla de Millora Urbana “PMU-01. Can Sellarés”, delimitat per la “Modificació puntual del Pla 

General Metropolità a l’illa delimitada per l’avinguda Gavà, Riera de Sant Llorenç, Lluís Moré i 

Doctor Fleming”, té com objectiu reordenar aquesta peça de sòl, amb la finalitat d’integrar-la de 

forma coherent a la nova configuració del barri. Aquesta reordenació es determina a partir d’un 

conjunt d’accions que han de facilitar el seu encaix amb el nou barri de ponent: 

1) Obrir i garantir la continuïtat viaria, en el sentit llevant-ponent, del nou passeig central fins la 

plaça de la Concòrdia i per extensió fins la mateixa rambla de Joaquim Vayreda a Gavà 

2) Permeabilitzar aquesta peça de sòl en el sentit nord-sud, garantint una comunicació entre 

l’avinguda del Mil·lenari (anteriorment Lluis Moré del Castillo) i l’avinguda de Gavà 

3) Ordenar el nou front de l’avinguda de la riera de Sant Llorenç, amb nous edificis d’habitatges 

i activitats comercials que ofereixin una major intensitat cívica a aquest carrer frontera entre els 

termes municipals de Gavà i Viladecans 

4) Diversificar i optimitzar la peça de sòl dels equipaments extensius, oferint usos 

complementaris i diversos que garanteixin una major intensitat cívica d’aquest equipament 
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1.2. ENCAIX URBANÍSTIC 

CREIXEMENT I EVOLUCIÓ DE VILADECANS 

La ciutat de Viladecans presenta característiques urbanístiques comunes amb les poblacions veïnes 

assentades al samontà del Baix Llobregat (límit de la plana del delta del Llobregat, en contacte amb 

la vessant sud de la serra de Miramar). 

L’estructura de creixement de totes aquestes poblacions parteix d’una primera implantació urbana 

sobre la traça de l’antiga carretera de Barcelona a la Santa Creu de Calafell. A partir d’aquest nucli 

antic la ciutat s’estén cap al nord amb un teixit residencial d’eixample fins a on la topografia ho 

permet. Més al nord, a mesura que la topografia es va fent més pronunciada, el creixement es va 

conformant de manera més esmicolada i amb tipologies de menor densitat. 

Cap al sud el creixement s’estructura a partir de la superació de les diferents traces viàries i 

infraestructurals que han anat definint el límit urbà al llarg del temps.  

En el cas concret de Viladecans, el límit sud definit per la carretera de la Santa Creu de Calafell 

(posteriorment C-245 i avui avinguda de la Generalitat) va ser superat amb un primer teixit 

industrial a l’entorn de la fàbrica Roca i, més recentment, s’ha anat complementant aquest àmbit 

amb teixits que allotgen activitats econòmiques fins arribar a la traça de la C-32 que ha esdevingut 

el límit urbà i territorial per a les poblacions esmentades. 

LES RIERES COM A ELEMENTS ESTRUCTURANTS 

La posició topogràfica en suau pendent, entre el samontà i la plana del delta del Llobregat, 

configura una estructura urbana amb dos elements dominants: els eixos de les rieres en sentit 

longitudinal delta-samontà, i els elements transversals, en la majoria dels casos, de caire viari o 

infraestructural com a element necessari de lligam. 

La pròpia dinàmica de la ciutat al llarg de les darreres dècades ha incidit en la concentració 

d’activitats majorment sobre els eixos de les rieres de manera que la ciutat actual permet una 

lectura segons tres Espais de Centralitat supramunicipal localitzats sobre els eixos de les rieres 

naturals (veure plànol 1.1 Encaix territorial. Espais de centralitat urbana): 

- Espai de centralitat Residencial i Esportiva, al nord de l’eix de la riera de Sant Climent. 

- Espai de centralitat de l’Activitat Econòmica a l’extrem sud de l’eix de la riera de Sant 

Climent. 

- Espai de centralitat de la Cultura a l’eix del torrent Ballester. 

Aquests espais de centralitat supramunicipal es complementen amb altres tres de dimensió 

municipal: 

- el centre històric de Viladecans, el barri antic; 

- la plaça de la Constitució, al barri de la Montserratina; i 

- els entorns de Can Palmer, al Sector de Ponent. 
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L’ESPAI DE CENTRALITAT RESIDENCIAL I ESPORTIVA 

La configuració urbana dels teixits residencials a llevant de la ciutat consolidada es planteja a partir 

del reconeixement de la Riera de Sant Climent com a eix vertebrador dels nous creixements i de la 

concentració d’equipaments esportius de referència per a la ciutat en aquest sector.  

Els sectors residencials de Campreciós, Llevant i de Can Torrents conformen el creixement 

residencial de la ciutat de Viladecans, a llevant de la riera de Sant Climent; i concentren 

equipaments esportius de referència per a tota la ciutat. Concretament, i de sud a nord, trobem el 

Poliesportiu Pòdium; el Camp de futbol municipal de la Torre Roja; la Plaça de la Font dels 

voluntaris olímpics; l’Estadi de Beisbol; i la previsió d’un Estadi d’Atletisme al sector Can Torrents.  

L’ESPAI DE CENTRALITAT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA 

La construcció de l’autopista C-32 a mitjans dels anys 90 configura el nou límit urbà i territorial de 

les ciutats esmentades. D’aquesta manera Viladecans té la possibilitat de completar el teixit urbà 

pel sud i conformar la nova façana urbana metropolitana enfront aquesta via. 

El bon posicionament d’aquest territori, conformant part de la façana territorial a  la C-32, amb 

bona accessibilitat ferroviària i a pocs quilòmetres de l’aeroport, el fan idoni per a la concentració 

d’activitats de tipus econòmic i productiu.  
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Així trobem, de ponent a llevant, el nou centre comercial Viladecans the Style Outlet; el sector 

mixt Bitàcora i el Parc de la Marina; l’edifici Cúbic; i el Parc Empresarial de Viladecans. 

L’ESPAI DE CENTRALITAT DE LA CULTURA 

Les actuacions al voltant de l’eix del Torrent Ballester a finals dels anys 90 configuren un àrea de 

centralitat pel que fa a la concentració dels equipaments culturals de referència de la ciutat. Així 

trobem en aquesta àrea la Biblioteca de Viladecans, l’equipament cultural multifuncional ‘Atrium 

Viladecans’, la Masia de Can Xic; els Parcs de Can Xic i del Torrent Ballester; l’Hospital de 

Viladecans i el Camp Municipal d’Esports. 

D’aquesta manera es representa com la pròpia dinàmica de la ciutat ha portat al reconeixement, 

identificació i consolidació dels eixos de les rieres i torrents com a traces de suport de les principals 

activitats de la vida ciutadana.  

EL TREBALL DE LLIGAM DE LA CIUTAT EN SENTIT TRANSVERSAL 

Ara, un cop reconegut el paper urbà dels eixos de rieres, la ciutat necessita refermar el seu 

funcionament com a xarxa mallada en tots dos sentits i, per tant, enfocar el treball sobre el sentit 

transversal: millorant i redefinint el paper de la C-245, relligant els diferents barris del sector de 

Ponent... per, d’alguna manera, recolzar el funcionament de la ciutat com a continu urbà amb la 

ciutat de Gavà. 

LA RECONVERSIÓ DE LA CARRETERA C-245 

Al voltant d’aquesta estratègia, la primera va ser la reconversió de l’eix viari de l’avinguda de la 

Generalitat com a passeig urbà. Amb aquest objecte l’Ajuntament va convocar un concurs d’idees 

urbanístiques al respecte i va treballar sobre la proposta de la reconversió urbana d’aquest eix. 

LA MILLORA DELS BARRIS DEL SECTOR DE PONENT 

El següent punt de focalització és el de la consolidació i millora dels barris de Ponent de la ciutat. 

Aquests van tenir el seu origen en les operacions d’habitatge massiu dels anys 60 i en funció de 

criteris d’organització espacial, sobretot pel que fa a la disposició dels equipaments i a la 

configuració de l’espai públic, que avui dia convé revisar.  

Així, els barris esdevenen elements closos i discontinus al respecte dels fluxos ciutadans. En aquest 

cas, tot i la seva posició central al respecte del teixit continu Viladecans-Gavà, no ajuden a la 

connexió entre els dos nuclis consolidats d’ambdues poblacions, i esdevenen elements que no 

aconsegueixen definir una continuïtat urbana entre les dues poblacions. 
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1.3. FORMACIÓ I EVOLUCIÓ DEL SECTOR DE PONENT 

L’origen del Sector de Ponent prové del desenvolupament del Plan Parcial Sector Oeste a l’empara 

de les determinacions del Plan Comarcal del Àrea de Barcelona de l’any 1953. Va ser un tipus d’àrea 

urbana promoguda per la Companyia Roca Radiadors per tal d’ubicar els habitatges per als 

treballadors, en compliment de la normativa dels anys 50 i 60 del passat segle. El Pla parcial sector 

Oest es va anar desenvolupant per fases, amb diferents formes de creixement, donant lloc a una 

àrea urbana (Sector Ponent) caracteritzada per la diversitat tipològica, bàsicament en creixements 

tipus polígon i ciutat jardí. 

Podem observar aquest desenvolupament per fases a partir de l’observació de les ortoimatges 

històriques consultades (anys 1949, 1966, 1972 i 1975). 

Inicialment observem un territori eminentment rural, amb una estructura de mosaic conreat, que 

abasta l’espai entre les dues poblacions de Gavà i Viladecans. Cal remarcar que aquest és un espai 

de transició entre el territori més planer i conreat de la plana deltaica i el territori més abrupte i 

forestat de les vessants de la serra de Miramar. 

Posteriorment, els creixements de Gavà i, especialment, de Viladecans van omplint aquest “buit” 

rural amb diferents tipologies urbanes: a l’extrem nord les de menor densitat quan més abrupte és 

el territori; a la part sud les primeres implantacions industrials a l’altre costat de la carretera de la 

Santa Creu de Calafell; i, en el territori entremig i més planer, l’aparició i ompliment seqüencial 

d’aquest amb els barris residencials del Poblat Roca, grup d’habitatges del Congrés i grup de Can 

Palmer.  

La implantació d’aquests barris respon a la necessitat urgent d’acollir l’allau de població immigrant 

vinguda a la recerca de noves oportunitats laborals creades a Catalunya i, especialment, a les 

poblacions del Baix Llobregat. 

A continuació, es fa una descripció en la que s’apunten sintèticament els canvis observats en les 

fotografies  històriques i que ja s’han avançat en aquest punt, de forma general. 
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1949 

En l’ortofotoplà adjunt podem apreciar: 

- els dos nuclis originals de Gavà i Viladecans i els seus creixements inicials que, en forma de 

raval, ressegueixen els camins rurals; 

- la traça de l’antiga carretera de Santa Creu de Calafell remarcada, encara, per una doble filera 

d’arbres de gran dimensió; 

- un camí a cota superior de la de la carretera de la Santa Creu de Calafell que fa d’unió entre 

els dos nuclis, a l’alçada de l’actual avinguda de Gavà; 

- conreus sobre l’àmbit més planer i una major presència d’arbrat, probablement fruiters, a 

mesura que la topografia s’accentua; 

- un territori solcat per torrents i rieres: els torrents de Can Batllori i Can Palmer a Viladecans; i 

la riera de Sant Llorenç a Gavà, ja desviada de la traça original i portada al límit de terme amb 

Viladecans; 

- diverses masies, que colonitzen el territori rural: Can Sellarès, Can Palmer, Can Batllori, Can 

Pastera; 

- la primera implantació industrial de la companyia Roca Radiadores. 
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1966 

En l’ortofotoplà adjunt podem apreciar: 

- el creixement de Viladecans en tipologies aïllades de baixa densitat a partir de l’obertura de 

l’actual avinguda Prat de la Riba i de l’avinguda de Gavà; 

- completament del creixement fins a la riera de Can Palmer i obertura de l’avinguda de Can 

Batllori, com a element viari de connexió entre els dos àmbits de creixement; 

- assentament del polígon residencial del Poblat Roca, per a donar resposta a la necessitat 

d’habitació lligada a la implantació industrial de la mateixa companyia Roca Radiadores; 

- una probable reurbanització i eixamplament de la carretera C-245 amb la desaparició de 

l’antiga arbreda monumental existent; 

- la construcció de l’actual Hospital de Viladecans; 

- implantació d’activitats a l’entorn de Can Sellarès: camp de futbol actual, àmbit de les piscines 

exteriors i pistes poliesportives; 

- el recorregut de les dues rieres que configuren l’àmbit, Sant Llorenç i Can Palmer, encara es 

manté a cel obert. No obstant, el torrent de Can Batllori queda endegat amb l’obertura del vial 

en la seva mateixa posició. 
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1972 

En l’ortofotoplà adjunt podem apreciar: 

- creixement i consolidació de la implantació industrial de la companyia Roca Radiadores, 

segurament ja apreciable en la foto anterior però que queda fora de l’àmbit de la imatge; 

- creixement del barri de Can Palmer i Can Batllori, al nord del Poblat Roca; 

- construcció dels habitatges del Congrés Eucarístic, al nord de la finca de Can Sellarès; 

- inici de la construcció, en fase de fonamentació, de les primeres edificacions de Can Palmer en 

front a l’avinguda Fleming. 
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1975 

En l’ortofotoplà adjunt podem apreciar: 

- finalització de la construcció de la totalitat del barri de Can Palmer; 

- construcció de l’equipament escolar en posició central del barri; 

- obertura parcial de l’avinguda del Mil·lenari que encara no connecta amb el teixit central de 

Viladecans; 

- endegament del torrent de Can Palmer al seu pas per entre els barris de Can Palmer i del 

Poblat Roca; 

- urbanització de l’avinguda Doctor Fleming; 

- utilització de l’àmbit entre l’avinguda de Gavà i la carretera C-245 com a aparcament. 
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1.4. SITUACIÓ I AMBIT DEL SECTOR 

El Pla de Millora Urbana està situat a ponent del nucli urbà, en el límit del terme municipal entre 

Viladecans i Gavà, i queda delimitat a la “Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’illa 

delimitada per l’Avinguda Gavà, riera de Sant Llorenç, Lluís Moré i Doctor Fleming” (Aprovació 

definitiva 27 de gener de 2015. Publicació DOGC 29/04/2015). 

L’àmbit compren els terrenys a tocar de l’Avinguda de la Riera de Sant Llorenç i l’Avinguda de Gavà 

i està format per l’actual zona esportiva i la masia de Can Sellarès. 

La superfície total del sector és de 35.281 m² (veure plànol I.01. Emplaçament i àmbit) 
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1.5. EQUIPAMENTS, SERVEIS I DOTACIONS 

EQUIPAMENT EN POSICIÓ CENTRAL 

Actualment, el CEIP abans anomenat ‘Doctor Fleming’ ha estat traslladat a les noves instal·lacions a 

la banda sud de l’Avinguda de Gavà, a tocar de l’àmbit d’aquest Pla de Millora.  

Les antigues instal·lacions del centre educatiu, ocupaven un lloc físic central del barri de Can 

Palmer- Can Sellarès. Aquest recinte de l’antic equipament actuava com a barrera pel que fa a les 

circulacions possibles a l’interior del barri, impedint una continuïtat entre les agrupacions de blocs. 

De l’antic recinte escolar avui en dia només en resten les edificacions provisionalment utilitzades 

per activitats culturals i socials. 

L’Ajuntament de Viladecans té previst en el futur el seu enderroc temporalitzat per etapes, amb un 

projecte que permet, mentre no es dugui a terme la totalitat de la transformació prevista per la 

Modificació puntual, utilitzar part de les antigues instal·lacions escolars per albergar usos temporals 

d’equipaments cívics o socials, com ara l’Ateneu de les Arts actualment. 

L’obertura del recinte de l’escola ha permès el pas i la urbanització del primer tram del saló central 

que ordenava la modificació i que aquest Pla de Millora dona continuïtat fins l’Avinguda de la Riera 

de Sant Llorenç. 
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CAN SELLARÈS ESPORTIU. USOS ACTUALS 

El recinte de Can Sellarès esportiu ocupa una superfície de 32.357 m².  

En l’actualitat el peça d’equipament que conté el centre esportiu de Can Sellarés, consta de quatre 

àmbits tots de titularitat pública, amb usos i finalitats diverses: 

- La masia de Can Sellarès que forma part del patrimoni arquitectònic de la ciutat i els espais 

lliures associats al seu entorn. La masia alberga la Sala de concerts de Can Sellarès, que és un 

espai cultural de petit format, amb una programació de concerts estable, que pretén 

contribuir al foment i la promoció d’activitats culturals i oferir suport a noves formacions 

musicals. La masia, a més, alberga en un dels cossos laterals, el bar i restaurant de Can 

Sellarés. 

- El centre esportiu, que disposa de camp gran de futbol de sauló, camp petit de sauló, pista 

de bàsquet, i pistes de petanca, amb graderia, un petit vestidor i oficines.  

Aquest àmbit és el situat a la banda sud, a tocar de l’avinguda de Gavà, i correspon a la part 

que ofereix el servei i dotacions en matèria esportiva al barri. Tot i així té algunes mancances 

pel que fa al programa de serveis associats, i certes deficiències que caldria corregir com la 

orientació de les pistes que actualment es troben situades amb les porteries est-oest. 

Es tracta d’un centre esportiu de barri que dona servei als veïns dels Viviendas del Congreso i 

de Can Sellarès Residencial, ja que el Camp Municipal d’Esports que ofereix serveis molt més 

complerts i amb instal·lacions amb millors condicions i l’Estadi de Petanca, es troben a menys 

de 500 metres del barri i localitzats en una posició central respecte el conjunt de la ciutat. 

- La instal·lació de les antigues piscines de Can Sellarès, actualment en desús, constava d’una 

piscina al descobert i els corresponents serveis de vestidors. Cap d’aquestes instal·lacions es 

troben actualment en funcionament. Aquesta és la peça situada a l’extrem nord-oest de la 

peça qualificada de sistema d’equipament, a tocar de l’avinguda de la Riera de Sant Llorenç. 

- Finalment, l’àmbit situat a la banda nord-est dels sòls qualificats de sistema d’equipament i 

més propers a las Viviendas del Congreso, és un espai lliure multifuncional, sense cap 

edificació associada.  

Al respecte de la vegetació, disposa de dues rengleres de xiprers de gran valor i antiguitat que 

emmarquen l’accés a la masia des de l’avinguda de Gavà i que són elements patrimonials a 

conservar. Per l’est alterna unitats de pinars en el límit amb Gavà i en el front de la masia pel nord. 

Tot l’àmbit que limita amb el barri de Can Palmer disposa d’una plantació d’arbres conformant una 

malla regular en primer terme i un talús vegetal just al límit. 

Disposa de quatre punts d’accés: des de l’avinguda de la Riera de Sant Llorenç; des de l’avinguda de 

Gavà, resseguint la doble filada de xiprers esmentada; des de l’àmbit del barri del Congrés, a través 

d’unes escales per superar un desnivell d’uns tres metres; i des de la resta del barri de Can Palmer 

a través d’unes altres escales per superar un desnivell d’uns dos metres. 

Per tant, Can Sellarès esportiu disposa d’una accessibilitat acceptable des de Gavà (tot i les 

limitacions que suposa la calçada segregada en dos nivells de l’avinguda de la Riera de Sant Llorenç) 

i una accessibilitat més difícil i topogràficament complicada des del propi barri de Can Palmer 

(veure plànol I.05. Elements físics, usos i activitats). 
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ORDENACIÓ I USOS ESPORTIUS PROPOSATS PER LA MODIFICACIÓ 

La Modificació puntual, preveia una única peça de sòl qualificada de sistema d’equipaments i de 

titularitat pública, localitzada sobre l’àmbit de Can Sellarès, mantenint els usos esportius que 

actualment es troben en funcionament i els de la masia de Can Sellarès, i incorporant nous usos 

esportius, cívics i culturals sobre l’àmbit nord de la masia, on actualment no hi ha cap instal·lació 

en funcionament. 

Aquesta gran peça de sòl, es situa respecte la nova ordenació, en contacte amb el saló verd-passeig 

central que ha de ser un dels espais de referència i d’intercanvi social del barri, dotant les noves 

instal·lacions esportives, d’una major accessibilitat, connectivitat i per tant, centralitat respecte al 

propi barri, però també ben connectada amb els nous eixos de vianants i bicicletes que completaran 

els recorreguts cívics entre els equipaments i els espais lliures de la ciutat. 

En sentit nord-sud, la nova ordenació preveu l’obertura de dos eixos cívics a tocar de la reserva 

d’equipaments i en continuïtat amb els carrers existents que donen actualment accés als habitatges 

de las Viviendas del Congreso. Aquests, completaran un itinerari que interconnectarà des dels espais 

lliures dels torrents, el CEIP Marta Mata, l’Escola Bressol La Ginesta, la plaça del Vuit de Març, el 

CEIP, centre equipat (masia, i EBASP, Centre de Dia Maternoinfantil, Prevenció de 

drogodependències i Parc infantil de trànsit) i parc de Can Palmer, la plaça de l’Arquebisbe Modrego 

(dins l’àmbit de la Modificació), el nou centre esportiu de Can Sellarès, i el nou recinte escolar que 

alberga l’antic CEIP Doctor Fleming. 

Així mateix, la configuració d’un parc central del barri, representarà un nou connector verd nord-

sud, situat en continuïtat amb el parc existent i equipaments de la masia de Can Palmer, podent 

albergar usos vinculats als equipaments esportius en l’espai lliure. 

La Modificació aprovada, també preveu una nova connectivitat en sentit est-oest que donarà un 

millor accés als sòls dels futurs equipaments, tant en relació amb la ciutat de Gavà amb la que es 

troba en contacte, com amb Viladecans i particularment amb el propi barri de Can Sellarès 

residencial, mitjançant un gran saló verd-passeig central connectat al nou parc central, i als grans 

eixos de mobilitat a l’entorn del barri i el conjunt de la ciutat. 
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1.6. ESPAIS LLIURES I ZONES VERDES 

En aquest capítol es fa referència a l’estructura d’espais lliures i a la seva configuració física, 

essent un element cabdal en l’organització espacial del barri. Així, l’anàlisi abasta des de la major 

escala dels elements estructurants a nivell ciutat fins a la configuració més microfísica dels propis 

espais que configuren el barri. 

ELS ESPAIS LLIURES PRÒXIMS  

Els sistemes d’escorrentia d’aigües des de la Serra fins a la Plana Deltaica defineix les implantacions 

estructurals quant a xarxa viària, espais lliures i equipaments de les poblacions de Gavà i 

Viladecans. 

En aquest sentit, la traça del Torrent Ballester conforma l’eix estructurant dels espais lliures i dels 

equipaments del territori perimetral al nucli antic de Viladecans. Aquest eix, tot i el pendent 

natural que supera, alberga espais lliures d’escala ciutadana com són el Parc del Torrent Ballester i 

el Parc de Can Xic. Així mateix sobre l’avinguda Josep Tarradelles es situen la Biblioteca de 

Viladecans, l’equipament cultural Atrium Viladecans, l’Estadi municipal i l’Hospital de Viladecans. 

Aquest eix té continuïtat viària travessant el teixit industrial existent entre l’avinguda de la 

Generalitat C-245 i la línia de ferrocarril, i connectant amb el nou centre comercial The Style 

Outlet. 

D’igual manera, la traça de la riera de Sant Llorenç conforma un eix estructurant primari pel que fa 

a Gavà. En aquest cas, la traça està separada en dos tipus de vies: el passeig Vayreda o Rambla de 

Gavà com a espai de passeig per a ús exclusivament per vianants i l’avinguda de la Riera de Sant 

Llorenç com a necessari eix viari de suport i connexió nord-sud. 

El passeig Vayreda és l’espai lliure i d’activitat ciutadana de referència de Gavà. El seu recorregut 

comença a l’estació de Renfe, travessa la C-245 i segueix en sentit nord, albergant el Parc Central i 

el Museu de Gavà.  

L’avinguda de la Riera de Sant Llorenç, que defineix el límit administratiu entre els dos municipis, 

suporta el trànsit rodat, i permet l’accessibilitat necessària pels barris del nord. 

Sobre aquesta avinguda es situen els Jutjats i la Residència, definint una petita plaça d’accés als 

dos equipaments esmentats, en la posició just enfrontada a l’accés a les instal·lacions esportives de 

Can Sellarès. 

La implantació dels barris de Can Palmer i del Poblat Roca es suporta sobre dos vials en sentit est-

oest que, per la seva traça, haurien de relligar els dos àmbits però que manquen del caràcter urbà 

necessari per a fer-ho. Ni l’avinguda del Mil·lenari ni l’avinguda de Gavà esdevenen eixos urbans de 

referència alguna, i no faciliten aquesta necessària connexió urbana. 

En el cas de l’avinguda del Mil·lenari, la seqüència urbana esdevé massa variada com per a dotar-la 

d’una certa continuïtat. Tot i tenir elements urbans de connexió amb les trames de casc antic, la 

plaça Batista i Roca a Gavà i el Parc de Can Xic a Viladecans, el seu recorregut no genera 

continuïtat ni pel que fa a la secció viària ni pel que fa a l’espai físic que generen els diferents 

teixits que hi arriben.  
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Semblant és el que succeeix amb l’avinguda de Gavà, essent únicament l’àmbit al voltant de 

l’Hospital on el flux de persones que accedeixen a aquest equipament comporta una certa activitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELS ESPAIS LLIURES DEL BARRI DE CAN PALMER 

En coherència amb el sistema d’escorrenties mencionat abans, l’àmbit de l’avinguda Doctor Fleming 

recull els sistemes dels antics torrents de Can Palmer i de Can Batllori. 

A l’encreuament de les avingudes de Can Palmer i Can Batllori trobem el parc de Can Palmer. El 

caràcter més urbà d’aquest punt ve més definit per la seva ubicació geogràfica central respecte als 

barris de Can Palmer, Poblat Roca i Lluís Moré del Castillo, que no pas per una configuració física 

adequada com a espai central. 

El Parc de Can Palmer esdevé un espai lliure d’accés a l’equipament del mateix nom. A mig camí 

entre plaça i parc, esdevé un espai agradable per a l’estada però absent d’elements de referència a 

nivell urbà. De fet, la seva centralitat geogràfica al respecte dels barris, queda reconeguda per les 

implantacions d’activitats econòmiques (comerç i serveis) més aviat “espontànies” que s’han anat 

produint a les plantes baixes dels edificis enfrontats a la Masia de Can Palmer, sobre tipologies més 

aviat unifamiliars no planificades “a priori” per a aquest ús comercial en planta baixa. 

El teixit del barri de Can Palmer arriba amb els blocs lineals en tester i amb els baixos comercials 

retranquejats i molt enretirats de la vorera de Doctor Fleming. 

A l’altra banda, el Poblat Roca sí conforma espacialment un front de façana més continu i urbà, tot 

i que l’ús residencial de les plantes baixes elimina la possibilitat d’acompanyar-lo amb activitat. 

La recent obertura del passeig central prevista en la modificació puntual del PGM ha vingut a 

millorar molt la condició del verd en el barri disposant ara d’un espai de referència significatiu pels 

veïns i veïnes del barri. 
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EL PARC DE CAN SELLARÈS 

El Parc de Can Sellarès és el parc equipat al voltant de la masia del mateix nom, l’espai lliure dels 

diversos àmbits que s’han descrit anteriorment del conjunt de Can Sellarès esportiu. 

Quant a la vegetació, hi ha una doble filera de xiprers de valor patrimonial a l’accés des de 

l’avinguda de Gavà; una zona d’arbrat composada per pins al marge que separa de l’avinguda de la 

Riera de Sant Llorenç; i una zona de vegetació més tova al marge de contacte amb el barri de Can 

Palmer.  

Esdevé un lloc d’estada agradable, però molt deslligat de la trama que l’envolta. Accessible des de 

l’avinguda de la Riera de Sant Llorenç i des de l’avinguda de Gavà amb dos camins directes cap a la 

masia de Can Sellarès. Des de la resta de l’àmbit un salt topogràfic esdevé barrera natural i 

dificulta l’accés, deixant la peça aïllada en sí mateixa, al bell mig del barri, en una situació 

conceptualment similar a la del equipament escolar a l’altra banda del barri. 
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TIPUS D’ESPAIS LLIURES SEGONS LA SEVA URBANITZACIÓ 

S’observa clarament una diferenciació entre el Parc de Can Sellarès, el conjunt dels habitatges del 

Congrés i la resta del barri de Can Palmer. 

L’àmbit de Can Palmer, tot al voltant del l’escola, s’organitza resseguint una xarxa de recorreguts 

múltiple que defineix, de manera molt clara, els espais de circulació (pavimentats amb vorera) i els 

espais d’estada (normalment amb superfícies toves). S’inclou també com a circulació els espais sota 

blocs. La qualitat d’urbanització i l’estat de manteniment de la totalitat dels espais és correcta, la 

qual cosa no impedeix detectar alguns problemes que ja han estat esmentats: esdevé una xarxa poc 

jerarquitzada en la que hi ha un excés de recorreguts sense estructura clara i en la que s’acaben 

produint espais públics desconnectats entre ells i amb escassa relació amb les edificacions o els 

pocs locals comercials existents. 

Els àmbits del Congrés i del Parc de Can Sellarès, queden deslligats de la resta de l’àmbit pel salt 

topogràfic que els separa, d’entre dos i quatre metres de desnivell. Aquest salt queda definit per 

talussos de gespa, tot i que pel seu accés implica superar rampes de més del 8% de pendent o 

agrupacions d’escales. A nivell de paviments, tot l’àmbit del Parc és conforma com a superfície tova 

i permeable de sauló, únicament amb alguns elements d’urbanització en les escales o murets per a 

la conformació de les superfícies esportives. 

TOPOGRAFIA I ACCESSIBILITAT  

El principal problema del Parc de Can Sellarès és, com ja s’ha comentat, el de la seva accessibilitat 

des del barri de Can Palmer, a l’estar en un nivell topogràfic superior, només accessible a través 

d’escales o rampes. Aquest és un tret comú en la relació entre l’àmbit del Congrés Eucarístic i el 

Parc on es produeix un mur perimetral que envolta la pista de beisbol. També hi ha escales que 

separen les diferents plataformes del Parc en el seu àmbit oest: la piscina queda en una cota 

superior a la de l’accés des de l’avinguda de Riera de Sant Llorenç; i les pistes queden igualment en 

posició inferior a la de la Masia de Can Sellarès. (veure plànol I.04. Topografia existent). 
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1.7. LA XARXA VIÀRIA 

Com s’ha comentat a l’apartat de l’encaix territorial, el model viari del continu urbà Gavà-

Viladecans planteja els eixos plana-muntanya com a distribuïdors principals, enfilant-se a través 

dels recorreguts naturals de les rieres. 

ELS VIALS NORD SUD 

L’àmbit es situa entre els corredors del torrent Ballester i de la riera de Sant Llorenç. 

Per l’est, l’avinguda Josep Tarradelles ressegueix el curs natural del Torrent Ballester. Aquest eix 

travessa la carretera C-245 i la línia ferroviària, i esdevé eix central arribant al nou centre 

comercial The Style Outlet, connectant amb l’autovia C-32. 

Per l’oest, l’eix que ressegueix el torrent de Sant Llorenç defineix el límit administratiu entre els 

dos municipis. Aquest eix connecta amb els barris del nord de Gavà i pel sud acaba connectant amb 

la C-245, avinguda de la Generalitat. El Pla General Metropolità planteja la continuïtat d’aquest eix 

travessant la carretera C-245 i la via del ferrocarril fins a connectar, d’igual manera, amb l’autovia 

C-32. 

Com a vial nord-sud de menor escala, però límit est del barri de Can Palmer, l’avinguda Doctor 

Fleming recull el flux viari provinent de les avingudes del Torrent de Can Batllori i de Can Palmer, a 

l’encreuament amb l’avinguda del Mil·lenari.  

ELS VIALS TRANSVERSALS 

L’antiga carretera de la Santa Creu de Calafell ha estat la traça històrica horitzontal que ha unit els 

dos eixos verticals esmentats. La carretera, que ha donat recolzament a les implantacions que han 

anat omplint el buit entre les dues rieres, separa els teixits residencials dels industrials i productius 

que es situen entre aquesta i la via ferroviària. En aquest espai es situa la companyia Roca 

Radiadores. 

L’Ajuntament de Viladecans vol impulsar la reconversió d’aquest eix en el tram situat en front del 

nucli antic. En aquest sentit, va convocar un concurs d’idees amb l’objectiu de transformar el seu 

caràcter de travessia urbana cap al de passeig i suport a les activitats terciàries i comercials. 

Pel nord, l’avinguda del Mil·lenari té un recorregut definit per la variabilitat de la secció que la 

defineix, tant a nivell d’urbanització com dels teixits que hi conformen front.  

Entre l’avinguda de la Riera de Sant Llorenç i l’avinguda Doctor Fleming pel nord hi confronten el 

pati del CEIP Can Palmer i, pel sud, els testers dels edificis del barri de Can Palmer. En aquest tram 

l’avinguda té una secció d’uns 42 metres amb una vorera enjardinada molt generosa, d’uns 20 

metres d’amplada. 

Pel sud, l’avinguda de Gavà manté una secció més continua quant a urbanització, amb una amplada 

d’uns 23 metres. Hi confronten, pel nord, el Parc de Can Sellarès, el barri de Can Palmer, el Poblat 

Roca i l’entrada principal i jardins de l’Hospital de Viladecans. Pel sud, una gran peça 

d’aparcament, peces residencials i la façana posterior del Centre Comercial ‘Carrefour’. La major 
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continuïtat en quant a secció viària i la concentració d’usos en l’accés principal de l’Hospital de 

Viladecans doten a aquest eix d’un caràcter més urbà que l’avinguda del Mil·lenari. 

Pel que fa als sentits de circulació, tots els vials són de doble sentit, amb un carril per sentit.  
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LA XARXA INTERNA 

Com es menciona al capítol sobre la xarxa d’espais lliures, actualment no hi ha cap vialitat interna 

que travessi el sector ni el barri de Can Palmer; per tant, la súper illa de 370 x 230 metres mai no es 

veu totalment fragmentada. Els vials d’accés tenen estructura de cul-de-sac i únicament 

compleixen la funció d’accés als blocs situats a l’interior de la illa i de suport de les bosses 

d’aparcament en superfície. En aquest sentit, no constitueixen elements de jerarquia que ajudin a 

estructurar ni espais lliures ni vialitat a l’interior de la súper illa. 

Per tal de garantir una major permeabilitat i connectivitat interna del barri, la Modificació Puntual 

proposava una nova xarxa d’espais lliures amb la creació de dos elements estructuradors i 

d’identitat com són el nou passeig central del barri, com a connector longitudinal i suport del teixit 

comercial i d’activitat en planta baixa, i el futur nou parc de ponent, com a espai estructurant 

transversal, tant intern del barri, com connector entre els grans equipaments dels barris propers 

com el de Can Palmer situat a nord-oest, i del situat a sud-est a tocar de la plaça del Delta del 

Llobregat, on s’ubica la nova Escola de Viladecans. 

EL TRANSPORT PÚBLIC 

Les línies d’autobús que passen pel perímetre del barri són les VB1, VB2, N14 i GA1. La plaça de Can 

Palmer, amb parada de tres de les línies esmentades, esdevé el punt de major accessibilitat a 

aquest mitjà de transport de tot el sector. 

L’estació de Renfe de Gavà es troba situada a uns 200 metres, 15 minuts a peu i, per tant, està més 

propera a l’àmbit que la de Viladecans. 

El Pla Territorial Metropolità de la Regió de Barcelona, aprovat inicialment el 22 de maig de 2009, 

preveu una nova línia de metro o tren que uneix els municipis del Baix Llobregat, des de Cornellà 

fins a Castelldefels. Hi ha previsió d’una estació a uns 200 metres al nord del barri, a l’eix de 

l’avinguda de la Riera de Sant Llorenç. 

LA XARXA DE CARRILS BICI 

Actualment existeixen dos trams de carril bici a la vialitat perimetral de l’àmbit. Un d’ells 

ressegueix l’avinguda de la Riera de Sant Llorenç i continua cap als barris del nord de Gavà. L’altre 

parteix de la intersecció d’aquesta avinguda amb l’avinguda de Gavà en direcció a Viladecans i no 

disposa de continuïtat més enllà del tram de vorera enfrontat amb l’àmbit. 

D’acord amb el Pla Director de la Bicicleta de Viladecans està previst està previst incorporar a la 

xarxa existent pel carrer Doctor Fleming, entre AV Gavà i Mil·lenari, que integrarà de millor formar 

el barri al conjunt de la ciutat de Viladecans  
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1.8. EL PLANEJAMENT VIGENT 

ANTECEDENTS: EL PLA PARCIAL SECTOR OEST 1958 I LA SEVA MODIFICACIÓ DE 1960 

L'any 1957 l'Ajuntament de Viladecans impulsà la redacció d'un pla parcial a ponent del nucli urbà 

amb l'objecte d'ordenar el creixement oest de la ciutat fins al límit del terme municipal de Gavà. 

Aquest primer pla parcial va ser aprovat per la Comisión de Urbanismo de Barcelona el 13 de maig 

de 1958. 

El juliol de 1958 va ser redactada una nova ordenació per al polígon destinat a "poblado de 

productores" inclòs dins l’àmbit del pla parcial que havia estat aprovat. Aquest projecte havia estat 

encarregat per l'empresa Roca Radiadores S.A. la qual, segons la legislació vigent a l'època estava 

obligada a construir habitatges per als seus treballadors. 

La nova ordenació proposada per al Poblat Roca i l'inici dels treballs d'urbanització de la finca de 

Can Batllori, van propiciar l'elaboració d'un estudi de Modificació del pla parcial, amb l'objecte de 

millorar l'ordenació inicial. 

La nova ordenació va ser aprovada definitivament el 8 d‘abril de 1960 per la Comisión de Urbanismo 

de Barcelona amb el nom de “Modificación del Plan parcial de ordenación del sector oeste de 

Viladecans”. 

L'àmbit del pla parcial abasta una superfície d’unes 70 hectàrees. L'ordenació proposada s'organitza 

en base a la definició de set macro-illes definides entre les avingudes verticals (que resseguien els 

torrents) i les horitzontals (paral·leles a la carretera). 

En total, 3.100 habitatges d'una superfície mitjana de 80 m² que, sumats als del Poblat Roca i als de 

la urbanització d'Alba-rosa donaven un total de 3.700 habitatges i una previsió de 19.000 habitants 

per al nou Sector de Ponent. 

Podem observar l’ordenació proposada en la imatge següent: 
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MODIFICACIÓ DE VOLUMS 1967 

Una part significativa dels sòls situats a ponent del sector pertanyien als hereus de la família Pons; 

en concret: la finca delimitada entre les rieres de Can Palmer i de Sant Llorenç i la carretera antiga 

de Viladecans, sense incloure la finca de Can Sellarès, propietat de Roca Radiadores SA. 

L’any 1965 els germans Pons van encarregar un estudi d’assignació dels volums edificables amb 

l’objecte de poder fer un repartiment just de l’herència. Aquest estudi, que seguidament es 

tramitaria com a Modificació puntual del pla parcial, proposava petits reajustaments de les 

superfícies i els volums edificables sense modificar l'estructura i l'ordenació generals. 

L'estudi efectuat constata que les ocupacions i les volumetries de les edificacions que el pla parcial 

aprovat l'any 1960 defineix sobre la finca de la família Pons no s'ajusten als paràmetres que el propi 

pla parcial fixa per al sector (30% d'ocupació màxima i 2,50 m²/m³ de volum edificable màxim). 

Segons especifica la seva memòria, l'ordenació proposada deixa sense ocupar una superfície de sòl 

de 7.429,20 m² i un volum de 63.940,94 m³ en la zona de ciutat jardí semiintensiva i de 11.060,70 

m²de superfície de sòl i de 47.751,65 m³ de volum en la zona residencial urbana semiintensiva. 

La “Modificación de volúmenes en parte del Plan parcial de ordenación del sector oeste de 

Viladecans” va ser aprovada per la Comisión de Urbanismo de Barcelona, en sessió del 16 de gener 

de 1967. 

Podem observar els canvis d’ordenació proposats en la següent imatge: 

 

EL PLA GENERAL METROPOLITÀ 

El planejament vigent dins de l’àmbit era el Pla General Metropolità de Barcelona (d’ara en davant 

“PGM”), aprovat definitivament per la Corporació Metropolitana de Barcelona el 14 de juliol de 

1976. 

En ell, tant el Poblat Roca com el barri de Can Palmer (identificat com a Conjunto Residencial 

Viladecans) va ser recollit, de forma majoritària, amb la qualificació de Zona subjecta a ordenació 

volumètrica específica, Codi 18. Les avingudes Fleming es recullen com a rambles amb qualificació 
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de l’espai central com a 6a. El recinte del CEIP Doctor Fleming (en aquell moment Grupo Escolar 

Almirante Carrero Blanco) i la finca de Can Sellarès (en aquell moment, Club Compañia Roca) es 

qualifiquen d’equipaments existents amb la Codi 7a, tal i com es pot veure en la imatge següent: 

 

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL A L’AVINGUDA DEL DOCTOR FLEMING 

El 14 de febrer de 2007 el conseller de Política 

Territorial i Obres Públiques aprovà definitivament la 

Modificació puntual del Pla General Metropolità a 

l’avinguda del Doctor Fleming entre l’avinguda de 

Gavà i l’avinguda del Mil·lenari, a Viladecans. 

La Modificació puntual forma part de les actuacions 

previstes en el Projecte d’intervenció integral del 

sector de Ponent, en el qual es creu necessària la 

reurbanització de l’avinguda del Doctor Fleming per tal 

de: 1)resoldre el circuit de vianants que ha de cosir el 

barri de Can Sellarés amb el barri de Can Roca; 2) 

redefinir el vial que constitueix un accés important a 

la zona nord del nucli del sector de Ponent des de la 

carretera de Barcelona; 3) substituir el col·lector 

existent d’aigües pluvials i millorar la xarxa residual; i 

4) possibilitar la construcció d’un aparcament soterrat 

de promoció pública, amb una capacitat per a 300 

vehicles que es disposaran en dues plantes 
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d’aparcament, per tal de resoldre el dèficit de places d’aparcament existent. 

L’objecte de la Modificació era la definició d’una nova zonificació a l’àmbit assenyalat que ajudi a 

consolidar l’eix de l’avinguda del Doctor Fleming i constitueixi un element que integri els barris que 

formen el sector (concretament el barri del Poblat Roca i el barri de Can Sellarés) i el superior de 

Can Palmer. La Modificació proposa la seva transformació, de forma que la vialitat es concentri en 

un sol vial, ubicat en la banda nord, limitant amb l’illa d’edificacions residencials del barri del 

Poblat Roca. El vial està format per dos carrils de circulació, un en cada sentit i amb dues bandes 

d’aparcament en superfície en bateria, situades una a cada costat. 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM A L’ILLA DELIMITADA PER LES AVINGUDES DE GAVÀ, RIERA DE SANT LLORENÇ, LLUIS 

MORÉ (ACTUALMENT MIL·LENARI) I DOCTOR FLEMING  

La Modificació puntual del PGM, aprovada definitivament el 27 de gener de 2015, delimitava dos 

sectors subjectes a la formulació d’un pla de millora urbana: el PMU-1 Can Sellarès i el PMU-2 sector 

Central. L’objectiu general d’aquest sectors és la reordenació dels sòls que s’inclouen aquests 

àmbits, amb la finalitat d’integrar-los de forma coherent al conjunt de la nova configuració del 

barri. 

 

Les superfícies i els percentatges mínims de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de 

sistemes, així com les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon 

d’actuació s’estableixen a la fitxa normativa de la mod del PGM. 

Aquest el planejament que desplega el present Pla de Millora Urbana. 
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1.9. PATRIMONI NATURAL I ARQUITECTÒNIC 

Dins de l’àmbit del PMU existeixen una sèrie d’elements que consten a l’inventari del Patrimoni de 

Viladecans i també que fan referència als Bens Catalogat i que es passen a relacionar a continuació. 

          

1.1. Els elements de l’inventari municipal són els següents 

Tipus Subtipus Denominació Localització 

Patrimoni Natural Arbredes, conjunts Xipresos, cedres d'encens 

i pineda de Can Sellarés 

Can Sellarés. Avda. de 

Gavà, 90 

Patrimoni Immoble Edificis Can Sellarés Avda. de Gavà, 90 

Patrimoni Immoble Elements constructius 

singulars 

Cambres hipogees genèrica 

Patrimoni Immoble Elements constructius 

singulars 

Rellotges de Sol genèrica 

Patrimoni Immoble Elements constructius 

singulars 

Sitges genèrica 

Patrimoni Immoble Jaciments 

arqueològics 

Can Sellarés Avda. de Gavà, 90 

1.2. Els elements que formen part del edificis catalogats són els següents: 

CODI NOM NUM CAT_PROTEC NIV_PROTEC FIG_PROTEC FITXA NORMATIVA

08301_EC_5 Masia Can 

Sellares 

5 3 ALTRES 

BÉNS 

0000/000000 S N 

Els tractament dels anteriors elements serà incorporat en la normativa d’aquest PMU. 
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1.10. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

Tal i com s’ha explicat en els antecedents històrics, la propietat inicial de la major part de les 

finques incloses dins l’àmbit d’aquest Pla de Millora, era propietat de la companyia Roca Radiadores 

SA. El desenvolupament del pla parcial del sector de ponent va anar comportant una segregació de 

les finques inicials i la lògica inscripció en el Registre de la Propietat de les finques resultants que 

coincidien amb els edificis construïts. Els restes de finques (l’espai interblocs) no va ser inscrit a 

nom de l’Ajuntament de Viladecans de forma immediata, comportant una situació de titularitat 

específica depenent del procés seguit en cada cas (veure plànol I.03. Estructura de la propietat): 

- La finca de Can Sellarés va ser comprada pels ajuntaments de Gavà i de Viladecans (Finques 

4.125 i 23.622). 

- Els espais d’ús públic que envolten els edificis de can Palmer, situats a l’entorn de l’escola han 

estat agrupades i inscrites a nom de l’Ajuntament de Viladecans, FR 41546. Aquestes provenen 

de l’agrupació de restes de les antigues finques FR 10641 i 10642. 

- En el conjunt del Congrés, situat a l’extrem oest del barri, els espais interblocs estan associats, 

en règim de comunitat especial, als titulars dels habitatges (FR 10638-1) , llevat del carrer 

d’accés i de la plaça de l’Arquebisbe Modrego (FR 20172), que estan inscrits a nom de 

l’Ajuntament de Viladecans. Manca regularitzar l’inscripció dels sòls d’ús públic que 

complementen l’avinguda de Sant Llorenç (FR 10638-2). 

 

L’estructura indicativa de la propietat en l’àmbit del PMU-01 Can Sellarès, presenta doncs la 

següent composició: 
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  Propietari * Num finca registral 

1 Ajuntament de Viladecans i Ajuntament de Gavà 23.622 

2 Ajuntament de Viladecans i Ajuntament de Gavà 4.125 

3 Ajuntament de Viladecans 41.546 

4 
5 

Comunitat de propietaris 
Ajuntament de Viladecans 

10.638-1 
20.172 

 Superfície total del sector 35.281,00 m2 

1.11. XARXA DE SERVEIS 

Actualment, l’àmbit d’aquest Pla de Millora Urbana, no disposa de subministrament de les xarxes de 

serveis, aquestes discorren pels carrers perimetrals donant servei al barri de Can Palmer.  

XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

La xarxa principal de subministrament d’aigua potable passa per les avingudes del Mil·lenari, Doctor 

Fleming i Gavà, i des d’aquestes es distribueix a l’interior de la súper illa donant servei a la totalitat 

de les edificacions del barri de Can Palmer. 

 

XARXA ELÈCTRICA 

La xarxa elèctrica principal discorre per les avingudes de la Riera de Sant Llorenç, Gavà i  Doctor 

Fleming, des de les quals es distribueix a l’interior de la súper illa donant servei a la totalitat de les 

edificacions del barri de Can Palmer. 



 I. MEMÒRIA INFORMATIVA. DOCUMENTS D’INFORMACIÓ 

PLA DE MILLORA URBANA “PMU-01. CAN SELLARÈS”, VILADECANS. Document per l'aprovació inicial 36 

 

XARXA DE SUBMINISTRAMENT DE GAS 

La xarxa principal de subministrament de gas discorre per les avingudes del Mil·lenari, Doctor 

Fleming i Gavà, i des d’aquestes es distribueix a l’interior de la súper illa donant servei a la totalitat 

de les edificacions del barri de Can Palmer. 

 

 

XARXA DE CLAVEGUERAM 

El municipi de Viladecans disposa de xarxa separativa de clavegueram. Aquesta discorre per les 

avingudes perimetrals de la súper illa, donant servei a la totalitat de les edificacions del barri de 

Can Palmer. 
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2.1. JUSTIFICACIÓ LEGAL DEL PROCEDIMENT I CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ 

Aquest Pla de Millora Urbana s’ha redactat a l’empara del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), del Decret Legislatiu 305/2006, de 18 

de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, i altres preceptes concordants 

d’aquelles disposicions reglamentàries vigents en el moment de l’aprovació definitiva d’aquest Pla 

de Millora Urbana, així com de conformitat amb el Real Decreto 7/2015, pel qual s’aprova el “Text 

refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana”. 

En concret l’article 70 del TRLU defineixen els objectius, continguts i determinacions dels plans de 

millora urbana, com a instruments de planejament de caràcter general en el sòl urbà no consolidat i 

en el mateix article per remissió a l’article 66 del mateix TRLU s’estableix la documentació que ha 

de contenir el present PMU. 

Així mateix, de forma general són d’aplicació les Normes de la Modificació Puntual del PGM a l’illa 

delimitada per l’avinguda Gavà, Riera de Sant Llorenç, Lluis Moré i Doctor Fleming i de forma més 

particular l’article 13 de l’esmentada MPGM, on s’estableixen els paràmetres normatius per al 

desenvolupament del Pla de Millora Urbana. 

CONTINGUT I TRAMITACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA 

Pel que fa al contingut del Pla de Millora s’adequa al que s’estableix a l’article 66 del TRLU i que 

per analogia remet als plans parcials urbanístics que es componen, formalment, dels documents 

següents: 

a) La memòria, i els estudis justificatius i complementaris. 

b) Els plànols d'informació, d'ordenació, de projecte i, si escau, de detall de la urbanització. c) 

Les normes reguladores dels paràmetres d'ús i d'edificació del sòl. 

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. 

e) El pressupost de les obres i els serveis. 

f) El pla d'etapes. 

g) La divisió poligonal, si escau. 

h) La justificació que es compleixen les determinacions del planejament urbanístic general sobre 

mobilitat sostenible. 

i) La documentació mediambiental pertinent i, com a mínim, l'informe mediambiental.  
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2.2. DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ 

L’àmbit territorial del present Pla de Millora Urbana és el que es grafia en els plànols d’informació i 

d’ordenació que formen part d’aquest document. La seva superfície és de 35.281 m², localitzada a 

la part de ponent del municipi de Viladecans pròxim al terme municipal amb Gavà, i els seus límits 

estan definits per: 

- a nord, amb els habitatges del Congrés. 

- a l’est amb Can Sellarès Residencial. 

- al sud, amb l’avinguda de Gavà 

- a oest, amb l’avinguda de la Riera de Sant Llorenç. 

2.3. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ QUE ES PROPOSA 

El Pla de Millora Urbana “PMU-01 Can Sellarés” (PMU) es redacta amb l’objectiu de completar el 

desenvolupament del sector de planejament delimitat a la Modificació Puntual del PGM a l’illa 

delimitada per l’avinguda Gavà, Riera de Sant Llorenç, Lluis Moré i Doctor Fleming aprovada 

definitivament segons resolució del Conseller de territori i Sostenibilitat de data de 17 d’abril de 

2015 i publicada l’esmentada resolució al DOG de data de 29 d’abril de 2015. 

L’objecte del present Pla és establir i concretar les condicions de l’ordenació del sòl i de 

l’edificació, així com definir els mecanismes de gestió necessaris per al desenvolupament d’aquest 

sector, d’acord amb l'establert en la modificació puntual de PGM citada anteriorment, i demés 

preceptes que li són d’aplicació. 

Els objectius del Pla de Millora Urbana són els següents: 

1) Obrir i garantir la continuïtat viaria, en el sentit llevant-ponent, del nou passeig central fins la 

plaça de la Concòrdia i per extensió fins la mateixa rambla de Joaquim Vayreda a Gavà; 

2) Permeabilitzar aquesta peça de sòl en el sentit nord-sud, garantint una comunicació entre 

l’avinguda Lluis Moré del Castillo i l’avinguda de Gavà; 

3) Ordenar el nou front de l’avinguda de la riera de Sant Llorenç, amb nous edificis d’habitatges 

i activitats comercials que ofereixin una major intensitat cívica a aquesta carrer frontera entre 

els termes municipals de Gavà i Viladecans; 

4) Diversificar i optimitzar la peça de sòl dels equipaments extensius, oferint usos 

complementaris i diversos que garanteixin una major intensitat cívica d’aquest equipament. 
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2.4 CRITERIS I PROPOSTA D’ORDENACIÓ 

L’objectiu principal de PMU, tal i com estableix en la modificació puntual del PGM referenciada, és 

l’ordenació d’un nou àmbit urbana en el municipi de Viladecans a desenvolupar sota els principis de 

centralitat, diversitat i intercanvi tal com s’esmenta a la memòria del mateix document. 

2.4.1 CENTRALITAT URBANA 

El principi de centralitat urbana té per objecte atorgar significació i referència al conjunt del 

municipi. Els espais centrals en les ciutats concentren adjectius que parlen d’identitat, de cultura, 

de significació... espais de relació i intercanvi. En aquest sentit, entenem, també, que l’àmbit del 

PMU de Can Sellarés és ara, un territori d’oportunitat. 

Per la seva situació estratègica en una posició de frontissa entre els termes de Gavà i de Viladecans, 

ofereix la possibilitat de poder donar resposta a la intensitat dels canvis i problemàtiques que 

afecten a la ciutat contemporània. La condició de centralitat urbana confereix a l’espai la condició 

de pertinença a un territori més ampli i general del conjunt de la ciutat, on hi ha cobertura de 

serveis i dotacions que serien forçosament necessàries en un espai autònom i segregat de la ciutat, 

de tal manera que l’aportació que el nou sector realitza en termes de construcció d’espai públic, es 

sumen als existents en l’entorn, tot configurant una nova realitat urbana més complexa, de més 

qualitat i de major confort. 

Respecte la seva definició morfològica, es proposa una ordenació capaç de contribuir a la cohesió 

física i funcional de l’espai on esta ubicat el sector concretada en els següents principis: 

- Compacitat espacial. 

La compacitat és un principi complex de l’assentament urbà i comporta intensitat urbana en el 

teixit i continuïtat en l’espai públic. Amb la compacitat i la centralitat dels espais, guanya força 

el concepte sobre la intensitat i la densitat, entesa en un doble sentit tant quantitativa com 

qualitativa. La compacitat comporta també la necessitat d’establir mecanismes que garanteixin 

la qualitat i el confort en els nous edificis i espais que es defineixen, de forma que les noves 

arquitectures han de fer una aposta clara sobre la qualitat de l’arquitectura i els seus espais. 

El principi de compacitat urbana té per objecte garantir un espai socialment cohesionat, 

físicament ben relacionat i urbanísticament integrat al conjunt de la ciutat Viladecans. 

L’actuació de transformació de la “Can Sellarès”, en un àmbit molt ben comunicat entre els 

municipis de Gavà i Viladecans, han de suposar l’oportunitat de completar el procés de 

reconversió i transformació de tot aquest espai per conferir noves condicions d’hàbitat 

residencial i activitat comercial i serveis.  

- Diversitat funcional. 

La diversitat és un indicador de qualitat de qualsevol ecosistema, i la diversitat en el món 

natural, es dona quan hi ha moltes espècies i molts elements de cada espècie. Aquest principi 

bàsic portat al nou urbanisme suposarà l’establiment de condicions que afavoreixin una quantitat 

significativa d’usos i tipologies en el l’espai del carrer, amb diversitat tipològica des de 
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l’habitatge lliure fins l’habitatge protegit en les seves diferents modalitats, i en la presència 

d’activitats no residencials. La diversitat també comporta implantació de funcions públiques que 

abasten des dels equipaments de proximitat als equipaments de referència municipal. 

El principi de diversitat funcional ha d’atorgar al nou emplaçament les condicions que 

garanteixin la relació i el intercanvi entre els seus residents i d’aquests amb la resta del 

municipi. 

La diversitat funcional, que incorpora la mixtura tipològica en l’habitatge i l’escala en 

l’equipament, ha de garantir la plena integració dels nous residents i les funcions diversificades 

d’atenció social, cultural, educativa, etc. i a la vegada ha d’afavorir la implantació de les altres 

activitats que fan ciutat i que incorporen llocs de treball al teixit residencial. El comerç i el 

terciari en les seves diferents cares hauria d’estar present en la nova ordenació. En aquest cas la 

major diversitat incorpora com objectiu la major qualitat i la major barreja d’usos i funcions, 

defugint del monocultiu residencial. 

Per tant, del sector de can Sellarès s’aborda amb la voluntat de concretar l’ordenació prevista i 

la definició morfològica definida en la Modificació Puntual del PGM a l’illa delimitada per 

l’avinguda Gavà, Riera de Sant Llorenç, Lluis Moré i Doctor Fleming amb els següents aspectes  

- Ajustar les condicions del viari amb unes menors rectificacions respecte les determinacions 

de la modificació puntual del PGM esmentada. 

- Establir la diferenciació funcional del programa dels equipaments públics. 

- Ordenar les arquitectures amb una major permeabilitat respecte l’avinguda de la riera de 

sant Llorenç i amb espais lliures associats a les mateixes. 

2.4.2. ESTRUCTURA VIÀRIA 

Es proposa un esquema viari que s'ajusta substancialment a l'ordenació indicativa assenyalada en la 

modificació puntual del Pla General Metropolità sobretot en aquelles parts més estructurals de la 

vialitat com són: 

1) La continuïtat del passeig central fins la connexió amb Gavà; 

2) L'articulació de la ròtula central que serà el lloc d’accés-porta dels equipaments del passeig 

central. 

3) La definició del carrer que creua pel mig del barri i que situa entre conjunt residencial del can 

Sellarès i la gran peça de sòl d’equipament. 

Per una altra banda, s'ha ajustat la vialitat entre les diferents peces residencials que donen front a 

l'avinguda de la riera de Sant Llorenç establint aquests nous carrers com a vies cíviques amb accés 

restringits els vehicles. 
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2.4.3. EL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 

Pel que fa el sistema d'espais lliures el Pla de Millora Urbana respecta les determinacions de la 

modificació del PGM tramitada ja que quasi la totalitat de les peces de sol són coincidents amb les 

assenyalades a l'esmentada modificació. 

L'única variació que s'ha introduït en el pla de millora urbana és la introducció de petites placetes 

associades a l'espai residencial que dóna front a l'avinguda de la riera de Sant Llorenç, una 

modificació que millora l'ordenació proposada en el document de planejament general i que 

permetrà a aquests habitatges disposar d'uns espais públics de proximitat. 

Altrament la posició en diagonal d'aquests petits espais té per objecte aconseguir una major 

permeabilitat i domini visual de la gran peça de sol d'equipaments de can Sellarès, evitant d'aquesta 

manera l'efecte de barrera visual que podria suposar la construcció en alineació sobre el front del 

carrer de l'esmentada avinguda de la riera de Sant Llorenç. 

2.4.4. ELS NOUS EQUIPAMENTS 

Pel que respecta a la distribució dels nous equipaments el Pla de Millora Urbana manté les 

determinacions de la modificació puntual del PGM en el sentit de concentrar tot el sol d'equipament 

en una peça central de mes de 17.000 m² de superfície. Sobre aquesta peça el PMU diferencia dos 

espais de naturalesa i funcionalitat diferents: 

- Per una part, la major porció de sol, amb una superfície de 13.190 m² es destina a usos 

esportius. Sobre aquest sol i tindrà cabuda orientativament un camp de futbol, unes pistes de 

petanca i una sala esportiva de 200 m². 

- I per l’altra part, el PMU reserva una peça de sol de 4.202 m², situada en una posició superior i 

que inclou l'edificació de la masia de Can Sellarès, destinada principalment a ús social i cultural. 

Aquesta peça de sol té la voluntat de ser gestionada pel que fa a la seva finalitat conjuntament 

amb els dos ajuntaments d'acabar i de Viladecans. 

Les previsions pel que fa als equipaments esportius en el present Pla de Millora Urbana s’ajusten al 

que es determina en el Mapa d’Instal·lacions Esportives (MIE) de Viladecans.  

2.4.5. LA MORFOLOGIA DE LES EDIFICACIONS 

El conjunt de sòls privats s’organitzen en 4 illes obertes, de les quals 3 es situen fent front a la riera 

de sant Llorenç i la restant a la capçalera del gran espai lliure que ordena el conjunt del barri. 

Les condicions generals d’ordenació de l’edificació establertes per aquest Pla de Millora responen 

als següents criteris: 

- Es formalitzarà un nou front edificat sobre avinguda de la Riera de Sant Llorenç, amb la 

voluntat d’atorgar a aquest eix la màxima condició de continuïtat urbana. Les peces que fan font 

sobre aquesta via mantindran igualment la seva condició de filtre dins de l’àmbit del PMU amb la 
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voluntat de no fer un efecte de barrera visual sobre aquesta mateixa via i a la vegada facilitar i 

permeabilitzar l’accés de la gran peça d’equipaments. 

- S’apliquen criteris d’orientació en les illes i les edificacions en dos aspectes fonamentals: en 

primer lloc facilitant l’orientació sud dels nous habitatges i al mateix temps definint uns 

perímetres d’ocupació que garanteixin distàncies mínimes entre edificacions que permetin el 

bon assolellament dels habitatges i al mateix temps dels espais privats lliures d’edificació. En 

segon lloc, amb l’objectiu d’orientar les perspectives visuals cap a diferents parts del barri. 

- Es defineix un nou front obert, i visualment permeable, sobre avinguda de la Riera de Sant 

Llorenç. En coherència amb els punts anteriors es proposa un front obert amb un ordre regular 

definit per conjunts d’edificacions en forma de “L”. 

- Respecte les alçades de les edificacions, es defineix una alçada genèrica de planta baixa i cinc 

o sis plantes pis, amb una planta d’acabament o remat d'aquesta edificació. D'aquesta alçada 

genèrica majoritària del conjunt de les edificacions es realitzaran dues excepcions: 

- La primera amb una edificació singularment més alta amb una alçada de planta baixa més 

nou plantes pis emplaçada a l'encreuament de l'avinguda la Riera de Sant Llorenç i l'avinguda 

de Gavà, ocupant precisament aquesta cruïlla significada del barri dins del conjunt de 

l'àmbit del pla de millora urbana. 

- La segona amb un edifici de menor alçada, amb planta baixa més tres plantes pis en el lloc 

central de la ròtula on conflueix la peça de sol equipaments, amb el conjunt dels habitatges 

del Congrés i l'espai centre de referència de la part residencial de Can Palmer i cam 

Sellarès. Aquesta menor alçada en aquest cas, es justifica a fi i efecte d'evitar una impacte 

excessiu amb les edificacions ja existents de seu entorn que majoritàriament són de planta 

baixa i cinc plantes pis. 

2.4.6. DENSITAT, DIVESITAT FUNCIONAL I POSICIÓ DEL SÒL DESTINAT A ACTIVITAT 

En coherència amb concepte de centralitat i el principi de diversitat funcional es proposa destinar 

part de l’edificabilitat del sector per a usos no residencials, fonamentalment comercial i activitat 

econòmica. El Pla de millora Urbana, en aquest sentit estableix una diferenciació entre els sostre 

destinat a usos residencials del sostre destinat a usos no residencials, i amb aquesta determinació 

s’aconsegueix un doble objectiu, per una part garantir la presència d'activitat econòmica en aquest 

sector i per l'altra part, establir un dimensionat unitari de mitjana pels habitatges en consonància 

amb els diferents tipus de modalitat que en el PMU s'estableixen. 

Amb aquestes determinacions, el repartiment entre usos residencials i no residencials a partir de les 

edificabilitats assignades a cada ús, es garanteix una diversitat amb la presència de més d'un 15% de 

l'edificabilitat destinada a usos no residencials. Pel que fa a la assignació de metres quadrats de 

sostre per unitat d’habitatge, destinada a les diferents modalitats, el PMU s’adequa a les 

determinacions establertes en la modificació puntual del PGM amb una proporció de 80 m² per 

unitat habitatge. 
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Les activitats comercials i d’activitat econòmica es localitzen obligatòriament i principalment en les 

plantes baixes de les edificacions del conjunt del PMU ja que sobre aquestes plantes baixes es 

prohibeix l’ús residencial, restringit únicament als accessos de les diferents porteries dels pisos i a 

la potencial ubicació de petits espais al servei de la comunitat de propietaris. 

2.4.7. HABITATGE PROTEGIT 

El present PMU, realitza una reserva per a habitatge protegit que s’ajusta a les determinacions de la 

modificació puntual del PGM i que es relacionen en el quadre que segueix a continuació: 

 

Sostre hbtg protegits règim especial 953 m² st 5,00% 
Sostre hbtg protegits règim general 2.858 m² st 15,00% 
Sostre hbtg protegits de preu concertat 6.668 m² st 35,00% 
Sostre hbtg lliure 8.573 m² st 45,00% 
Total edificabilitat residencial 19.052 m² st m2 st 

 

Núm hbtg protegits reg especial 12 hbtg 5,00% 
Núm hbtg protegits reg general 36 hbtg 15,00% 
Núm hbtg protegits preu concertat 83 hbtg 35,00% 
Num hbtg lliures 107 hbtg 45,00% 
Total hbtg 238 hbtg 100,00% 

La localització de l’habitatge protegit en les seves diferents modalitats s’ha localitzat de forma 

intencionada conformant un mosaic entre les unitats de zona destinades a habitatge lliure i les 

corresponents a l’habitatge protegit tal i com es pot apreciar en els plànols d’ordenació del PMU. 

2.4.8. ZONIFICACIÓ 

La modificació puntual del PGM, en la fitxa normativa del sector, determina com a zona per al seu 

desenvolupament la “Zona subjecta a volumetria específica. Nova edificació codi 18N”, que 

comprèn aquelles àrees de nou creixement caracteritzades pel seu ús d’habitatge plurifamiliar, 

ordenades en base a blocs aïllats al voltant d’espais lliures de titularitat pública o privada, formant 

en alguns cassos patis d’illa, d’us comunitari o públic al servei del conjunt del barri. 

Pel que fa a la qualificació del sòl destinada a habitatge protegit, donat que les condicions 

d’edificació i usos són similars que per a la resta de sostre previst, s’ha optat per afegir a la clau 

general la subclau (hp) per distingir els sòls que han de rebre aquest tipus de sostre. 

El tipus d’ordenació escollit és de volumetria específica, tot permetent una certa llibertat de 

composició dels volums de cada illa, establint un perímetre i un perfil regulador màxims on cal 

situar l’edificabilitat prevista. Altrament, amb la finalitat d’eliminar excessos i defectes 

d’aprofitament i doner un marge major a l projecte de reparcel·lació i edificació posteriors que 

s’hauran de redactar, en el PMU es permet un cert marge d’adaptabilitat perquè en el projecte de 



 II. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA. DOCUMENTS D’ORDENACIÓ 

PLA DE MILLORA URBANA “PMU-01. CAN SELLARÈS”, VILADECANS. Document per l'aprovació inicial 48 

reparcel·lació es pugui redistribuir part del sostre i el nombre d’habitatges entre les diferents 

unitats de zona, mantenint sempre i en qualsevol cas els paràmetres màxims d’edificabilitat i 

nombre d’habitatges fixats pel mateix PMU i la modificació puntual de l PGM que ara es desplega. 

Respecte l’assignació a una o altra tipologia de tipus d’habitatge el PMU estableix en alguna de les 

illes l’assignació específica d’algun tipus concret d’habitatge en les modalitat de lliure o protegit 

règim general i en la zona 18N15 estableix les quantitats de règim especial i concertat que caldrà 

concretar en el projecte d’edificació. 

Aquest PMU remet, en termes generals, a les definicions i condicions d’aplicació establertes pel Pla 

General Metropolità de Barcelona respecte a aquests paràmetres, introduint algunes particularitats 

quan l’ordenació proposada així ho precisa. 

El sistema d’ordenació previst per aquest PMU és el de edificació segons volumetria específica, amb 

paràmetres propis de la configuració flexible o variable. 

2.4.9. LA REGULACIÓ DETALLADA I FLEXIBLE DE L’EDIFICACIÓ 

Com ja s’ha dit anteriorment, el tipus d’ordenació previst per aquest PMU és el d’ordenació segons 

volumetria específica, amb un model de configuració flexible o variable. 

Per tal d’aprofundir en aquesta flexibilitat d’ordenació de l’edificació, però fixant aquelles 

condicions que es consideren imprescindibles per aconseguir la imatge urbana desitjada, aquest 

PMU determina la posició de les edificacions definint alguns paràmetres específics, a més dels 

contemplats al PGM. 

Pel que fa a l’ordenació de l’edificació es defineixen els següents conceptes: 

a) Unitat de zona (UZ): Correspon a la superfície compresa dins de cadascuna de les illes 

delimitades en el present Pla de Millora Urbana, sobre la que es poden situar els aprofitaments o 

drets resultants del Projecte de Reparcel·lació. 

Dins de cada unitat de zona, s’estableixen les unitats de volum (UV) que es corresponen amb 

diverses unitats de construcció independents que configuraran l’illa. La voluntat de la definició 

de les unitats de volum rau en garantir un nivell de granulometria i esmicolament de 

l’arquitectura en coherència amb les característiques generals del paisatge urbà de l’àmbit del 

Pla de Ponent, configurat en base a unitats de volum independents i aïllats característics dels 

polígons d’habitatge. 

b) Edificabilitat de referència (ER): Correspon al sostre permès per a cada unitat de zona, 

diferenciant el sostre destinat a usos residencials -especificant si es tracta de sostre destinat a 

habitatges protegits o lliures- i el sostre destinat a usos no residencials. En el projecte de 

reparcel·lació, a fi i efecte de minimitzar els excessos i defectes d’aprofitament i de no generar 

indivisos en les parcel·les resultants, s'admetrà ajustar les edificabilitats de referència 

assignades per cada unitat de zona o illa, amb un excés o defecte màxim d'un 10% de 

l'edificabilitat amb les limitacions que s’estableixen a la normativa d’aquest PMU. 

c) Nombre d’habitatges de referència (NHR): Correspon a les unitats d’habitatges que 

s'estableixen per cada unitat de zona del PMU, diferenciant els habitatges lliures, dels protegits, 
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ja siguin en règim concertat, règim general o règim especial. A l’igual que en el cas anterior, en 

el projecte de reparcel·lació s'admetrà ajustar el nombre d’unitats d’habitatge de referència 

assignades per cada unitat de zona o illa, amb un excés o defecte màxim d'un 10% respecte el 

nombre d’habitatges de referència, amb les limitacions que s’estableixen a la normativa 

d’aquest PMU. 

d) Perímetre regulador de planta (PRP): Correspon a la línia envoltant en planta, que es 

defineix gràficament o en percentatge per cada unitat de zona o illa, on es pot situar 

l’edificació. El perímetre regulador es diferencia si correspon a la planta baixa, a les plantes pis 

o la planta d’acabament i s’estableix als plànols d’ordenació d’aquest PMU. S’estableix 

normativament els diferents perímetres reguladors de plantes i els seus condicionaments. 

e) Localització relativa de l’edificació: Correspon a la posició de l’edificació dins de la unitat 

de zona i es regula a través de: 1) l'alineació del carrer o sistema d’espais lliures, del pati d’illa o 

de la parcel·la i 2) la separació mínima entre edificacions. La localització relativa de 

l’edificació, segons s’estableix a les NNUU podrà ser obligatòria o lliure. 

f) Espai lliure de parcel·la: Correspon a l’espai de parcel·la que aquest PMU estableix que no 

pot ser ocupat per la planta baixa o per les plantes pis, segons s’assenyala en els plànols 

d’ordenació . També tindrà la consideració d’espai lliure de parcel·la, aquell espai no ocupat, en 

planta baixa o en plantes pis, per la concreció de l’ordenació volumètrica que es projecti. Les 

finalitats a les qyue es pot destinar l’espai lliure de parcel·la s’estableix a les normes d’aquest 

PMU. 

g) Les tanques de l’espai lliure de parcel·la que es corresponen amb les elements per delimitar 

de forma física l’espai privat. La seva regulació es determina a les normes del PMU. 

h) Perfil regulador (PFR): Correspon a la línia envoltant de les plantes pis definida en l’alçat o 

en les seccions, a les que s’haurà d’ajustar el projecte arquitectònic. El perfil regulador es 

defineix gràficament per a cada un dels fronts edificatoris, a partir de l’aplicació de l’alçada 

reguladora màxima d’un front determinat en el seu punt d’aplicació, fixat gràficament per a 

unitat de zona. El perfil regulador diferencia entre el perfil per la planta baixa i les plantes pis i 

el perfil de la planta d’acabament . 

i) Nombre màxim de plantes i alçada reguladora màxima (ARM): El nombre màxim de plantes 

es defineix gràficament en els plànols d’ordenació per a cada un dels fronts edificables i fa 

referencia a la planta baixa i plantes pis, excloent la potencial planta d’acabament. La seva 

regulació s’estableix a les NNUU d’aquest PMU. 

k) Punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima: Correspon al punt de la rasant de 

l’alineació de l’edificació sobre el que s’aplica l’alçada reguladora màxima (ARM) prevista en 

aquest punt, i serveix per definir el perfil regulador de cada illa o conjunt edificat.  

l) Cota de la planta baixa. Es correspon amb la cota a la que s’ha de situar la planta baixa i es 

regula normativament a les NNUU del PMU. 

m) Alçades lliures mínimes. Es correspon amb les alçades lliures que han de complir les 

diferents plantes de l’edificació. 
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n) Cossos i elements sortints. Aquest Pla de Millora Urbana es remet a les definicions i 

condicions establertes als articles corresponents del PGM amb uns mínims ajustos respecte els 

cossos tancats i oberts o semi-oberts que es regulen a les NNUU del PMU. 

o) Espais intermedis amb l’exterior (EIE). Constitueixen espais intermedis amb l’exterior 

aquells que, situats fora de l’evolvent tèrmica de la superfície habitable interior i que no 

disposin de calefacció ni refrigeració, puguin oferir una resposta versàtil i eficaç davant dels 

condicionaments tèrmics, acústics o de millora de les possibilitats d’estalvi energètic de 

l’habitatge en les diferents estacions climàtiques i orientacions. Es consideren com a espais 

intermedis amb l’exterior les galeries, les tribunes, els porxos i les terrasses cobertes i la seva 

regulació es determina al les NNUU del PMU. Els espais intermedis amb l’exterior estan 

contemplats al Decret 141/2102, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 

d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat i per extensió també estan contemplats 

a l’article 24 sobre regles específiques de les actuacions en el medi urbà del Reial Decret 

Legislatiu 7/2105, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la “Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana” on la legislació afavoreix les actuacions urbanístiques que tinguin per 

objecte una reducció efectiva de com a mínim un 30% de la demanada energètica anual de 

calefacció o refrigeració de l’edifici. 

p) Porxades o servituds de pas. Aquest Pla de Millora Urbana no estableix porxades o servituds 

de pas obligatòries en planta baixa, no obstant això els el projecte d’edificació podrà proposar-

ne de noves, que no computaran a efectes de l’edificabilitat màxima permesa.  

q) Entrades d’aparcament. En les NNUU d’aquest PMU es regula la potencial disposició de les 

entrades d’aparcament a les diferents unitats de volum establertes en el present Pla de Millora 

Urbana. Les entrades d’aparcament es podran situar fora del perímetre regulador de la planta 

baixa. 

r) Cobertes. S’estableixen diferents condicions d’acabament de coberta, depenent de si es 

tracta de la coberta de la darrera planta pis o de la coberta de la planta d’acabament. Les 

diferents condicions sobre les mateixes cobertes s’estableixen a les NNUU d’aquest PMU. 

Finalment en les NNUU del PMU s’estableix la regulació pel que fa als usos permesos en cada unitat 

de zona del que el més significatiu es la prohibició dels usos residencials en les plantes baixes a 

excepció feta dels necessaris accessos dels habitatges, locals tècnics d’instal·lacions i si s’escau 

petits locals destinades sempre a sales, espais i/o llocs de magatzem sempre al servei de la 

comunitat de veïns 

2.4.10. CRITERIS D’URBANITZACIÓ. XARXES DE SERVEIS 

Aquest document incorpora la informació recollida sobre les xarxes de serveis existents, i la 

proposta de les xarxes bàsiques en el corresponent plànol d’ordenació. 

Els projectes d’urbanització que es redactin utilitzaran els materials i elements homologats per 

l’Ajuntament de Viladecans, en especial el sistema de recollida selectiva de residus. 
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Els projectes d’urbanització que es redactin inclouran tant les obres corresponents a l’àmbit del 

sector com les obres d’urbanització de connexió del sector amb les xarxes existents. A l’efecte 

d’una major agilitat en el procés, es podran contemplar aquestes darreres obres en documents 

separats.  

2.5. MESURES ADOPTADES PER FACILITAR L’ASSOLIMENT D’UNA MOBILITAT SOSTENIBLE 

En compliment de l’article 13 de la Modificació Puntual del PGM a l’illa delimitada per les Av.Gavà, 

Riera de Sant Llorenç, Lluís Moré i Dr. Flèming el present Pla de Millora Urbana incorpora els criteris 

de mobilitat sostenible: 

“El Pla de Millora Urbana concretarà les determinacions ambientals necessàries que avalin i 

garanteixin l’optimització dels recursos naturals, l’eficiència energètica, la millora de les 

condicions de qualitat urbana dels espais públics i dels habitatges, la gestió integrada de residus 

així com la incorporació de criteris de mobilitat sostenible. A tal efecte, s’estarà al que 

s’estableix a l’annex normatiu d’aquesta modificació puntual, respecte les disposicions 

ambientals.” 

Per mobilitat sostenible la Llei estableix que és aquella que se satisfà en un temps i amb un cost 

raonables i que minimitza els efectes negatius sobre l’entorn i la qualitat de vida de les persones. 

Els criteris que inspiren l’esmentada Llei, i que poden ser aplicats en el present pla de millora 

urbana, són: 

- La recerca d’un model de desenvolupament sostenible que permeti als ciutadans un alt nivell 

de qualitat de vida sense comprometre els recursos de les generacions futures. 

- La visió global de la mobilitat com un sistema que prioritza els sistemes de transport més 

sostenibles, com ara el transport públic o anar a peu o amb bicicleta, sense renunciar a la 

complementarietat del transport privat. 

- La intermodalitat com a principi per a cercar la màxima eficiència en l’aprofitament dels 

recursos de transport. 

- La seguretat integral de les persones i el respecte al medi i als seus valors. 

- La minimització del consum de recursos energètics i d’ocupació de sòl. 

Els objectius generals que inspiren la Llei de la mobilitat i que la modificació puntual del PGM va 

integrar, fan referència al següent: 

a) Integrar les polítiques de desenvolupament urbà i econòmic i les polítiques de mobilitat de 

manera que es minimitzin els desplaçaments habituals i es garanteixin plenament l’accessibilitat 

als llocs de treball, a les residències i als punts d’interès cultural, social, sanitari, formatiu o 

lúdic, amb el mínim impacte ambiental possible i de la manera més segura possible. 

b) Planificar la mobilitat prenent com a base la prioritat dels sistemes de transport públic i 

col·lectiu i altres sistemes de transport de baix impacte, com els desplaçaments a peu, amb 

bicicleta i amb altres mitjans que no consumeixin combustibles fòssils. 
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c) Promoure i protegir els mitjans de transport més ecològics, entre els quals els de tracció no 

mecànica, com anar a peu o amb bicicleta, d’una manera especial en el medi urbà, i 

desincentivar els mitjans de transport menys ecològics. 

d) Disminuir la congestió de les zones urbanes per mitjà de mesures incentivadores i de foment 

de l’ús del transport públic i per mitjà d’actuacions dissuasives de la utilització del vehicle privat 

als centres de les ciutats. 

e) Promoure la construcció d’aparcaments dissuasius per a automòbils, motocicletes i bicicletes 

a les estacions de tren i autobús i a les parades principals d’autobús per tal d’afavorir 

l’intercanvi modal, i als accessos a les ciutats, amb capacitat suficient, en ambdós casos, per a 

atendre la demanda dels usuaris i amb un preu d’aparcament, si n’hi ha, adequat a llur finalitat. 

Els anteriors criteris i objectius es van integrar plenament en la Modificació puntual ja que es 

aquesta mateixa la que establia el conjunt de criteris, objectius i solucions generals coherents amb 

les de la Llei de la mobilitat, que eren els següents: 

- Apostar per un model de ciutat compacta i diversa, on es minimitzen les distàncies i els 

recorreguts al seu interior i s’optimitza el consum de sòl. 

- Presentar un alt nivell d’autocontenció de la mobilitat obligada, en la mesura en què la 

transformació proposada i la nova estructura d’espais públics amb el futur passeig de Can 

Sellarès, té com a objectiu consolidar l’activitat comercial d’aquest carrer i apropar els barris de 

Can Palmer i el del Poblat Roca potenciant un eix cívic que fomenti les circulacions a peu i 

bicicleta. 

- Situar-se en un espai d’alta potencialitat urbana per estar situada prop de l’avinguda Lluís Moré 

dotada amb servei d’autobús (dues de les tres línies urbanes comuniquen el centre amb ponent a 

través d’aquesta via integrades dins la xarxa de transports metropolitans de Barcelona). 

- La prevista nova estació de metro de la futura línia del Delta preveu situar-se sobre l’eix de 

l’avinguda Lluís Moré. Aquesta actuació afavorirà notablement la mobilitat en transport públic. 

- Apostar clarament per la qualitat de l’espai carrer, que afavoreixi els desplaçaments a peu i en 

bicicleta. 

- Respecte a la mobilitat rodada, l’actuació te com a objectiu reordenar l’espai destinat a 

aparcament i, alhora, disposar d’uns vials cívics, en els que es prioritzi la pacificació del trànsit, 

que millori l’accessibilitat a l’interior de l’illa tant pel que fa a les arquitectures existents com a 

les noves. 

Sota els criteris generals de la Modificació puntual, el pla de millora urbana incorpora i desenvolupa 

els de criteris de mobilitat sostenible traduïts en una ordenació que afavoreix cadascun d’ells: 

- L’ordenació proposada respon a un model de illa oberta, compacta i diversa que afavoreix 

l’optimització del sòl i els recorreguts a peu de Gavà a Viladecans i dins del propi barri. 

- Els nous carrers interiors al barri, així com la continuïtat a l’obertura del nou passeig central 

són exclusivament d’ús peatonal i en bicicleta per tal d’afavorir una qualitat de l’espai carrer i 

aquells desplaçaments que no van en detriment de la qualitat de l’aire i de la salut pública. 
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- Respecte a la mobilitat rodada, el Pla de Millora obra i dona continuïtat també a l’Avinguda de 

Lluís Moré del Castillo passant a ser un carrer zona 30, la única connexió rodada dels barris de 

Can Sellarès i Can Palmer entre l’Avinguda del Mil•lenari i l’Avinguda de Gavà. Aquesta nou 

carrer permetrà també una millor arribada als habitatges existents i als nous equipaments. 

- En quant als aparcaments, l’actuació te com a objectiu prioritzar la qualitat dels carrers i 

l’espai públic i per tant la pacificació d’aquests. La reordenació de l’espai destinat a aparcament 

el podrem trobar fora del Pla de Millora de Can Sellares, però en els carrers adjacents, Av de 

Gavà i Av. de la Riera de Sant Llorenç. També la nova Avinguda de Lluís Moré del Castillo 

contindrà bosses d’aparcament que es desenvoluparan al Pla de Millora Urbana 2 “Sector 

Centre”. Les noves arquitectures seran les responsables d’absorbir les noves places 

d’aparcaments necessàries. 

- El Pla de Millora Urbana Can Sellarès està situat en un espai d’alta potencialitat urbana per 

estar situada prop de l’avinguda Lluís Moré dotada amb servei d’autobús (dues de les tres línies 

urbanes comuniquen el centre amb ponent a través d’aquesta via integrades dins la xarxa de 

transports metropolitans de Barcelona). El Sector queda totalment cobert per la mobilitat en bus 

per a radis de 200 metres de distància. 

Aquesta Pla de Millora Urbana no comporta la implantació de nous usos o activitats ni contempla en 

la seva ordenació de forma recurrent un nombre de viatges al dia superior a 5.000, per la qual cosa, 

en compliment de l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 

d’avaluació de la mobilitat generada no és procedent incorporar estudi de mobilitat generada. 
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1. Quadre de dades de la modificació puntual del PGM 

0. Dades Pla de millora urbana 1

1a. Dades generals de sòls de qualificac ió del PMU 1

Sistema d'espais lliures. Clau 6 4.587 13,00%

Sistema d'equipaments. Clau 7 17.288 49,00%

Sistema viari. Clau 5 5.645 16,00%

Total sòl de sistema 27.519 78,00%

Zones d'aprofitament 7.762 22,00%

Total zones d'aprofitament 7.762 22,00%

Total àmbit PMU 35.281 100,00%

2a. Aprofitaments i habitatges del PMU1

Sostre hbtg protegits règim especial 953 5,00%

Sostre hbtg protegits règim general 2.858 15,00%

Sostre hbtg protegits de preu concertat 6.668 35,00%

Sostre hbtg lliure 8.573 45,00%

Total edificabilitat residencial 19.052 m2 st 84,38%

Edificabilitat no residencial 3.528 m2 st 15,63%

Edificabilitat total 22.580 m2 st 100,00%

Coef brut total 0,64 m2st/ m2 sò l

Coef edif res 0,54 m2st/m2 sò l

Coef edif no res 0,10 m2st/m2 sò l

Coef edif total 0,64 m2st/ m2 sò l

Núm hbtg protegits reg especial 12 hbtg 5,00%

Núm hbtg protegits reg gral 36 hbtg 15,00%

Núm hbtg protegits preu concertat 83 hbtg 35,00%

Num hbtg lliures 107 hbtg 45,00%

Total hbtg 238 hbtg 100,00%

Densitat bruta total àmbit 68 hbtg/ha

Modul hbtg 80 m2 st/hbtg  
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2. Quadre de dades del Pla de Millora Urbana PMU01 can Sellarès 

0. Dades Pla de millora urbana 1 sòl aportat

1a. Dades generals de sòls de qualificac ió del PMU 1

Sistema d'espais lliures 5.171 14,66%

Sistema d'equipaments 17.392 49,30%

Sistema viari 6.743 19,11%

Total sòl de sistema 29.306 83,06%

Zones d'aprofitament 5.975 16,94%

Total zones d'aprofitament 5.975 16,94%

Total àmbit PMU 35.281 100,00%

2a. Aprofitaments i habitatges del PMU1

Sostre hbtg protegits règim especial 953 5,00%

Sostre hbtg protegits règim general 2.858 15,00%

Sostre hbtg protegits de preu concertat 6.668 35,00%

Sostre hbtg lliure 8.573 45,00%

Total edificabilitat residencial 19.052 m2 st 84,38%

Edificabilitat no residencial 3.528 m2 st 15,63%

Edificabilitat total 22.580 m2 st 100,00%

Coef brut total 0,64 m2st/ m2 sò l

Coef edif res 0,54 m2st/m2 sò l

Coef edif no res 0,10 m2st/m2 sò l

Coef edif total 0,64 m2st/ m2 sò l

Núm hbtg protegits reg especial 12 hbtg 5,00%

Núm hbtg protegits reg gral 36 hbtg 15,00%

Núm hbtg protegits preu concertat 83 hbtg 35,00%

Num hbtg lliures 107 hbtg 45,00%

Total hbtg 238 hbtg 100,00%

Densitat bruta total Pla de Ponent 68 hbtg/ha

Modul hbtg 80 m2 st/hbtg  
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CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1.  Marc legal i objecte del Pla de Millora Urbana 

1. El Pla de Millora Urbana “PMU-01. Can Sellarés” es formula en desenvolupament de la 

Modificació puntual del PGM a l’illa delimitada per l’avinguda Gavà, Riera de Sant Llorenç, Lluis 

Moré i Doctor Fleming. 

2. Així mateix, aquest Pla de Millora Urbana s’ha redactat a l’empara del Decret Legislatiu 1/2010, 

de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), del Decret Legislatiu 

305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, i altres preceptes 

concordants d’aquelles disposicions reglamentàries vigents en el moment de l’aprovació definitiva 

d’aquest Pla de Millora Urbana, així com de conformitat amb el Real Decreto 7/2015, pel qual 

s’aprova el “Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana”. 

3. En tot allò no previst en aquest Pla de Millora Urbana seran d’aplicació supletòria les 

determinacions del Pla General Metropolità vigent, així com la legislació sectorial vigent aplicable. 

4. L’objecte del present Pla és establir i concretar les condicions de l’ordenació del sòl i de 

l’edificació, així com definir els mecanismes de gestió necessaris per al desenvolupament d’aquest 

sector, d’acord amb l'establert en la modificació puntual de PGM citada anteriorment, i demés 

preceptes que li són d’aplicació. 

Article 2.  Àmbit territorial 

1. El sector està ubicat a la banda sud-oest de l’àmbit de la Modificació, a tocar del límit de terme 

municipal de Viladecans. Comprèn els terrenys de l’actual zona esportiva de Can Sellarès, limitant 

al nord amb els habitatges del Congrés, a l’est amb Can Sellarès Residencial, al sud amb l’avinguda 

de Gavà i a l’oest amb l’avinguda de la riera de Sant Llorenç, tal i com s’indica en els plànols 

d’ordenació. 

2. La superfície del sector és d’un total de 35.281 m², segons s'assenyala en els plànols d'ordenació. 

Article 3.  Contingut del Pla 

1. El contingut d'aquest Pla de Millora Urbana “PMU-01. Can Sellarés” està integrat pels documents 

següents: 

Documents escrits: 

I. Memòria informativa. Documents d’informació 

II. Memòria justificativa. Documents d’ordenació 

III. Quadres de dades 

IV. Normes urbanístiques 

V. Informe ambiental 
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VI. Avaluació i viabilitat econòmica 

VII. Agenda 

Article 4.  Documents gràfics 

PLÀNOLS DE L’INFORMACIÓ URBANÍSTICA A3 

I.00. Directori  e: 1/1.500 

I.01. Emplaçament i àmbit  e: 1/2.000 

I.02. Encaix territorial. Espais de centralitat urbana  e: 1/15.000 

I.03. Estructura de la propietat del sòl. Titularitat finques  e: 1/1.000 

I.04. Topografia existent   e: 1/1.000 

I.05. Elements físics, usos i activitats  e: 1/1.000 

I.06. Planejament vigent  e: 1/1.000 

 

PLÀNOLS DE L’ORDENACIÓ URBANÍSTICA A1 A3 

O.01. Qualificació i gestió del sòl e: 1/500  e: 1/1.000 

O.02. Condicions generals d’ordenació de l’edificació. PB  e: 1/500 e: 1/1.000 

O.03. Condicions generals d’ordenació de l’edificació. PP  e: 1/500 e: 1/1.000 

O.04. Condicions generals d’ordenació de l’edificació. PA  e: 1/500 e: 1/1.000 

O.05. Condicions generals d’ordenació de l’edificació. UZ 12   e: 1/500 

O.06. Condicions generals d’ordenació de l’edificació. UZ 13 i 13hp   e: 1/500 

O.07. Condicions generals d’ordenació de l’edificació. UZ 14   e: 1/500 

O.08. Condicions generals d’ordenació de l’edificació. UZ 15   e: 1/500 

O.09. Alineacions i rasants e: 1/500 e: 1/1.000 

O.10. Ordenació física indicativa. Imatge e: 1/500  e: 1/1.000 

O.11. Definició indicativa de les seccions   e: 1/250 

O.12. Proposta indicativa de connexió de serveis urbans  e: 1/1.000 e: 1/2.000 

PO.01. Elements patrimonials   e: 1/2.000 

 

ANNEX GRÀFIC  A1  A3 

01. Servitud aeroportuàries. Radar   e: 1/50.000 

02. Servitud aeroportuàries. Envolupant acústica total  e: 1/50.000 

03. Servitud aeroportuàries. Operacions  e: 1/50.000 

Article 5.  Vigència 

La vigència d'aquest Pla de Millora Urbana s'inicia el mateix dia de la publicació de l'acord de la 

seva aprovació definitiva i de les seves normes reguladores al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya i mantindrà la seva vigència mentre no es produeixi la seva modificació. 

Article 6.  Obligatorietat i interpretació de les determinacions del PMU 

1. Les determinacions i disposicions d'aquestes Normes són vinculants a tots els efectes tant pels 

particulars com per l’Administració. Conseqüentment, qualsevol actuació en el sector de 

planejament, tant si és pública o privada, com si és provisional o definitiva, haurà d’ajustar-se a les 

esmentades disposicions. 
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2. Les presents Normes, juntament amb els plànols d'ordenació, constitueixen el cos normatiu 

específic del Pla de Millora Urbana i prevalen sobre els restants documents del Pla. En el no previst 

per aquestes Normes, s'estarà al que disposa el Pla General Metropolità i la legislació urbanística i 

d'ordenació del territori aplicable en cada cas. 

3. Els documents d'aquest Pla de Millora Urbana s’interpretaran sempre atenent al seu contingut, i 

d'acord amb els objectius i finalitats expressades en la Memòria de l'ordenació urbanística d’aquest 

Pla. 

4. Les indicacions del Pla que puguin referir-se a espais situats fora del seu àmbit s'hauran 

d'entendre solament com a indicatives i no tenen valor normatiu. 

5. La Memòria de la informació urbanística i els plànols d'informació urbanística tenen caràcter 

informatiu, explicatiu i justificatiu. 

6. En el cas d'imprecisió o contradicció en les determinacions dels documents vinculants d'aquest 

Pla, prevaldran aquelles que s’ajustin a algun dels criteris següents: 

- Les que resultin més favorables a la menor edificabilitat i a la major dotació d'espais públics i 

equipaments comunitaris. 

- Si la contradicció rau en els documents gràfics, prevaldrà la grafia que es concreti en els 

plànols a escala més detallada. 

Article 7.   Modificacions del Pla 

1. La modificació de qualsevol dels elements d’aquest Pla de Millora Urbana es podrà dur a terme 

sempre que es justifiqui expressament la seva necessitat, no contradigui els seus objectius i 

finalitats principals, i respecti les determinacions fonamentals del Pla General Metropolità. 

2. Qualsevol modificació del present Pla de Millora Urbana contindrà les determinacions, la 

documentació i el grau de precisió adequats als objectius pretesos, i se sotmetrà a la mateixa 

tramitació que per l’aprovació d’aquest planejament subjectant-se, en el seu cas, al que 

s’estableix en el TRLU. 

3. Les determinacions físiques contingudes al present PMU que fan referència a l’ordenació de 

l’edificació podran ser modificades mitjançant la tramitació de Plans Especials d’ordenació 

volumètrica (PEOV). L’àmbit mínim d’aquests PMUs d’ordenació volumètrica serà el de la unitat de 

zona definida al present PMU, i hauran de respectar el sostre edificable per a cada un dels usos 

previstos, la densitat d’habitatges i els usos admesos. En cas que es formuli amb posterioritat a 

l’aprovació del Projecte de reparcel·lació, si el PMU d’ordenació volumètrica altera la distribució 

d’aprofitaments entre els propietaris afectats, la seva aprovació requerirà l’aprovació simultània, 

pel procediment de reparcel·lació voluntària, de la corresponent modificació del Projecte de 

reparcel·lació. 

Article 8.  Servituds aeronàutiques 

1. L’àmbit de la present modificació queda parcialment dintre de la zona de servituds 

aeronàutiques de l’aeroport de Barcelona, i subjecte a la corresponent normativa aplicable, 
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especialment el RD 297/2013, de 26 d’abril (BOE nº 118, de 17 de maig) pel qual es modifica el 

D2591/1998, de 4 de desembre, d’Ordenació dels Aeroports d’Interés General i la seva Zona de 

Servei. 

2. En els plànols incorporats a la documentació “Annex gràfic normatiu” que s’acompanyen en 

aquest document urbanístic, es representen les línies de nivell de les superfícies limitadores de les 

Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Barcelona que afecten l'esmentat àmbit, les quals 

determinen altures (respecte el nivell del mar) que no ha de sobrepassar cap construcció (inclosos 

tots els seus elements com antenes, parallamps, xemeneies, equips d'aire condicionat, caixes 

d'ascensors, cartells, remats decoratius, etc), modificacions del terreny o objecte fix (posts, 

antenes, cartells, etc) així com el gàlib dels vehicles. 

3. L’execució de qualsevol construcció o estructura (postes, antenes, aerogeneradors-incloses les 

pales, etc) i la instal•lació dels mitjans necessaris per a la seva construcció (incloses les grues de 

construcció i similars) requeriran resolució favorable prèvia de l’Agència Estatal de Seguretat Aérea 

(AESA), conforme als art. 29 i 30 del Decret 584/72 en la seva actual redacció. 

4. Conforme a l’art. 10 del Decret 584/72, modificat pel RD297/2013, la superfície compresa dins la 

projecció ortogonal sobre el terreny de l’àrea de servitud de l’aeròdrom i de les instal•lacions 

radioelèctriques aeronàutiques, de l’Aeroport de BCN-el Prat, queda subjecta a una servitud de 

limitació d’activitats, en quina virtut l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) podrà prohibir, 

limitar o condicionar activitats que s’ubiquin dins la mateixa i puguin suposar un perill per a les 

operacions aèries o pel correcte funcionament de les instal•lacions radioelèctriques. Aquesta 

possibilitat s’estendrà als usos de sòl que faculten per a la implantació o exercici d’aquestes 

activitats, i inclourà, entre d’altres: 

a. Les activitats que suposin o comportin la construcció d’obstacles de tal índole que puguin 

induir turbulències 

b. L’ús de llums, inclosos projectors o emissors làser que puguin crear perills o induir a confusió 

o error 

c. Les activitats que impliquen l’ús de superfícies grans i molt reflectants que puguin donar lloc 

a enlluernaments 

d. Les actuacions que puguin estimular l’activitat de la fauna en l’entorn de la zona de 

moviments de l’aeròdrom 

e. Les activitats que donin lloc a la implantació o funcionament de fonts de radiació no visible a 

la presència d’objectes fixes o mòbils que puguin interferir en el funcionament dels sistemes de 

comunicació, navegació i vigilància aeronàutiques o afectar-los negativament 

f. Les activitats que facilitin o comportin la implantació o funcionament d’instal·lacions que 

produeixin fum, boires o qualsevol altre fenomen que suposi un risc per les aeronaus 

g. L’ús de mitjans de propulsió o sustentació aeris per a la realització d’activitats esportives o 

de qualsevol índole  

Article 9.  Elements d’interès patrimonial 
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1. Les presents disposicions patrimonials tenen caràcter de directriu i afecten tant a les obres 

d’urbanització com d’edificació, i per tant tenen incidència tant en les determinacions directes 

d’aquest planejament, com aquelles que es derivin de la redacció d’altres instruments de 

planejament que es generin a partir del present PMU. 

2. Patrimoni arqueològic 

Quan es realitzin les obres pel desenvolupament urbanístic del sector, es realitzaran els treballs de 

prospecció manual o mecànica que corresponguin, quan la ubicació dels jaciments identificats que 

consten a als plànols d’ordenació d’aquest PMU coincideixi amb la ubicació dels vials i 

estacionaments, equipaments, proteccions de sistemes vials o amb el residencial. Aquests treballs 

es portaran a terme en presència de personal qualificat en matèria de Patrimoni Arqueològic per la 

Generalitat de Catalunya, a fi de delimitar in situ i en base a les característiques que es posin de 

manifest amb les prospeccions per a cada jaciment, les àrees de protecció o conservació per la 

concurrència de valors arqueològics. 

Es defineix el següent protocol d‘actuació respecte a qualsevol intervenció que es faci en l‘àmbit 

dels jaciments arqueològics relacionats: 

a. Els tècnics del departament de Patrimoni Cultural de l‘Ajuntament de Viladecans emetran 

informe previ per tal que es puguin valorar les determinacions del planejament 

b. El promotor haurà de disposar de l‘autorització d‘intervenció arqueològica resolta pel servei 

d‘Arqueologia del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya prèviament a la 

intervenció, document que es vincularà a la llicència d‘obres municipal 

c. El promotor o actor de la intervenció tindrà l’obligació de lliurar al departament de Patrimoni 

Cultural de l‘Ajuntament de Viladecans una còpia de la memòria del projecte d‘excavació. En 

aquesta memòria constarà l‘empresa que es farà càrrec de la intervenció arqueològica, plànols 

d‘emplaçament i topogràfics de l‘entorn i reportatge fotogràfic de l‘element sobre el qual 

s‘actua 

-d. El promotor s‘obliga a lliurar una còpia de la memòria de la intervenció arqueològica al 

departament de Patrimoni Cultural de l‘Ajuntament de Viladecans una vegada acabada 

l‘excavació 

3. Elements d’Interès Patrimonial 

En qualsevol intervenció que afecti els Elements d‘Interès Patrimonial inclosos en la relació adjunta 

haurà de comptar amb l‘informe previ dels tècnics del departament de Patrimoni Cultural, a més 

dels informes dels tècnics del departament d‘Urbanisme o d‘Espai Públic respecte els element de 

patrimoni arquitectònic i de patrimoni natural, respectivament. 

En qualsevol intervenció que es faci sobre els Elements d‘Interès Patrimonial relacionats, el 

promotor haurà d‘aportar una memòria detallada de la intervenció a realitzar, així com una 

documentació gràfica de l‘element sobre el qual es pretén actuar. Aquesta documentació gràfica 

inclourà el següent: plànols d‘emplaçament, plànols topogràfics de l‘entorn, aixecaments de 

façanes i d‘interior, així com reportatge fotogràfic - en suport paper i/o digital -de l‘estat actual - i 

a ser possible d‘imatges antigues, -i, si escau, en funció de l‘interès de 

l‘element sobre el que es pretén actuar, la història i evolució estructural i/o física de l‘element 
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sobre el qual es pretén actuar. 

La funció inspectora correspon als tècnics del departament de Patrimoni Cultural per a qualsevol 

intervenció que es realitzi en els Elements d‘Interès Patrimonial relacionats. 

4. Els Elements d’Interès Patrimonial inclosos en l’àmbit de planejament són els següents: 

Jaciments arqueològics 

- Sense Fitxa. Full JA-19 

Edificacions 

- Fitxa 37. Can Sellarés 

Patrimoni natural 

- Xipresos, cedres d'encens i pineda de Can Sellarés. Sense fitxa. Full AC-09 

Elements constructius singulars: 

- Fitxa 197 Cambres hipogees 

- Fitxa 150 Rellotges de Sol 

- Fitxa 67 Sitges 

Les fitxes citades anteriorment s’incorporen en l’annex corresponent del present PMU sobre els 

fitxes dels elements del catàleg. 

CAPÍTOL SEGON. DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA 

Article 10.  Iniciativa i règim general  

1. Aquest Pla és d’iniciativa pública, corresponent la seva gestió i execució a través del sistema de 

reparcel·lació en la modalitat de Cooperació. 

2. El Pla de Millora Urbana preveu la seva gestió mitjançant la delimitació d’un polígon d’actuació 

per a dur a terme l’equidistribució de beneficis i càrregues urbanístiques derivades de l’ordenació.  

3. Aquest Pla concreta, dins de l’àmbit del Polígon d’Actuació delimitat, els sòls amb destí a 

sistemes de cessió obligatòria i gratuïta, que haurà de formalitzar-se en el seu procés d’execució. 

Malgrat això, podrà anticipar-se la cessió d’aquests terrenys, així com procedir a la seva ocupació 

directa, a fi i efecte de possibilitar la realització anticipada de les obres d’urbanització i 

d'edificació pertinents, d’acord amb el que preveu l’article 156 del TRLU i els articles 215 a 219 del 

RLU, cas que això fos necessari. 

Article 11.  Polígon d’Actuació Urbanística 

1. Per l'execució del present pla de Millora Urbana es delimita un Polígon d'Actuació Urbanística 

(PAU), d'acord amb els requisits establerts en la legislació vigent. 
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2. L’àmbit del Polígon d’Actuació Urbanística delimitat en el present Pla de Millora Urbana 

coincideix amb la totalitat de l’àmbit del mateix PMU. 

3. En l’article que segueix a continuació, es defineixen les següents característiques del PAU: 

a. Àmbit: es descriu la superfície i els límits que abasta el polígon d’actuació urbanística 

b. Objectius: s’estableix la finalitat que es pretén en l’actuació. 

c. Condicions d’ordenació i distribució de l'aprofitament, s’estableix i es determinen les reserves 

de sòl públic així com el seu destí, i es defineix la zonificació del sòl d’aprofitament privat, 

l’edificabilitat màxima del polígon d’actuació i els usos compatibles. Els percentatges de sòls 

públics que es detallen a la fitxa normativa, corresponen a la transcripció del dibuix que apareix 

en els plànols d’ordenació, i inclou tant els sòls ja públics actuals com els potencials sòls de 

titularitat privada que estiguin pendents de cessió, que han de passar a ser de titularitat 

pública. 

Altrament s’estableixen les determinacions respecte l’aprofitament amb indicació de 

l’edificabilitat màxima, l’edificabilitat residencial, la reserva de sostre destinada a habitatge 

protegit en les diferents modalitats i l’edificabilitat màxima destinada a habitatge lliure. Tant 

mateix s’estableixen el nombre total d’habitatges, així com el repartiment en les diferents 

modalitats d’habitatge previstes en el present planejament: habitatge lliure, habitatge protegit 

en règim concertat, habitatge protegit en règim general i habitatge lliure en règim especial. 

d. Sistema d’actuació. S’estableix el sistema d’actuació previst 

e. Pla d’etapes i terminis. En el pla d’etapes i terminis es fixa el termini temporal previst per 

l’execució i la construcció dels habitatges protegits inclosos en el polígon d’actuació delimitat 

Article 12.  Polígon d’Actuació PA 01 

A. Àmbit: 

Comprèn la totalitat dels terrenys inclosos en el present Pla de Millora Urbana 

El polígon d’actuació PA 01 es delimita en el plànol de qualificació i gestió del sòl d'aquest PMU i 

té una superfície de 35.281 m² 

B. Objectius: 

Reordenar aquesta peça de sòl, amb la finalitat d’integrar-la de forma coherent a la nova 

configuració del barri. Aquesta reordenació es determina a partir d’un conjunt d’accions que 

han de facilitar el seu encaix amb el nou barri de ponent: 

1) Obrir i garantir la continuïtat viaria, en el sentit llevant-ponent, del nou passeig central 

fins la plaça de la Concòrdia i per extensió fins la mateixa rambla de Joaquim Vayreda a 

Gavà; 

2) Permeabilitzar aquesta peça de sòl en el sentit nord-sud, garantint una comunicació 

entre l’avinguda Lluis Moré del Castillo i l’avinguda de Gavà; 

3) Ordenar el nou front de l’avinguda de la riera de Sant Llorenç, amb nous edificis 

d’habitatges i activitats comercials que ofereixin una major intensitat cívica a aquesta 
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carrer frontera entre els termes municipals de Gavà i Viladecans; 

4) Diversificar i optimitzar la peça de sòl dels equipaments extensius, oferint usos 

complementaris i diversos que garanteixin una major intensitat cívica d’aquest equipament. 

C. Condicions d’ordenació, edificació i ús: 

L’ordenació s’ajustarà al que s’estableix en els plànols d’ordenació del present Pla de Millora 

Urbana: es substituiran les edificacions existents i les noves edificacions s’executaran dins dels 

gàlibs màxims que estableix les normes urbanístiques d’aquest PMU. El sistema d’ordenació 

previst per les diferents zones serà el d’ordenació volumètrica de configuració flexible. 

Els sòls que es qualifiquen de zona s'ajustaran a les condicions que es regulen per les zones 

següents 

- Zona subjecta a volumetria específica. Nova edificació codi 18N 

Dins de l’anterior zona i atenent a l’ordenació establerta per cada unitat de zona del PMU i 

segons els diferents tipus de sostres o usos assignats per aquest planejament s’identifiquen les 

següents subzones: 

- Subzona 18N12. Destinada a habitatge lliure 

- Subzona 18N13hp. Destinada a habitatge protegit 

- Subzona 18N13. Destinada a habitatge lliure 

- Subzona 18N14. Destinada a habitatge lliure 

- Subzona 18N15hp. Destinada a habitatge protegit 

 

Superfície total polígon  35.281 m2   

   

SÒL PÚBLIC TOTAL 29.306 m2 83,06% 

Sistema d'espais lliures, codi 6 5.171 m2 14,65% 

Sistema d'equipaments comunitaris, codi 7 17.392 m2 49,30% 

Sistema viari, codi 5 6.743 m2 19,11% 

SÒL PRIVAT TOTAL 5.975 m2 16,94 

Zona subjecta a volumetria específica. Nova 
edificació codi 18N   

 

  

Dades edificabilitat i habitatges    

Edificabilitat màxima 22.580 m2 st  

Edificabilitat no residencial 3.528 m2 st  

Edificabilitat residencial 19.052 m2 st  

Edificabilitat HPO règim especial 953 m2 st  

Edificabilitat HPO règim general 2.858 m2 st  

Edificabilitat HPO règim concertat 6.668 m2 st  

Edificabilitat habitatge lliure 8.573 m2 st  
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Nombre habitatges total 238 Ut  

nombre HPO règim especial 12 Ut  

nombre HPO règim general 36 Ut  

nombre HPO règim concertat 83 Ut  

nombre habitatge lliure 107 Ut  

El percentatge de cessió de l’aprofitament urbanístic a l’administració actuant d’aquest sector, 

serà del 15%. 

El règim respecte els habitatges protegits als que queden subjectes segons les diferents zones és 

el que segueix a continuació: 

- Subzona 18N13hp.  Habitatge protegit en règim general 

- Subzona 18N15hp.  Habitatge protegit en règim especial i concertat 

Les quantitats de sostre corresponent a cada tipus d’habitatge s’especifiquen en l’article 35 

d’aquestes NNUU. 

La resta de zones es regiran pel règim d’habitatge lliure 

D. Sistema d’actuació: 

El Polígon d'Actuació Urbanística s’executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de 

cooperació. 

E. Pla d'etapes i terminis: 

El termini previst per l’execució del polígon d’actuació serà el comprès en el primer sexenni des 

de l’aprovació definitiva d’aquest PMU i que indicativament s’estableix en el període 2018-2024. 

Els habitatges protegits s'executaran dins del termini màxim establert en la legislació vigent. 

F. Règim transitori d’edificació i usos: 

Mentre no és redacti el projecte de reparcel·lació, s’admetran les obres de rehabilitació, 

reforma i millora dels edificis d’ús públic existents. Les noves edificacions o ampliacions dels 

equipament existents s’admetran sempre i quan s’ajustin al les qualificacions que es determinen 

en els plànols d’ordenació. 

Article 13.  Projectes de Reparcel·lació 

1. Es redactarà el Projectes de Reparcel·lació per tot l’àmbit del Polígon d’Actuació delimitat en 

aquestes Normes, i d’acord amb les determinacions establertes en aquest mateix precepte. 

2. L’aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana, amb la delimitació del Polígon d’Actuació, i del 

corresponent Projecte de Reparcel·lació així com dels Projectes d’Urbanització, significarà, per a 

totes les parcel·les, el reconeixement de la seva aptitud per a poder ser edificades previ 

atorgament de la pertinent llicència d’obres d’edificació. 

Article 14.  Cessió del 15% de l’aprofitament urbanístic. 
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1. En aplicació de l’article 43.1 i 46 del TRLU, els propietaris inclosos dins del sector de 

planejament en sòl urbà no consolidat tenen el deure de cedir a l’Administració Actuant, 

gratuïtament i lliure de càrregues d’urbanització, el sòl necessari per a edificar el sostre 

corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic del sector. 

2. El càlcul del valor de l’aprofitament urbanístic es realitzarà en el corresponent projecte de 

reparcel·lació redactat per a cada un dels polígons delimitats. 

Article 15.  Projectes d'urbanització 

1. En desenvolupament del Pla de Millora Urbana es redactarà el Projecte d’Urbanització 

corresponent al polígon d’actuació. L’execució del projecte d’urbanització es podrà realitzar 

mitjançant diferents fases. 

2. El Projecte d’Urbanització que es redacti abastarà la totalitat del polígon d’actuació delimitat i 

s’ajustarà, pel que fa a criteris i elements d’urbanització, a aquells estandarditzats per 

l’Ajuntament de Viladecans. 

3. Tindran la consideració d’obres avançades d’urbanització aquelles incloses dins de l’àmbit del 

PMU i que s’hagin executat i que s’executin abans de la urbanització dels sòls inclosos dins l’àmbit 

del PMU i de manera particular es considerar d’aquesta naturalesa les obres contemplades al 

“Projecte d'Urbanització de la tercera fase del Passeig de Ponent, entre l’avinguda de Lluis Moré 

del Castillo i l'avinguda del dr Fleming, a Viladecans” dintre de l’àmbit de planejament del PMU de 

Can Sellarés. Aquestes obres es corresponen amb la urbanització del Passeig de Ponent des de la 

fase 2, tram enfront de l’Ateneu de les Arts, fins a la trobada amb l’avinguda de Lluis Moré del 

Castillo. 

Article 16.  Llicències 

1. Estan subjectes a prèvia llicència municipal tots els actes referits a l’article 187 del TRLU i a 

l’article 234 del RLU. També és precís obtenir llicència municipal per a totes aquelles actuacions 

que hi estiguin subjectes segons la normativa del Pla General Metropolità. 

2. En la memòria dels projectes pels quals es sol·liciti llicència, es justificarà l'acompliment de les 

Normes del Pla de Millora Urbana i de totes les disposicions específiques que els siguin d’aplicació 

per raó de la matèria. 

3. D'acord amb el que s'estableix a l'article 10 de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l'arquitectura i 

en coherència a la iniciativa, naturalesa pública dels sòls aportats i la importància de la posició dels 

terrenys del Pla de Millora Urbana en el conjunt de la ciutat, l'atorgament de les llicències d'obra 

d'arquitectura de les edificacions, requeriran prèviament al seu atorgament, el corresponent 

informe preceptiu del Consell de Qualitat Arquitectònica que l'Ajuntament de Viladecans consideri 

oportú de constituir a fi i efecte de garantir en qualsevol moment la qualitat del procés 

arquitectònic. 
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CAPÍTOL TERCER. REGULACIÓ DELS SISTEMES 

SECIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 17.  Definició 

1. Els sistemes són aquell conjunt d’elements d’interès general que són fonamentals per assegurar 

el desenvolupament i funcionament urbà donada la seva important contribució a l’hora d’assolir els 

objectius del planejament referents a infraestructures de comunicacions, equipaments comunitaris, 

serveis tècnics i d’espais lliures en general. 

2. Aquest Pla de Millora Urbana urbanístic estableix les determinacions generals dels sistemes sense 

perjudici del que estableixi, de forma més específica, la legislació sectorial vigent en cadascuna de 

les respectives matèries que afectin a cada sistema. 

3. Per allò no previst en aquest Pla de Millora Urbana pel que fa a la regulació dels sistemes, 

s’estarà al què estableix el Pla General Metropolità. 

Article 18.  Identificació dels sistemes 

1. Els sistemes previstos per aquest Pla i els codis identificatius dels mateixos són els següents: 

SISTEMA VIARI 

- Sistema viari codi 5 i 5* 

SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 

- Sistema d’espais lliures codi 6b 

SISTEMA D’EQUIPAMENTS  

- Sistema d’equipaments codi 7b 

2. Aquests sistemes es delimiten i s’identifiquen en els plànols d’ordenació del Pla amb el seu codi 

corresponent. 

Article 19.  Titularitat i afectació del sòl destinat a sistemes 

1. El sòl qualificat de sistema queda vinculat a aquesta destinació. 

2. Els sòls destinats a sistemes seran en general, de titularitat pública.  

3. La titularitat pública no exclou la possibilitat de la gestió privada del domini i ús públic en règim 

de concessió administrativa o altre règim equivalent , sempre que aquesta forma de gestió sigui 

compatible amb la naturalesa del bé i amb els objectius urbanístics del Pla de Millora Urbana. 
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SECCIÓ SEGONA. REGULACIÓ DEL SISTEMA VIARI 

Article 20.  Definició, identificació i tipus de vies 

1. El sòl que aquest PMU qualifica com a sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais 

destinats a la vialitat i l’aparcament que han de permetre la connexió entre les diferents parts de 

l'àmbit delimitat i garantir un nivell d’accessibilitat i de mobilitat adequat. 

2. Dins de l’àmbit d’aquest Pla de Millora Urbana es distingeixen dos tipus de vies: les que tenen la 

condició de vies urbanes, i les que estan destinades a l’accés als habitatges, a l'aparcament i que en 

general tenen la condició de vies cíviques, amb pacificació de trànsit en el seu interior. 

a) Les vies urbanes són les destinades a garantir l’accessibilitat motoritzada a les edificacions 

incloses en la classe de sòl urbà. S’identifiquen en els plànols d’ordenació amb el codi 5. 

b) Els vies cíviques destinades a l’accés als habitatges, a l'aparcament i que, en general, han de 

prioritzar la pacificació de trànsit en el seu interior. S’identifiquen en els plànols d’ordenació 

amb el codi 5*. 

Article 21.  Titularitat 

El sòl qualificat com a sistema viari, serà de titularitat pública. 

Article 22.  Règim general 

1. En l’obtenció, projectació, finançament, construcció, ús, explotació i conservació de la xarxa 

viària s’observarà allò que disposen aquestes Normes, les del Pla General Metropolità i la legislació 

sectorial vigent. 

2. Els Projectes d'urbanització que s’elaborin per a l’execució o condicionament i millora de la 

xarxa viaria podran precisar i adequar les alineacions i rasants d’aquesta xarxa viària a la topografia 

i altres característiques geogràfiques del terreny o altres condicionants físics, sense disminuir-ne, 

però, la superfície establerta pel Pla. 

Article 23.  Règim particular i condicions d’urbanització del sistema viari 

1. Aquest Pla de Millora Urbana estableix un règim particular de les diferents vies definides en els 

plànols d’ordenació, en funció de la posició i el paper que les mateixes han d’exercir en el conjunt 

de l’àmbit delimitat. En concret aquest règim particular afecta a les condicions bàsiques 

d’urbanització i a les condicions d’accés a les parcel·les des de cada via. 

2. Amb l’objectiu de garantir una imatge unitària d'aquest sector els Projectes d’Urbanització que 

es desenvolupin, s’adequaran, en general, als acabats i tipus de mobiliari urbà ja executats en la 

ciutat de Viladecans i més concretament amb els ja executats al barri al que pertany el PMU. 

3. La urbanització de la vialitat garantirà el pas, lliure de qualsevol obstacle, per a vehicles 

d’emergència i/o autoescales de bombers que compleixi el que disposa el Codi Tècnic de 

l’Edificació, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. 
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Article 24.  Condicions d’ús 

1. Les condicions d’ús de la xarxa viària previstes en aquest pla són les següents: 

a) Ús dominant: trànsit rodat, per a bicicletes, transport públic, vianants i aparcament en 

superfície. 

b) Usos compatibles: serveis tècnics vinculats al viari, xarxes de serveis i aparcament en subsòl. 

2. Les condicions tècniques d’aquest tipus d’instal·lacions es regularan d’acord amb allò que 

estableixi la legislació sectorial vigent. Podran situar-se centres de transformació d’energia 

elèctrica, si així ho determina el Projecte d’obres d’urbanització corresponent. 

3. Els potencials aparcaments situats en el subsòl seran de titularitat pública i la seva explotació 

podrà ser pública o privada, mitjançant concessió del servei. 

SECCIÓ TERCERA. REGULACIÓ DEL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 

Article 25.  Definició i identificació 

1. Formen el sistema d’espais lliures tots els parcs, jardins, places i tot l’espai verd públic situats 

dins de l’àmbit d’aquest Pla de Millora Urbana, la funció principal dels quals és el descans i 

l’esbarjo de la població. 

2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la codi 6b. 

Article 26.  Titularitat 

El sòl qualificat com a parc i jardí urbà serà de titularitat pública. 

Article 27.  Règim general  

En l’obtenció, finançament, ús i conservació dels parcs urbans, s’observaran els preceptes generals 

establerts en el Pla General Metropolità, en aquestes Normes i en la legislació urbanística vigent. 

Article 28.  Condicions d’ordenació, ús i protecció 

La regulació, pel que fa a l’edificabilitat i als usos, respectarà el que defineix la Secció 2a del 

Capítol III del Títol III de les NNUU del Pla General Metropolità. 

SECCIÓ QUARTA. REGULACIÓ DEL SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS 

Article 29.  Definició i identificació 

1. El sistema d’equipaments comunitaris inclou els sòls que es destinen a usos públics col·lectius o 

comunitaris i a dotacions d’interès públic o social necessaris en funció de les característiques 
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socioeconòmiques de la població. 

2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb el codi 7b. 

Article 30.  Titularitat 

1. Els sòls que el present Pla de Millora Urbana qualifica com a sistema d’equipaments comunitaris, 

seran de titularitat pública. 

2. La titularitat pública dels equipaments no exclou la possibilitat de la seva gestió privada 

mitjançant concessió administrativa o altra fórmula equivalent prevista en dret, quan aquesta 

forma de gestió sigui compatible amb la naturalesa de l’equipament i dels objectius d’aquest Pla. 

Article 31.   Règim general 

En l’obtenció, el finançament, la construcció, l’ús, l’explotació i la conservació dels equipaments 

s’observarà allò que disposen aquestes Normes, els preceptes generals establerts en el Pla General 

Metropolità i la legislació sectorial vigent. 

Article 32.  Condicions d’ús, d’ordenació i edificació 

1. El present Pla de Millora Urbana diferencia dues peces de sòl destinats a usos diferents dins del 

sistemes general d’equipaments, del que l’ús majoritari dels mateixos s’ajustarà al que segueix a 

continuació: 

- 7b1. Ús cultural i social 

-7b2. Equipament esportiu  

2. Les condicions paramètriques per a la implantació i ordenació dels equipaments hauran 

d’ajustar-se al que estableixen aquestes Normes, i supletòriament al que preveu l’article 217.2 de 

les NNUU del PGM. La regulació, pel que fa a l’edificabilitat i als usos, respectarà el que defineix la 

Secció 2a del Capítol IV del Títol III de les NNUU del Pla General Metropolità. 

CAPÍTOL QUART. REGULACIÓ DE LES ZONES 

SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 33.  Definició i zonificació 

1. El sòl amb aprofitament d’aquest Pla de Millora Urbana es qualifica en zones, la regulació 

detallada de les quals, així com les condicions de parcel·lació, edificació i ús, venen definides als 

articles 33 i següents d’aquestes Normes. 

2. Aquest Pla de Millora Urbana estableix les següents zones, en coherència amb la nomenclatura 

del Pla General Metropolità: 
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- Zona subjecta a volumetria específica. Nova edificació codi 18N 

3. Altrament dins de l’anterior zona i atenent a l’ordenació establerta per cada unitat de zona del 

PMU i segons els diferents tipus de sostres o usos assignats per aquest planejament s’identifiquen 

les següents subzones: 

- Subzona 18N12. Destinada a habitatge lliure 

- Subzona 18N13hp. Destinada a habitatge protegit 

- Subzona 18N13. Destinada a habitatge lliure 

- Subzona 18N14. Destinada a habitatge lliure 

- Subzona 18N15hp. Destinada a habitatge protegit 

Article 34.  Condicions generals de parcel·lació, edificació i ús 

1. La definició de la major part dels paràmetres i condicions de parcel·lació, edificació i ús es 

remeten a les definicions establertes en la mateixa modificació del PGM i en el mateix PGM excepte 

quan es regula específicament en el mateix PMU. 

2. Per a la regulació de les condicions de l’edificació, aquest Pla de Millora Urbana es remet al tipus 

d’ordenació segons volumetria específica amb ordenació flexible, fixant els perímetres i perfils 

reguladors de l’edificació i les cotes de referència de la planta baixa, segons preveu l’article 256 i 

següents del PGM. 

3. Per tal de complementar les definicions, paràmetres i condicions previstes pel PGM , aquest Pla 

de Millora Urbana introdueix alguns paràmetres no contemplats al mateix, o precisions en alguns 

dels paràmetres definits al mateix PGM: 

a) Unitat de zona (UZ): Correspon a la superfície compresa dins de cadascuna de les illes 

delimitades en el present Pla de Millora Urbana, sobre la que es poden situar els aprofitaments o 

drets resultants del Projecte de Reparcel·lació. 

Dins de cada unitat de zona, s’estableixen les unitats de volum (UV) que es corresponen amb 

diverses unitats de construcció independents que configuraran l’illa. La voluntat de la definició 

de les unitats de volum rau en garantir un nivell de granulometria i esmicolament de 

l’arquitectura en coherència amb les característiques generals del paisatge urbà de l’àmbit del 

Pla de Ponent, configurat en base a unitats de volum independents i aïllats característics dels 

polígons d’habitatge. 

b) Edificabilitat de referència (ER): Correspon al sostre permès per a cada unitat de zona, 

diferenciant el sostre destinat a usos residencials -especificant si es tracta de sostre destinat a 

habitatges protegits o lliures- i el sostre destinat a usos no residencials. En el projecte de 

reparcel·lació, a fi i efecte de minimitzar els excessos i defectes d’aprofitament i de no generar 

indivisos en les parcel·les resultants, s'admetrà ajustar les edificabilitats de referència 

assignades per cada unitat de zona o illa, amb un excés o defecte màxim d'un 10% de 

l'edificabilitat referit a cada unitat de zona, sempre i quan: 

- Així s’estableixi a les regulacions particulars de cada unitat de zona 
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- No es superin les edificabilitats totals assignades per cada tipus d'ús en el conjunt del PMU, 

excepte el que s’especifica al darrer paràgraf d’aquest apartat. 

- Es justifiqui que el increment té cabuda en els gàlibs definits en el PMU definits pel 

perímetre i el perfil regulador. 

- Es justifiqui que el increment no genera distorsions en la ordenació del conjunt establerta 

en el present PMU. 

- S’admetrà que el Projecte de Reparcel·lació pugui establir ajustos del repartiment de les 

edificabilitats assignades pel PMU, sempre i quan el mateixos es produeixin en el sentit 

d’afavorir l’edificabilitat dels habitatges més assequibles dins de les diferents modalitats 

(lliure, concertat, general i especial) de forma que els sostres d’habitatge protegit en règim 

especial, general o concertat podran ser superiors als assenyalats en el PMU sempre i quan 

el seu major sostre provingui per redistribució d’alguna modalitat menys assequible 

(d’habitatge lliure a habitatge protegit en règim concertat, habitatge protegit en règim 

general i/o especial; d’habitatge protegit concertat a habitatge protegit en règim general 

i/o especial; i d’habitatge protegit en règim general a habitatge protegit especial). 

c) Nombre d’habitatges de referència (NHR): Correspon a les unitats d’habitatges que 

s'estableixen per cada unitat de zona del PMU, diferenciant el dels habitatges lliures, dels 

protegits, ja siguin en règim concertat, règim general o règim especial. A l’igual que en el cas 

anterior, en el projecte de reparcel·lació s'admetrà ajustar el nombre d’unitats d’habitatge de 

referència assignades per cada unitat de zona o illa, amb un excés o defecte màxim d'un 10% 

respecte el nombre d’habitatges de referència, sempre i quan: 

- Així s’estableixi a les regulacions particulars de cada unitat de zona 

- No es superi el nombre màxim d’unitats d’habitatges del PMU 

- Es mantingui el nombre mínim total d’unitats d’habitatge protegit en el PMU. 

- S’admetrà que el Projecte de Reparcel·lació pugui establir ajustos de repartiment de les 

unitats d’habitatge assignades pel PMU, sempre i quan el mateixos es produeixin en el sentit 

d’afavorir l’edificabilitat dels habitatges més assequibles dins de les diferents modalitats 

(lliure, concertat, general i especial) de forma que el nombre d’habitatge protegit en règim 

especial, general o concertat podran ser superiors als assenyalats en el PMU sempre i quan 

el seu major increment d’unitats d’habitatge provingui per redistribució d’alguna modalitat 

menys assequible (d’habitatge lliure a habitatge protegit en règim concertat, habitatge 

protegit en règim general i/o especial; d’habitatge protegit concertat a habitatge protegit 

en règim general i/o especial; i d’habitatge protegit en règim general a habitatge protegit 

especial). 

d) Perímetre regulador de planta (PRP): Correspon a la línia envoltant en planta, que es 

defineix gràficament o en percentatge per cada unitat de zona o illa, on es pot situar 

l’edificació. El perímetre regulador es diferencia si correspon a la planta baixa, a les plantes pis 

o la planta d’acabament i s’estableix als plànols d’ordenació d’aquest PMU. 

El perímetre regulador de la planta baixa i de les plantes pis sempre es refereix a la unitat de 

zona, mentre que el perímetre regulador de la planta d’acabament es refereix sempre a 
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l’ocupació que es materialitzi en les plantes pis. 

La planta palafítica o la part de la planta baixa no ocupada per l’arquitectura (en forma de 

porxos, passos transversals o similars), no computarà a efectes d’edificabilitat encara que 

estiguin ocupades en les plantes pis. 

L’ocupació en planta soterrani podrà ser del 100% de la unitat de zona delimitada en el present 

PMU. 

e) Localització relativa de l’edificació: Correspon a la posició de l’edificació dins de la unitat 

de zona i es regula a través de: 

1) L'alineació del carrer o sistema d’espais lliures, del pati d’illa o de la parcel·la i 

2) La separació mínima entre edificacions. 

L'alineació establerta en els plànols d’ordenació podrà ser:  

- Obligatòria: En aquest cas, es determina que l’edificació s’ha de situar sobre aquella línia. 

L'alineació d'edificació obligatòria podrà ser-ho per a la planta baixa i/o les plantes pis 

independentment, segons s’estableix gràficament en els plànols d’ordenació. L’alineació 

obligatòria podrà ocupar la totalitat de l’alineació o una part substancial de la mateixa, 

entenent-se per substancial més del 75% de l’alineació. 

- Lliure: En aquest cas, no s’estableix cap condició respecte la posició de l’edificació. 

L'alineació lliure no es grafia en els plànols d’ordenació i s’entén lliure dins els límits del 

perímetre regulador de cada planta.  

La separació mínima entre edificacions s’assenyala als plànols d’ordenació. 

f) Espai lliure de parcel·la: Correspon a l’espai de parcel·la que aquest PMU estableix que no 

pot ser ocupat per la planta baixa o per les plantes pis, segons s’assenyala en els plànols 

d’ordenació. 

També tindrà la consideració d’espai lliure de parcel·la, aquell espai no ocupat, en planta baixa 

o en plantes pis, per la concreció de l’ordenació volumètrica que es projecti. 

L'espai lliure de parcel·la en planta baixa podrà utilitzar-se amb les finalitats següents: 

1. Per a la ubicació dels accessos generals de l’edifici, ja siguin de vianants al vestíbul 

general, o de vehicles a l’aparcament comunitari. 

2. La possibilitat de tancament de l’espai lliure de parcel·la es regula en funció del tipus de 

propietat del mateix, de forma que: 

a. L’espai es podrà tancar si el mateix es considera un espai mancomunat al servei de la 

comunitat de propietaris i 

b Haurà de restar obert i en continuïtat amb l’espai públic en el cas que s’adjudiqui 

individualment a alguna propietat privada com per exemple la de les activitat de la 

planta baixa o altres que no siguin de caràcter mancomunat al servei de la comunitat de 

propietaris. 

3. En aquest espai, quan sigui de caràcter comunitari, es permetrà la ubicació 
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d'instal·lacions d'oci i/o esport al servei dels seus usuaris que tindran la consideració de 

construccions auxiliars. Aquestes construccions auxiliars s’integraran en el conjunt, tindran 

una superfície inferior als 10 m2 i una alçada total màxima de 3,0 metres. Aquestes 

instal·lacions i construccions auxiliars no computen dins del sostre màxim previst pel 

present PMU. 

4. L’espai lliure de parcel·la podrà ser ocupat per la planta soterrani. 

L’espai lliure de parcel·la que no tingui tanca i/o estigui obert al viari o espais lliures, tindrà un 

tractament i acabats en coherència la mateix espai públic al que complementa. 

g) Les tanques de l’espai lliure de parcel·la, en el cas que siguin admeses, s’ajustaran al 

següent: 

- Podran ser massisses en una alçada no superior a 0,50 mts i a partir d’aquí seran calades o 

vegetals i fins una alçada no superior a 2,20 mts 

h) Perfil regulador (PFR): Correspon a la línia envoltant de les plantes pis definida en l’alçat o 

en les seccions, a les que s’haurà d’ajustar el projecte arquitectònic. El perfil regulador es 

defineix gràficament per a cada un dels fronts edificatoris, a partir de l’aplicació de l’alçada 

reguladora màxima d’un front determinat en el seu punt d’aplicació, fixat gràficament per a 

unitat de zona. 

El perfil regulador diferencia entre el perfil per la planta baixa i les plantes pis i el perfil de la 

planta d’acabament . 

El perfil regulador s’entén sempre com a màxim, però no obligatori. 

i) Nombre màxim de plantes i alçada reguladora màxima (ARM): El nombre màxim de plantes 

es defineix gràficament en els plànols d’ordenació per a cada un dels fronts edificables i fa 

referencia a la planta baixa i plantes pis, excloent la potencial planta d’acabament. L’alçada 

reguladora màxima es correspon amb la cara superior del darrer forjat de la última planta pis. 

L’alçada reguladora màxima definida sobre el punt d’aplicació fixat per a cada illa o conjunt 

edificat s’amidarà des de la rasant de l’alineació del front edificat, i no sobre la cota de la 

planta baixa. L’alçada reguladora màxima s’estableix en funció del nombre de màxim de plantes 

i segons la relació següent: 

Planta baixa més 3 plantes pis  13,65 mts 

Planta baixa més 4 plantes pis  16,70 mts 

Planta baixa més 5 plantes pis  19,75 mts 

Planta baixa més 6 plantes pis  22,80 mts 

Planta baixa més 7 plantes pis  25,85 mts 

Planta baixa més 8 plantes pis  28,90 mts 

Planta baixa més 9 plantes pis  31,95 mts 

j) Planta d’acabament (PA): En les diferents unitats de volum, es permet una planta 

d’acabament de l’edificació que ocupi un màxim del 65% de la planta pis inferior. 
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La planta d’acabament com a regla general es separarà un mínim de 2 mts del pla de façana del 

pis inferior. De la condició anterior s’exceptuarà un possible contacte (coincidència de façanes) 

amb el perímetre de la façana del pis inferior en una longitud no superior al 25% en cada tram 

de façana de la planta pis i amb una longitud màxima de coincidència amb aquesta façana no 

superior a 5mts lineals. 

Els espais resultants de la part no ocupada per a planta d’acabament, podran ser utilitzades com 

a terrats comunitaris o com a terrasses privatives dels habitatges situats a la mateixa planta 

d’acabament. 

Tot el sostre que s’edifiqui en la planta d’acabament sigui per habitatge o pel nucli d’accessos 

verticals que inclou ascensor i caixa d’escala computarà als efectes d’edificabilitat excepció 

feta dels petits volums per instal·lacions tècniques. 

k) Punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima: Correspon al punt de la rasant de 

l’alineació de l’edificació sobre el que s’aplica l’alçada reguladora màxima (ARM) prevista en 

aquest punt, i serveix per definir el perfil regulador de cada illa o conjunt edificat. Es defineix 

gràficament per a cada illa als plànols d’ordenació.  

l) Cota de la planta baixa. La seva cota estarà situada a un màxim de 0,3 metres per sobre o per 

sota de la rasant de l’alineació de l’edificació, o de les plataformes d’anivellació de la parcel·la. 

Els desnivells introduïts en la cota de la planta baixa, no alteren la cota del pla límit de la cara 

superior del darrer forjat, en tant que el perfil regulador es determina a partir de l’aplicació de 

l’ARM en un sol punt fixat gràficament per a cada illa o conjunt edificat.  

m) Alçades lliures mínimes. Aquest Pla de Millora Urbana fixa les següents alçades lliures 

mínimes per als diferents tipus d’ús i planta: 

- 2,70 metres per a l’ús d’habitatge. 

- 3,50 metres per a ús comercial o terciari en planta baixa. 

n) Cossos i elements sortints. Aquest Pla de Millora Urbana es remet a les definicions i 

condicions establertes als articles corresponents del PGM. No obstant l’anterior pel que fa als 

vols s’estableixen dues tipologies: 

- Els vols tancats que es corresponen amb volums tancats i integrats en el projecte 

arquitectònic i que estan fora del perímetre regulador. El seu vol màxim serà de 1,5 mts i es 

situaran a una alçada no inferior a 3,50 mts respecte la rasant del carrer o espai lliure de 

parcel·la. La potencial ubicació dels cossos tancats s’assenyala en els plànols d’ordenació. 

- Els vols oberts o semi oberts, es corresponen amb el que es regula a l’article 229 de les 

NNUU del PGM. El seu vol màxim serà de 1,50 mts. i es situaran a una alçada no inferior a 

3,50 mts respecte la rasant del carrer o espai lliure de parcel·la 

o) Espais intermedis amb l’exterior (EIE). Constitueixen espais intermedis amb l’exterior 

aquells que, situats fora de l’evolvent tèrmica de la superfície habitable interior i que no 

disposin de calefacció ni refrigeració, puguin oferir una resposta versàtil i eficaç davant dels 

condicionaments tèrmics, acústics o de millora de les possibilitats d’estalvi energètic de 

l’habitatge en les diferents estacions climàtiques i orientacions. Es consideren com a espais 
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intermedis amb l’exterior les galeries, les tribunes, els porxos i les terrasses cobertes. 

Els espais intermedis amb l’exterior conformaran terrasses, balcons i/o galeries, amb una bona 

orientació i una adequada protecció solar. Si aquests espais s'ubiquen reculats del pla de façana, 

no computaran com a sostre edificable fins una superfície de l'espai igual o inferior al 5% de la 

superfície útil interior de l'habitatge. Aquella part superior al 5% si comptabilitzarà com a sostre 

edificable. 

p) Porxades o servituds de pas. Aquest Pla de Millora Urbana no estableix porxades o servituds 

de pas obligatòries en planta baixa, no obstant això els el projecte d’edificació podrà proposar-

ne de noves, que no computaran a efectes de l’edificabilitat màxima permesa.  

q) Entrades d’aparcament. En els plànols d’ordenació es regula la potencial disposició de les 

entrades d’aparcament a les diferents unitats de volum establertes en el present Pla de Millora 

Urbana. Les entrades d’aparcament es podran situar fora del perímetre regulador de la planta 

baixa. 

r) Cobertes. S’estableixen diferents condicions d’acabament de coberta, depenent de si es 

tracta de la coberta de la darrera planta pis o de la coberta de la planta d’acabament: 

Per damunt l’ARM de la darrera planta pis es permet: 

- La planta d’acabament, que es correspon amb la planta àtic assenyalada a l’apartat j) 

d’aquest article. Aquesta planta haurà de ser obligatòriament de coberta plana i no 

transitable i sobre la mateixa només s’admetrà el que es regula més endavant. 

- La coberta terminal de l’edifici amb un pendent màxim del 30%. L’espai resultant de la 

potencial inclinació de la coberta serà habitable i computarà a efectes d’edificabilitat a 

partir de 1,9 metres d’alçada lliure interior. 

- Les cambres d’aire i elements de cobertura en casos que hi hagi terrat o coberta plana, 

amb una alçada màxima de 60 cms. 

- Les baranes de les façanes anterior i posterior i, si s’escau, del patis interiors i de 

separació entre terrats amb una alçada màxima de 1,80 mts. 

- Els badalots d’accés als terrats amb una alçada màxima de 4,2 metres per a qualsevol 

element  que el composi. 

- Els elements tècnics de les instal·lacions, sense més limitació d’alçada que la que imposi 

la seva funcionalitat. 

Per damunt l’ARM en el cas de la planta d’acabament es permet:  

- Les cambres d’aire i elements de cobertura amb una alçada màxima de 60 cms. No es 

permeten terrats transitables. 

- Les baranes de les façanes anterior i posterior i, si s’escau del patis interiors, amb una 

alçada màxima de 1 m. 

- Els elements tècnics de les instal·lacions, amb una limitació d’alçada de 1 metre. 

Els badalots d’accés a la planta d’acabament i/o als terrats comunitaris estaran inclosos dins el 

volum de la planta d’acabament (en el cas que aquesta existeixi), amb la mateixa limitació 
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sobre elements de cobertura i baranes que els establerts per a la planta d’acabament i 

computaran als efectes d’edificabilitat màxima permesa. 

4. La regulació dels usos previstos al present Pla de Millora Urbana es realitza en base a l’establert 

a la modificació puntual del PGM a l’illa delimitada per l’avinguda Gavà, Riera de sant Llorenç, 

Lluis Moré i doctor Fleming a Viladecans. 

Els usos residencials estan prohibits en les plantes baixes a excepció feta dels necessaris accessos 

dels habitatges, locals tècnics d’instal·lacions i si s’escau petits locals destinades sempre a sales, 

espais i/o llocs de magatzem sempre al servei de la comunitat de veïns. Aquests elements 

computaran com a sostre residencial. 

Els usos comercials en format de mitjà i gran establiment que poguessin donar-se per raó de la 

superfície comercial prevista en alguna de les zones d’aquest Pla de Millora Urbana, estaran 

subjectes a la legislació sectorial vigent al moment d’atorgament de la corresponent llicència de 

l’activitat. 

SECCIÓ SEGONA. REGULACIONS PARTICULARS 

Article 35.  Zona subjecta a volumetria específica. Nova edificació codi 18N  

1. Comprèn els sòls regulats per la volumetria definida per aquestes normes per a cada unitat de 

zona o illa, amb el grau de flexibilitat suficient que possibiliti el desenvolupament del projecte 

arquitectònic en diferents opcions o alternatives. L'ús dominant d'aquesta zona és el d’habitatge 

plurifamiliar amb activitat comercial, econòmica o de serveis a les plantes baixes 

S’identifica en els plànols d’ordenació amb el codi 18N. 

2. Tipus d’ordenació: segons volumetria específica en configuració flexible. La regulació pel que fa 

als paràmetres es correspon amb l’establert a l’article 33 d’aquestes Normes. 

3. Condicions de parcel·lació i edificació de la zona 18N: 

Paràmetre Condicions particulars 

Parcel·la mínima 400 m². 

Front mínim de parcel·la a vial 15,00 m. 

Fondària mínima de parcel·la 20,00 m 

Condicions de cada subzona UZ 12 
Superfície qualificació 
Edificabilitat de referència 
Habitatge lliure 
No residencial 
 
Nombre mínim d’unitats de volum 
Unitats d’habitatge de referència 
Habitatge lliure 

590 m2 
1.745 m2

1.155 m2 

590 m2 

1 ut

14 ut



 IV. NORMES URBANÍSTIQUES 

PLA DE MILLORA URBANA “PMU-01. CAN SELLARÈS”, VILADECANS. Document per l'aprovació inicial 82 

 UZ 13hp 
Superfície qualificació 
Edificabilitat de referència 
Habitatge protegit règ general 
No residencial 
 
Nombre mínim d’unitats de volum 
Unitats d’habitatge de referència 
Habitatge protegit règ general 

796 m2

3.336 m2

2.858 m2 

478 m2 

1 ut

36 ut

 UZ 13 
Superfície qualificació 
Edificabilitat de referència 
Habitatge lliure 
No residencial 
 
Nombre mínim d’unitats de volum 
Unitats d’habitatge de referència 
Habitatge lliure 

486 m2

2.770 m2

2.478 m2 

292 m2 

1 ut

31 ut

 UZ 14 
Superfície qualificació 
Edificabilitat de referència 
Habitatge lliure 
No residencial 
 

Nombre mínim d’unitats de volum 
Unitats d’habitatge de referència 
Habitatge lliure 

1.118 m2

5.611 m2

4.940 m2 

671 m2 

2 ut

62 ut

 UZ 15hp 
Superfície qualificació 
Edificabilitat de referència 
Habitatge protegit règ especial 
Habitatge protegit règ concertat 
No residencial 
 

Nombre mínim d’unitats de volum 
Unitats d’habitatge de referència 
Habitatge protegit règ especial 
Habitatge protegit règ concertat 

2.984 m2

9.118 m2

953 m2 

6.668 m2 

1.497 m2

2 ut

12 ut
83 ut

d) Perímetre regulador de l’edificació El percentatge d’ocupació la parcel·la per la planta baixa és el 
que s’estableix en els plànols d’ordenació d’acord amb el 
següent: 
Subzona 18N2 100% 
Subzona 18N3hp 60% 
Subzona 18N14 60% 
Subzona 18N15 59,98% 
Pel que fa a l ocupacions en plantes pis i plantes d’acabament 
s’estarà al que s’assenyala en els plànols d’ordenació 

e) Localització relativa de l’edificació L’alineació obligatòria s'estableix gràficament als plànols 
d’ordenació per les unitats de zona 18N13hp, 18N14 i 18N15. 

f) Espai lliure de parcel·la S’estableix gràficament als plànols d’ordenació 
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g) Perfil regulador S'estableix gràficament als plànols d’ordenació conjuntament per 
les plantes pis i planta baixa i també per la planta d’acabament. 

h) Nombre màxim de plantes i  
Alçada Reguladora Màxima 

S'estableixen gràficament als plànols d’ordenació. 

i) Planta d’acabament S'estableix gràficament als plànols d’ordenació. 

j) Punt d'aplicació de l'ARM S'estableix gràficament als plànols d’ordenació 

k) Cota de la planta baixa Es regulen segons les condicions generals establertes a l’article 32 
d'aquest PMU 

l) Alçades lliures mínimes  Es regulen segons les condicions generals establertes a l'art 32 
d'aquest PMU 

m) Cossos i elements sortints Es regulen segons les condicions generals establertes a l'article 32 
d'aquest PMU i d’acord amb el que es determina als plànols 
d’ordenació. 

n) Espais intermedis amb l’exterior Es regulen segons les condicions generals establertes a l'art 32 
d'aquest PMU 

o) Porxades o servituds de pas Es regulen segons les condicions generals establertes a l'art 32 
d'aquest PMU 

p) Entrades d’aparcament Es regulen segons les condicions generals establertes a l'art 32 
d'aquest PMU i en els plànols d’ordenació d’aquest PMU 

q) Cobertes Es regulen segons les condicions generals establertes a l’article 32 
d'aquest PMU. 

 
Règim dels habitatges protegits de cada subzona 

- Subzona 18N13hp.  Habitatge protegit en règim general 

- Subzona 18N15hp.  Habitatge protegit en règim especial i concertat 

Les quantitats de sostre corresponent a cada tipus s’especifiquen en el quadre. 

4. Condicions d’ús de la zona Nova edificació codi 18N: 

S’estableix com a ús principal el de residencial d’habitatge, amb les diferents modalitats de lliure, 

protegit en règim especial, protegit en règim general i protegit en règim concertat, segons 

s’estableixi a cada unitat de zona. 

Es prohibeix l'ús d’habitatge a les plantes baixes. 

La forma i profunditat de l'espai no residencial, serà lliure, havent-se de situar dins del perímetre 

regulador de la planta i complint amb el percentatge màxim que s’estableix als plànols 

d’ordenació. Sobre aquests espais, es permeten situar els accessos i serveis comuns dels habitatges 

situats en les plantes superiors. 

Es permet l'ús no residencial en l'espai reservat pels usos residencials d’habitatge lliure, però no en 

el sentit contrari 

L’ús comercial, estarà subjecte a allò que determini la legislació vigent sobre equipaments 

comercials al moment d’atorgament de la llicencia de l’activitat. 

 

5. Condicions de l’ús d’aparcament de la zona Nova edificació codi 18N. 

Les reserves de places d’aparcament s’ajustaran al següent: 
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- En els sostre destinat a habitatge: 

- Es preveurà un mínim d’una plaça d’aparcament de cotxe per habitatge. 

- Es preveurà un mínim de dues places d’aparcament de bicicleta per habitatge. 

- En els sostre destinat a usos diferents de l’habitatge: 

- Es preveurà un mínim d’una plaça d’aparcament de cotxe per cada 80 m², o fracció, de 

superfície construïda comercial. 

CAPÍTOL CINQUÈ. PARÀMETRES AMBIENTALS DEL PLA DE MILLORA 

SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 36.  Objecte i contingut de les disposicions 

1. Aquest apartat conté les disposicions de caràcter ambiental comunes pel conjunt del sòls 

compresos en el present Pla de Millora Urbana. 

2. Les presents disposicions ambientals afecten tant a les obres d’urbanització com d’edificació, i 

per tant tenen incidència tant en les determinacions directes d’aquest planejament, com aquelles 

que es derivin de la seva execució. 

3. Les disposicions ambientals s’estructuren en un conjunt de 5 grans apartats 

1) Energia 

2) Cicle de l’aigua 

3) Mobilitat 

4) Sòl, materials i gestió de residus i 

5) Contaminació acústica i lumínica. 

4. Totes les referències a la legislació sectorial, que es fa menció concreta en aquestes disposicions 

ambientals, ha d’entendre’s aplicable en tant que sigui vigent, i s’entendrà substituïda, en el seu 

cas, per la legislació equivalent, que es promulgui i que derogui l’anterior. 

SECCIÓ SEGONA. ENERGIA 

Article 37.  Sostenibilitat i ecoeficiència en l’edificació: estalvi energètic 

1. Els edificis (de nova construcció i els existents que es modifiquin, reformin o rehabilitin 

integralment) cal que disposin de la certificació d’eficiència energètica, d’acord amb les 

prescripcions establertes al Reial Decret 47/2007 de certificació d’eficiència energètica, amb un 



 IV. NORMES URBANÍSTIQUES 

PLA DE MILLORA URBANA “PMU-01. CAN SELLARÈS”, VILADECANS. Document per l'aprovació inicial 85 

nivell mínim “B”, per a l’obtenció de la llicència urbanística, essent desitjable assolir un nivell “A” 

de certificació energètica.  

2. Els edificis (de nova construcció i els existents que es modifiquin, reformin o rehabilitin 

integralment) cal que disposin de la certificació d’eficiència energètica nZEB (nearly Zero Energy 

Building. Altrament s’estarà al que es disposi en el marc normatiu que determina aquesta regulació 

així com les seves possibles modificacions, moratòries etc..... 

3. Respecte el Decret 21/2006, modificat pel Decret 111/2009, de 14 de juliol, que regula l’adopció 

de criteris ambientals i d’ecoeficiència en edificis, aquest Pla de Millora Urbana estableix la 

preferència dels paràmetres d’ecoeficiència relatius als materials i sistemes constructius relatius a 

l’eficiència energètica, prioritzant l’aplicació d’aquelles actuacions més eficients en l’estalvi 

energètic. Aquesta disposició, no afecta els criteris de puntuació establerts pel Decret 21/2006. A 

continuació es llisten les solucions constructives en l’edificació, que es consideren més eficients, 

ordenades de major a menor respecte el seu valor d’ecoeficiència: 

1. La reducció en un 30% del coeficient mitjà de transmitància tèrmica (Km) dels tancaments 

verticals exteriors, respecte al Km= 0,70 W/m2K fixat a l’article 4 (d’obligatori compliment). És 

a dir, aconseguir un coeficient mitjà de transmitància tèrmica ≤ 0,49 W/m2K. 

2. La reducció en un 20% del coeficient mitjà de transmitància tèrmica (Km) dels tancaments 

verticals exteriors, respecte al Km= 0,70 W/m2K fixat a l’article 4 (d’obligatori compliment). És 

a dir, aconseguir un coeficient mitjà de transmitància tèrmica ≤ 0,56 W/m2K. 

3. La reducció en un 10% del coeficient mitjà de transmitància tèrmica (Km) dels tancaments 

verticals exteriors, respecte al Km= 0,70 W/m2K fixat a l’article 4 (d’obligatori compliment). És 

a dir, aconseguir un coeficient mitjà de transmitància tèrmica ≤ 0,63 W/m2K. 

4. Construcció de façanes ventilades quan aquestes estan orientades cap al SW. 

5. Enjardinament de la coberta de l’edificació, per facilitar que es pugui utilitzar la vegetació 

com a controlador ambiental passiu. 

6. Construcció de cobertes ventilades en els edificis. 

7. Edificis on el 80% d’habitatges rebin 1 hora d’assolellament directe a l’obertura de la sala 

entre les 10 i les 12 h del solstici d’hivern. 

4. Així mateix caldrà tenir presents les dues disposicions següents, per bé que la seva eficiència 

energètica depèn de la seva forma d’integració a la construcció (abast, ús i magnitud): 

- Ús d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció/refrigeració). La seva 

efectivitat en l’estalvi energètic global depèn de la contribució d’aquestes sobre el consum 

total. 

- L’enllumenat en espais comunitaris o d’accés dels habitatges ha de comptar amb detectors de 

presència. La seva efectivitat en l’estalvi energètic global, depèn de la previsió d’aquests espais 

en els edificis d’habitatges i els seus accessos. 

Article 38.  Sostenibilitat i ecoeficiència en l’edificació: energies renovables 
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1. Cal dotar d’espai lliure les cobertes de noves edificacions de manera que sigui viable la 

instal•lació dels captadors solars tèrmics i/o fotovoltaics exigits al Decret 21/2006, modificat pel 

Decret 111/2009, de 14 de juliol, i el Codi Tècnic de l’Edificació. S’adoptarà una solució 

constructiva arquitectònicament integrada i energèticament eficient i s’haurà de garantir el 

manteniment de les instal•lacions. 

2. Als projectes d’edificació s’ha de detallar el percentatge de la demanda energètica coberta amb 

energies renovables i descriure les tecnologies emprades. En qualsevol cas, s’intentarà maximitzar 

la generació d’energia amb energies renovables. 

Article 39.  Sostenibilitat i ecoeficiència en l’edificació: ventilació i orientació 

1. Caldrà considerar els fluxos naturals d’aire (els vents topogràfics) a l’hora de dissenyar els 

edificis i els habitatges per tal d’afavorir la ventilació natural a l’estiu i/o la protecció contra vents 

dominants (no la protecció contra vents topogràfics, donat que aquests afavoreixen la ventilació 

natural). 

2. Cal que més del 50% de les edificacions destinades a habitatges tinguin orientació sud (± 45º). 

S’afavorirà la ventilació natural dels habitatges i una doble orientació; a tal efecte són d’aplicació 

les directrius següents: 

- Es prioritzarà la tipologia d’habitatge passant preferentment amb orientació sud d’una de les 

façanes. 

- Els edificis d’habitatges habitatges a banda i banda tindran preferentment l’orientació NE-SW i 

NW-SE. 

- Pels edificis amb molta profunditat que no permetin la tipologia d’habitatge passant, és 

necessari considerar l’ús de patis i espais de ventilació i de llums amb mides que garanteixin la 

il·luminació i ventilació natural correcta dels espais als quals serveixen. 

Article 40.  Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització 

1. En els semàfors i la senyalització, s’ha d’utilitzar dispositius electrònics LED, sistemes més 

eficients i amb menor cost de manteniment. 

2. Les instal·lacions i aparells d’enllumenat públic cal que reuneixin les característiques següents: 

- Utilització en la vialitat de dispositius d’alta eficiència en els enllumenaments exteriors, com 

LED. Es prioritzarà aquest ús també per la resta d’espai públic. 

- Aplicació de mecanismes automàtics d’accionament en l’enllumenat públic (cèl·lules 

fotoelèctriques o rellotges astronòmics) i sistemes de regulació del nivell lumínic (fluxors). 

Article 41.  Enllumenat exterior 

Amb la finalitat d’estalvi energètic, les instal·lacions i els aparells d’enllumenat exterior, tant en 

espais públics com en parcel·la privada, han de complir els requeriments establerts al DECRET 

190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental 

de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn així com les seves modificacions posteriors. 
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SECCIÓ TERCERA. CICLE DE L’AIGUA 

Article 42.  Prevenció del risc d’inundació 

1. En el projecte del tractament dels espais lliures públics i privats s’establiran mesures tècniques 

per minimitzar els riscos d’inundació, considerant: 

- La percolació de l’aigua de pluja (mitjançant l’enjardinament dels espais lliures públics i 

privats) 

- El drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies impermeables i 

fomentant els paviments drenants). 

2. Els càlculs hidrològics i hidràulics es determinaran seguint el document tècnic aprovat per l'ACA 

"Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d'inundabilitat d'àmbit local". 

Article 43.  Minimització del consum d’aigua i foment de l’estalvi i de la reutilització 

1. Caldrà establir les mesures necessàries respecte la urbanització dels carrers i els espais lliures, 

tant públics com privats, que garanteixin la minimització de la necessitat de recursos hídrics, 

essent un objectiu general d’aquest Pla de Millora Urbana, l’aconseguir aproximar-se a un balanç 

zero respecte les necessitats d’aportació d’aigua per aquelles activitats que no siguin del consum 

humà (reg, neteja, fonts ornamentals....) 

2. El sistema de reg s’ha de contemplar en els projectes de zones verdes i vialitat. Haurà de ser per 

degoteig soterrat (exceptuant les àrees de gespa/prat si n’hi ha) i es regularà en funció del grau 

d’humitat (sensors de pluja i/o d’humitat).  

3. En el cas d’espais públics que continguin fonts o altres instal•lacions amb demanda d’aigua 

potable, el projecte preveurà dues xarxes d’abastament d’aigua: una d’aigua potable (per 

abastament de fonts, etc.) i l’altra d’aigua regenerada, amb connexió amb la xarxa municipal 

d’aigua regenerada, existent o en previsió de la seva futura creació. Aquesta segona xarxa donarà 

servei a tots els usos compatibles amb la qualitat de l’aigua regenerada, d’acord amb la normativa 

aplicable. 

4. S’ha de donar compliment als paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’aigua establerts al Decret 

21/2006 pel que es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en edificis. 

SECCIÓ QUARTA. MOBILITAT 

Article 44.  Aparcament fora de la via pública 

1. Tots els edificis de nova planta s’han de projectar amb aparcaments a l’interior de l’edifici o en 

terrenys edificables del mateix solar, d’acord amb les condicions següents: 

- Les dimensions mínimes de les places de garatge o aparcament han de complir les condicions 

establertes a l’annex 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis de la 

mobilitat generada. 
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- El nombre, les dimensions i l’entorn de les places reservades per a persones amb mobilitat 

reduïda s’ajustaran al que disposa la normativa sectorial vigent. 

2. El nombre mínim de places d’aparcament de bicicletes que s’hauran de preveure en edificis ve 

determinat per l’annex 1 del Decret 344/2006, de 10 de setembre, i en funció de les 

característiques específiques de l’ús de l’edifici. 

Article 45.  Reserva d’espai per a magatzem en els locals comercials 

Els locals comercials hauran de destinar per a magatzem un mínim del 10% del sostre, a l’interior de 

l’edifici o en terrenys edificables del mateix solar, llevat que es tracti d’activitats comercials que 

per les seves característiques especials, justifiquin adequadament la manca de necessitat de 

magatzem per als seus productes. 

Article 46.  Reserva d’espai per a càrrega i descàrrega 

Per tal d’aconseguir una distribució àgil i ordenada de les mercaderies s’han de destinar places de 

càrrega i descàrrega en la xarxa viària de dimensions 3 x 8 metres amb els següents ràtios: 

- Ús comercial: 1 plaça per cada 1.000 m² de superfície de venda o 1 plaça per cada 8 

establiments. 

SECCIÓ CINQUENA. SÒL, MATERIALS I GESTIÓ DE RESIDUS 

Article 47.  Prevenció de l’erosió i reutilització de sòls 

1. El disseny de la geometria dels talussos de terres permanents han de presentar un pendent 

màxim de 3H:2V, sempre d’acord a les prescripcions dels estudis geotècnics, de tal manera que es 

garanteixi la seva estabilitat a llarg termini, es previngui l’erosió, es faciliti la revegetació i es 

limitin les pèrdues de sòl (d’acord amb els criteris de la FAO). Amb caràcter d’excepció, podran 

admetre’s puntualment pendents superiors condicionats a l’aplicació de tècniques de bioenginyeria 

en la revegetació dels talussos. 

2. Els projectes que desenvolupin els espais verds, públics o privats. i les restauracions d’espais 

afectats, han de contemplar el decapatge i preservació de la terra vegetal per ser utilitzada 

posteriorment a les àrees a enjardinar o restaurar. Els projectes també han de considerar la 

possibilitat d’adequació i millora de la terra vegetal mitjançant l’addició d’adobs minerals i fems 

orgànics. 

Article 48.  Sostenibilitat en els materials i sistemes constructius 

1. En l’edificació es prioritzarà l’ús de sistemes constructius industrialitzats o prefabricats, els 

quals permeten reduir considerablement la generació de residus durant la fase d’obra i optimitzen 

el cicle de vida de producció del material. 

2. La selecció d’alternatives de materials es basarà en els criteris següents:  
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- Valorar l’energia consumida des de l’elaboració i el transport del material, fins a la seva 

col•locació i el seu posterior reciclatge.  

- Prioritzar els productes locals, fabricats o estrets de l'entorn proper, atès que la reducció de la 

distància de procedència dels materials comporta una disminució important del consum 

energètic total. 

- Els materials d’origen natural (fusta, pedra natural, terres, àrids, etc) han de provenir 

d’explotacions controlades, convenientment legalitzades 

- Cal potenciar l’ús de productes amb distintiu de qualitat ambiental així com distintius que 

determinin l’explotació controlada i sostenible dels materials emprats. 

3. Caldrà contemplar l’ús de materials i productes reciclats o reutilitzats. Es considerarà la 

incorporació d’elements realitzats a partir de material reciclat (especialment plàstic i vidre 

reciclat), com ara mobiliari urbà (bancs, papereres, etc.), panells de senyalització, pilones, 

paviments de carril bici, elements delimitadors de parterres, etc. 

Article 49.  Previsió d’espais en habitatges 

Els habitatges hauran de comptar amb els espais adequats per poder realitzar recollida selectiva de 

residus, amb un espai fàcilment accessible que permeti la separació de: envasos, matèria orgànica, 

vidre, paper i cartró i rebuig. 

SECCIÓ SISENA. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I LUMÍNICA 

Article 50.  Condicions acústiques per als projectes d’urbanització i d’espais lliures 

1. Per tal de reduir la contaminació acústica, s’ha de col•locar indicatius de reducció de velocitat 

en vials amb major intensitat de trànsit rodat. 

2. Quan, per al compliment dels objectius de qualitat acústica establerts legislativament, resulti 

necessària l’adopció de sistemes de protecció acústica, s’han de justificar l’eficiència i suficiència 

d’aquests vers l’emissor i els límits de qualitat acústica aplicables d’acord amb la legislació vigent. 

Article 51.  Condicions acústiques en les edificacions 

A les edificacions s’ha de donar compliment als requeriments relatius al soroll, establerts al Codi 

Tècnic de l’Edificació (aprovat pel Real Decret 314/2006, de 17 de març) i els especificats al Decret 

21/2006, de 14 de febrer, pel que es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en 

edificis. 

Article 52.  Instal•lacions d’enllumenat exterior 

Per tal d’evitar la contaminació lluminosa, les instal•lacions d’enllumenat exterior (tant públic com 

privat), han de complir els criteris tècnics fonamentats en les disposicions del DECRET 190/2015, de 
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25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 

l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, en particular pel que fa a: 

- Tipus de làmpades segons la classificació de la zona on s’ubica l’actuació 

- Percentatge màxim de flux d’hemisferi superior d’un pàmpol d’un llum 

- Enlluernament pertorbador màxim en il·luminació exterior de tipus viari 

- Índex màxim d’enlluernament en enllumenats per a vianants 

- Il·luminació intrusa màxima en superfícies verticals  

- Il·luminació mitjana màxima en zones destinades a trànsit de vehicles i/o al pas de vianants  

- Intensitat lluminosa màxima emesa en direcció a àrees protegides (E1) 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA 

Fins que no s’iniciï el procés d’execució del polígon d’actuació urbanística corresponent, les 

activitats existents en l’àmbit d’aquest PMU es poden mantenir i es poden autoritzar obres de 

reparació, consolidació i rehabilitació de les construccions i edificacions existents. 
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1. ANTECEDENTS I OBJECTE DEL DOCUMENT 

El present document és l’informe ambiental del Pla de Millora Urbana 01 can Sellarès al municipi de 

Viladecans 

2. MARC LEGAL 

L’article 3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme, defineix el desenvolupament urbanístic sostenible com: 

- La utilització racional del territori 

- La capacitat de conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos 

naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals. 

- Atès que el sòl és un recurs limitat, comporta models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió 

en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació del sòl 

urbà, atenguin la preservació i millora dels sistemes de vida tradicionals i consolidin un model 

de territori globalment eficient. 

L’article 9 del mateix Decret, que defineix les directrius per al planejament urbanístic, estableix: 

- Les administracions competents han de vetllar perquè l’execució del planejament urbanístic 

assoleixi els criteris de sostenibilitat. 

- És prohibit d’urbanitzar i edificar en zones inundables i altres zones de risc, salvant les obres 

vinculades a la protecció i preservació dels riscs. 

- El planejament urbanístic ha de preservar el paisatge i ha d’incorporar les prescripcions que 

garanteixin la integració ambiental del planejament. 

- Es prohibeix urbanitzar en pendents superiors al 20% sempre que això no comporti la 

impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents. 

- La pèrdua de valors a conseqüència d’un incendi en sòls forestals o d’interès paisatgístic no 

serà fonament per a la modificació de la seva condició de sòl no urbanitzable. 

- Quan l’avaluació d’impacte ambiental sigui preceptiva, el planejament ha de contenir les 

determinacions establertes a la declaració corresponent. 

El punt 7 de l’article 70, referent als plans de millora urbana, diu que és d’aplicació l’article 66. 

Documentació dels plans parcials urbanístics i l’article 66, estableix la documentació que composa 

els plans parcials urbanístics i estableix que ha de contenir la documentació ambiental pertinent i, 

com a mínim, l’informe mediambiental. 

En no tractar-se de cap dels supòsit als que es refereix la legislació referent als plans i programes 

que s’han de sotmetre a avaluació ambiental, el contingut del present informe queda establert per 
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l’article 100 del Reglament de la Llei d’Urbanisme que defineix l’objecte i contingut de l’informe 

ambiental dels plans urbanístics derivats. 

3. DESCRIPCIÓ DEL MEDI 

3.1. SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ AMBIENTAL 

És important considerar el caràcter eminentment urbà de l’àmbit del present Pla de millora, per 

realitzar l’avaluació dels possibles impactes derivats del desenvolupament de PMU, de forma que es 

considera l’escenari actual com a escenari de referència sobre el qual es proposen actuacions per a 

millorar la connectivitat viària, l’accessibilitat i en especial, la mobilitat saludable, generant nous 

espais lliures de referència que han de ser el suport de la interacció social veïnal. 

L’àmbit al que es refereix el Pla de millora urbana de can Sellarès es situa en el nucli urbà de 

Viladecans a tocar del límit del terme municipal amb Gavà. 

Es tracta d’un petit sector de planejament que forma part del mosaic més gran que constitueix els 

barris de can Palmer, can Sellarès i els habitatges del Congrés als barris de Ponent del mateix 

municipi. 

Viladecans, és un municipi planer situat entre les cotes 00 i 350 mts aproximadament sobre el nivell 

del mar, a la part baixa del baix Llobregat, amb un terme que presenta 4 franges clarament 

diferenciades: la franja litoral, agrícola, la granja urbana i la franja forestal. La població es 

concentra en l’espai de samontà allà on la muntanya i la plana deltaica es troben. 

El clima és mediterrani litoral, amb temperatures moderades que a l’hivern oscil·len entre els 10 i 

els 14º, mentre que a l’estiu la mitjana es situa entre els 21 i els 25º. La temperatura mitjana anual 

és de 16,6º. 

Les precipitacions anuals ronden els 614 mm, amb màxims a la primavera i a la tardor i períodes 

secs a l’hivern i sobretot a l’estiu.  

3.2. ZONES DE RISC 

Riscos naturals. Inundabilitat 

En matèria de riscos naturals, cal considerar bàsicament el risc d’inundabilitat vinculat a 

l’hemidelta dret de la plana deltaica del Llobregat. La cartografia disponible de l’Agència 

Catalana de l’Aigua (ACA) evidencia que l’àmbit objecte de l’avaluació es troba inclòs dins d’una 

gran àrea considerada zona potencialment inundable d’acord amb criteris geomorfològics. No 

obstant, això la classificació de sòl urbà del PMU, fa que aquesta inundabilitat en períodes retorn 

del 100 i 500 anys no afecta a les consideracions d’ordenació del PMU. 

 

Contaminació acústica 

Els mapes estratègics del soroll (MES) –derivats de la Directiva 2002/49/UE– avaluen l’exposició 

de la població al soroll produït per diverses fonts en una zona determinada. Aquelles entitats 



 V. INFORME AMBIENTAL 

PLA DE MILLORA URBANA “PMU-01. CAN SELLARÈS”, VILADECANS. Document per l'aprovació inicial 95 

locals que formen una aglomeració de més de 100.000 habitants –d’àmbit municipal o 

supramunicipal– i les administracions titulars d’infraestructures del transport han d’elaborar els 

Mapes, que s’han d’actualitzar cada cinc anys. 

Gavà –junt amb Viladecans i Sant Boi– forma part de l’aglomeració metropolitana denominada 

Baix Llobregat II. 

Els mapes estratègics incorporen com a paràmetres els nivells sonors diürns (Ld), nocturns (Ln) i 

els nivells sonors de la integració dels períodes dia, vespre i nit (Lden), en dB(A). D’acord amb la 

cartografia disponible pel període 2012-2017 es constaten, en el perímetre de l’àmbit, Lden 

entre 60 i 64 dB(A) a l’avinguda de la riera de sant Llorenç i entre 55 i 59 dB(A) a l’avinguda de 

Gavà i la de Lluis Moré que són les arteries amb major impacte acústic ja que al interior del barri 

el nivell d’impacte acústic és molt reduït. 

 

Contaminació lluminosa 

Pel que fa a la contaminació lumínica, els referents bàsics a considerar són: 

• Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 

nocturn. 

• Decret 190/2015 de desplegament de la Llei 6/2001. 

El Decret 190/2015 exposa la zonificació del territori català en funció de quatre tipus de zones 

de protecció. A l’àmbit del Pla de Millora, a l’igual que a les àrees urbanes, predomina la 

categoria E3, corresponent a una zona de protecció moderada –la categoria genèrica pels sòls 

urbans o urbanitzables- sense una especial restricció pel que fa a aqueta contaminació. 

El Decret 190/2015 també estableix les característiques que han de tenir les instal·lacions 

d’il·luminació exterior per tal de prevenir la contaminació lumínica i afavorir l’estalvi i 

aprofitament energètic. 

 

Contaminació des sòls 

Donat el seu ús prolongat com instal·lació esportiva i en els seus orígens com una construcció 

rural envoltada de camps de conreu, no es preveu que hi hagin especials elements en respecte a 

la contaminació de sòls. 

3.3. USOS ACTUALS DEL SÒL 

La quasi totalitat del sòl inclòs dins de l’àmbit del PMU ha estat destinat originàriament a usos 

agraris i en posterioritat a usos esportius i de lleure. Dins de l’àmbit del Pla de millora podem 

distingir fonamentalment tres tipus de sòl pel que fa als usos i activitats existents: 

- els sòls corresponents a les pistes esportives fonamentalment de camps de futbol 

- els sòls corresponents a les instal·lacions esportives amb edificacions i paviments de naturalesa 

diferent com l’espai de la piscina, en desús des de ja fa molt temps i les pistes esportives 

pavimentades 
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- i els sòls corresponents que conformen la masia de can Sellarès i els seus entorns amb una 

presència significativa de vegetació arbòria en el seu entorn. 

3.4. PATRIMONI CULTURAL 

la masia de can Sellarès forma part del llistat consensuat i aprovat al Ple Municipal de 2007 en la 

que consten 376 elements d’interès patrimonial i que ha se ser la base de la posterior confecció  del 

Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni Cultural de Viladecans. Altrament la masia té la 

condició de formar part de del conjunt de BCIN/BCIL dels municipi de Viladecans. 

3.5 PATRIMONI NATURAL DEL SÒL 

Es tracta majoritàriament d’una antiga zona agrícola. Els elements d’interès natural estan recollits 

en els documents d’informació i en la mateixa normativa d’aquest PMU A part d’aquest elements, 

no hi cap element d’especial interès, ni s’ha identificat cap espècie ni hàbitat protegit, de tal 

manera q caldrà un tractament especial en els espais lliures inventariats i també en les de la 

qualificació d’equipaments procurant respectar les espècies vegetals més significatives i 

trasplantant aquelles que es puguin en altres indrets dins del mateix àmbit del PMU. 

4. ANÀLISI DE LA PROPOSTA DEL PLA 

Objectius: 

L’objectiu principal de PMU, tal i com estableix la modificació puntual de l PGM, és l’ordenació 

d’un nou àmbit de centralitat urbana en el municipi de Viladecans establint i concretant les 

condicions de l’ordenació del sòl i de l’edificació, així com definir els mecanismes de gestió 

necessaris per al desenvolupament d’aquest sector.  

Els objectius específics del Pla de Millora Urbana són els següents: 1) Obrir i garantir la 

continuïtat viaria, en el sentit llevant-ponent, del nou passeig central fins la plaça de la 

Concòrdia i per extensió fins la mateixa rambla de Joaquim Vayreda a Gavà; 2) Permeabilitzar 

aquesta peça de sòl en el sentit nord-sud, garantint una comunicació entre l’avinguda Lluis Moré 

del Castillo i l’avinguda de Gavà; 3) Ordenar el nou front de l’avinguda de la riera de Sant 

Llorenç, amb nous edificis d’habitatges i activitats comercials que ofereixin una major intensitat 

cívica a aquesta carrer frontera entre els termes municipals de Gavà i Viladecans; i 4) 

Diversificar i optimitzar la peça de sòl dels equipaments extensius, oferint usos complementaris i 

diversos que garanteixin una major intensitat cívica d’aquest equipament. 

Condicions d’ordenació, edificació i ús: 

La Modificació Puntual del PGM a l’illa delimitada per l’avinguda Gavà, Riera de Sant Llorenç, 

Lluis Moré i Doctor Fleming estableix en la fitxa normativa corresponent les condicions 

d’ordenació a les que s’haurà d’ajustar el desenvolupament del esmentat PMU definint els 

paràmetres i els percentatges de sòl públic i privat així com les edificabilitat als que s’ha de 

destinar aquest sector de sòl de Viladecans. 
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Pel que fa a l’ordenació de les edificacions, el tipus d’ordenació escollit és de volumetria 

específica, tot permetent una certa llibertat de composició dels volums de cada illa, establint un 

perímetre i un perfil regulador màxims on cal situar l’edificabilitat prevista. El PMU cerca de 

formalitzar un nou front edificat sobre avinguda de la Riera de Sant Llorenç, amb la voluntat 

d’atorgar a aquest eix la màxima condició de continuïtat urbana, no obstant això, les peces que 

fan font sobre aquesta via mantindran igualment la seva condició de filtre dins de l’àmbit del 

PMU amb la voluntat de no fer un efecte de barrera visual sobre aquesta mateixa via i a la 

vegada facilitar i permeabilitzar l’accés de la gran peça d’equipaments. 

5. MESURES AMBIENTALS  

5.1. IMPACTES AMBIENTALS DE L’ACTUACIÓ PROPOSADA 

És important considerar el caràcter eminentment urbà de l’àmbit del present Pla de millora, per 

realitzar l’avaluació dels possibles impactes derivats del desenvolupament de PMU, de forma que es 

considera l’escenari actual com a escenari de referència sobre el qual es proposen actuacions per a 

millorar la connectivitat viària, l’accessibilitat i en especial, la mobilitat tova, generant nous espais 

lliures de referència que han de ser el suport de la interacció social veïnal. 

Així, el criteri emprat és comparar el desenvolupament urbanístic de l’àmbit en base al 

planejament vigent amb el desenvolupament resultant de l’aplicació del PMU. Fruit d’aquesta 

comparació s’identifiquen -i posteriorment s’avaluen- els impactes derivats de les modificacions 

introduïdes pel Pla de Millora. 

Per a la realització de la valoració s’utilitza la terminologia recollida a la Directiva 2001/42/CE 

relativa als efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. En el següent apartat es 

proposen unes mesures correctores i/o compensatòries. 

ENERGIA 

Els consums energètics seran superiors als actuals al augmentar el nombre d’habitatges i el sostre 

destinat a activitats econòmiques. 

HIDROLOGIA 

L’execució de l’actuació proposada no ha de comportar, forçosament, una transformació 

significativa de la impermeabilització dels sòls actuals. Tot i així, es proposen mesures correctores i 

es limita la superfície a impermeabilitzar en els sòls públics. 

Les obres de fonamentació de les noves edificacions o les excavacions per a rases i soterranis poden 

produir un efecte de tall en la circulació dels fluxos d’aigua. 

En l’execució de les obres, existeix també un cert risc que es produeixin arrossegaments de 

materials com acopis de terres, residus i altres per l’ocurrència de precipitacions intenses. 
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MEDI NATURAL 

El medi no presenta hàbitats d’interès natural sobre els que es puguin produir impactes negatius, ja 

que es tracta, majoritàriament, d’espais totalment urbanitzats, on la vegetació està present en els 

espais lliures, i en els espais qualificats com a equipaments, dins de l’àmbit del Pla de Millora. 

GEOLOGIA I SÒLS 

Caldrà realitzar moviments de terres per tal de construir els desenvolupaments previstos. Aquestes 

operacions crearan inestabilitats gravitatòries i podran propiciar l’inici de processos erosius. 

Les poques terres vegetals que s’afectin caldrà decapar-les abans dels moviments d’excavació i 

terraplenatge, per tal de reutilitzar-les en les zones d’espais verds. En cas contrari, es produiria una 

pèrdua de sòl, que també estarà associada a les instal·lacions temporals de l’obra. 

RESIDUS 

Quant a la generació de residus, les operacions d’execució de les obres comportaran un augment en 

la producció de residus, així com en la tipologia d’aquests (embalatges, cartrons, formigó, material 

absorbent, draps bruts, aerosols, olis, combustibles, filtres...). Molts d’aquests residus poden 

comportar un risc de contaminació del sòl i de les aigües superficials i subterrànies.  

Un cop desenvolupades les actuacions previstes, s’incrementarà el volum de residus en l’àmbit, les 

tipologies dels quals seran similars a les que actualment gestiona el sistema de recollida municipal. 

CLIMA I ATMOSFERA  

Durant la construcció de les obres d’urbanització i edificació es produiran augments en els nivells de 

pols a l’atmosfera, degut als moviments de materials i terres, excavacions i terraplenats i a la 

circulació de camions. 

Es produirà, també, un increment en les partícules en suspensió i en les emissions de contaminants 

durant l’execució de les esmentades obres. 

SOROLL 

Es produiran augments en els nivells de soroll ambiental degut als treballs de construcció que es 

duran a terme en el moment que s'executin les actuacions previstes en Pla de Millora. Aquest soroll 

estarà associat a la circulació de camions, però també a les operacions de moviments de terres i a 

les de construcció de les edificacions i pavimentacions. 

Finalitzades les obres, l’increment en el nivell de soroll provocat pels nous habitatges i equipaments 

no serà significatiu, ja que els usos previstos són similars als existents. 

5.2. RECOMANACIONS AMBIENTALS 

El present Pla de Millora incorpora en el document de les normes urbanístiques, un capítol cinquè, 

“paràmetres ambientals del Pla de Millora” que conté les disposicions de caràcter ambiental 

comunes pel conjunt dels sòls compresos en l’àmbit del present document. Aquestes disposicions 
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ambientals afecten tant a les obres d’urbanització com d’edificació, i per tant tenen incidència en 

les determinacions directes d’aquest planejament. 

Les disposicions ambientals que formen part del cos normatiu, s’estructuren en un conjunt de cinc 

apartats; 1) Energia; 2) Cicle de l’aigua; 3) Mobilitat; 4) Sòl, materials i gestió de residus i 5) 

Contaminació acústica i lumínica. El contingut general d’aquestes disposicions és el següent: 

ENERGIA 

Els consums energètics seran superiors als actuals al augmentar el nombre d’habitatges i el sostre 

destinat a activitats econòmiques. 

De totes maneres, el PMU incorpora els paràmetres d'ecoeficiència urbanística establerts per la 

legislació general vigent i els específics existents al municipi de Viladecans, entre altres els 

següents: 

- Les transmitàncies tèrmiques per tancaments i parets i cobertes s’ajustaran als que 

s’estableixin en la normativa vigent. 

- Per tal de millorar la integració dels arbres al carrer, la seva supervivència i la seva funció 

ambiental, caldrà optar per solucions que tinguin en compte les necessitats dels arbres i el dret 

de la comunitat urbana a tenir un arbrat saludable: escossells lineals permanents, franja herbada 

amb arbres... 

- Es realitzarà un estudi del subsòl per garantir un desenvolupament arbori correcte i un baix 

manteniment. 

- Els projectes d’urbanització, als efectes de millorar les condicions ambientals i energètiques, 

justificaran els criteris sobre la preferència de la plantació d’arbres de fulla caduca, de fulla 

perenne, enfiladisses, cobertes vegetals i patis enjardinats. 

- En el disseny dels espais enjardinats se seguiran els criteris de la xerojardineria o jardineria de 

baix requeriment d’aigua, de forma que es limitaran les superfícies de tipus de vegetació més 

consumidores d’aigua. 

Els edificis de nova construcció i els existents que es modifiquin, reformin o rehabilitin 

integralment, caldrà que disposin de la certificació d’eficiència energètica nZEB (nearly Zero Energy 

Building) 

Les directrius ambientals que formen part capítol cinquè de les normes urbanístiques del present 

Pla de Millora, fan referència al següent: 

SOSTENIBILITAT I ECOEFICIÈNCIA EN L’EDIFICACIÓ: ESTALVI ENERGÈTIC 

- Donar compliment als requeriments relatius a l’estalvi energètic, establerts al Codi Tècnic de 

l’Edificació (aprovat pel Real Decret 314/2006, de 17 de març) i els especificats al Decret 21/2006 

pel que es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en edificis.  

- Respecte el Decret 21/2006, que regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en 

edificis, aquesta modificació puntual estableix la preferència dels paràmetres d’ecoeficiència 

relatius als materials i sistemes constructius relatius a l’eficiència energètica, prioritzant l’aplicació 
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d’aquelles actuacions més eficients en l’estalvi energètic. Aquesta disposició, no afecta els criteris 

de puntuació establerts pel Decret 21/2006. En aquest sentit, es llisten les solucions constructives 

en l’edificació, que es consideren més eficients, ordenades de major a menor respecte el seu valor 

d’ecoeficiència (veure Annex normatiu. Disposicions ambientals de la Modificació puntual del PGM). 

- Tenir presents les dues disposicions següents, per bé que la seva eficiència energètica depèn de la 

seva forma d’integració a la construcció (abast, ús i magnitud):  

- Ús d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció/refrigeració). La seva 

efectivitat en l’estalvi energètic global depèn de la contribució d’aquestes sobre el consum 

total. 

- L’enllumenat en espais comunitaris o d’accés dels habitatges ha de comptar amb detectors de 

presència. La seva efectivitat en l’estalvi energètic global, depèn de la previsió d’aquests espais 

en els edificis d’habitatges i els seus accessos. 

SOSTENIBILITAT I ECOEFICIÈNCIA EN L’EDIFICACIÓ: ENERGIES RENOVABLES 

- Incorporar sistemes de captació i transformació d’energia solar fotovoltaica, segons determina el 

Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) a la secció HE5 (Contribució fotovoltaica mínima d’energia 

elèctrica), per edificis d’hipermercats, multi tenda i centres d’oci, naus d’emmagatzematge, 

edificis administratius, hotels i hostals, hospitals i clíniques i pavellons de recintes firals, quan 

aquests superen els límits de superfície i ocupació determinats al CTE. 

- Dotar d’espai lliure les cobertes de noves edificacions de manera que sigui viable la instal•lació 

dels captadors solars tèrmics i/o fotovoltaics exigits al Decret 21/2006 i el Codi Tècnic de 

l’Edificació. S’adoptarà una solució constructiva arquitectònicament integrada i energèticament 

eficient i s’haurà de garantir el manteniment de les instal·lacions. 

- Als projectes d’edificació s’ha de detallar el percentatge de la demanda energètica coberta amb 

energies renovables i descriure les tecnologies emprades. En qualsevol cas, s’intentarà maximitzar 

la generació d’energia amb energies renovables. 

SOSTENIBILITAT I ECOEFICIÈNCIA EN L’EDIFICACIÓ: VENTILACIÓ I ORIENTACIÓ 

- Caldrà considerar els fluxos naturals d’aire (els vents topogràfics) a l’hora de dissenyar els edificis 

i els habitatges per tal d’afavorir la ventilació natural a l’estiu i/o la protecció contra vents 

dominants (no la protecció contra vents topogràfics, donat que aquests afavoreixen la ventilació 

natural). 

- Cal que més del 50% de les edificacions destinades a habitatges tinguin orientació sud (± 45º), 

excepte en aquells sectors en què la seva dimensió reduïda o la topografia ho impossibilitin. 

S’afavorirà la ventilació natural dels habitatges i una doble orientació; a tal efecte són d’aplicació 

les directrius següents: 

- Es prioritzarà la tipologia d’habitatge passant preferentment amb orientació sud d’una de les 

façanes. 

- Els edificis d’habitatges habitatges a banda i banda tindran preferentment l’orientació NE-SW i 

NW-SE. 
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- Pels edificis amb molta profunditat que no permetin la tipologia d’habitatge passant, és 

necessari considerar l’ús de patis i espais de ventilació i de llums amb mides que garanteixin la 

il·luminació i ventilació natural correcta dels espais als quals serveixen. 

SOSTENIBILITAT I ECOEFICIÈNCIA EN LA URBANITZACIÓ 

- En els semàfors i la senyalització, s’ha d’utilitzar dispositius electrònics LED, sistemes més 

eficients i amb menor cost de manteniment. 

- Les instal·lacions i aparells d’enllumenat públic cal que reuneixin les característiques següents: 

- Utilització en la vialitat de dispositius d’alta eficiència en els enllumenaments exteriors, com ara 

làmpades de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) i de baixa pressió (VSBP) o LED. Es prioritzarà 

aquest ús també per la resta d’espai públic. 

- Aplicació de mecanismes automàtics d’accionament en l’enllumenat públic (cèl·lules 

fotoelèctriques o rellotges astronòmics) i sistemes de regulació del nivell lumínic (fluxors). 

ENLLUMENAT EXTERIOR 

Amb la finalitat d’estalvi energètic, les instal·lacions i els aparells d’enllumenat exterior, tant en 

espais públics com en parcel·la privada, han de complir els requeriments establerts al Decret 

82/2005 pel que s’aprova el Reglament per al desenvolupament de la Llei 6/2001 d’ordenació 

ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn; i al Real Decret 1890/2008, pel que 

s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves 

instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

CICLE DE L’AIGUA 

Prevenció del risc d’inundació 

- En el projecte del tractament dels espais lliures públics i privats s’establiran mesures tècniques 

per minimitzar els riscos d’inundació, considerant: 

- La percolació de l’aigua de pluja (mitjançant l’enjardinament dels espais lliures públics i 

privats) 

- El drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies impermeables i 

fomentant els paviments drenants). 

- Els càlculs hidrològics i hidràulics es determinaran seguint el document tècnic aprovat per 

l'ACA "Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d'inundabilitat d'àmbit local". 

MINIMITZACIÓ DEL CONSUM D’AIGUA I FOMENT DE L’ESTALVI I DE LA REUTILITZACIÓ 

- Caldrà establir les mesures necessàries respecte la urbanització dels carrers i els espais lliures, 

tant públics com privats, que garanteixin la minimització de la necessitat de recursos hídrics, essent 

un objectiu general d’aquest pla de millora, l’aconseguir aproximar-se a un balanç zero respecte les 

necessitats d’aportació d’aigua per aquelles activitats que no siguin del consum humà (reg, neteja, 

fonts ornamentals....) 
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- Amb la finalitat de maximitzar la utilització de les aigües pluvials, les edificacions de les 

parcel·les públiques o privades amb espai verd incorporat, hauran de recollir les aigües pluvials de 

les teulades i de les cobertes planes i hauran de preveure els dipòsits per a l’emmagatzematge amb 

les dimensions necessàries per als usos als que es destinaria l’aigua (regs i neteja). Per al seu 

dimensionament es tindran en compte la zona geogràfica, la superfície de reg i la tipologia de 

vegetació projectada 

- El sistema de reg s’ha de contemplar en els projectes de zones verdes i vialitat. Haurà de ser per 

degoteig soterrat (exceptuant les àrees de gespa/prat si n’hi ha) i es regularà en funció del grau 

d’humitat (sensors de pluja i/o d’humitat).  

- Directriu sobre xarxes en els espais lliures públics i privats. En el cas d’espais públics que 

continguin fonts o altres instal·lacions amb demanda d’aigua potable, el projecte preveurà dues 

xarxes d’abastament d’aigua: una d’aigua potable (per abastament de fonts, etc.) i l’altra d’aigua 

regenerada, amb connexió amb la xarxa municipal d’aigua regenerada, existent o en previsió de la 

seva futura creació. Aquesta segona xarxa donarà servei a tots els usos compatibles amb la qualitat 

de l’aigua regenerada, d’acord amb la normativa aplicable. 

- S’ha de donar compliment als paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’aigua establerts al Decret 

21/2006 pel que es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en edificis.  

- Les activitats que requereixin elevades necessitats d’abastament d’aigua han de justificar els seus 

consums a l’hora d’obtenir les autoritzacions d’acord a la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del 

procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de 

febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. En aquesta justificació, cal 

determinar l’ús d’aigua pluvial o regenerada apte per als usos que es determinin, segons la 

normativa aplicable. 

MOBILITAT 

Aparcament fora de la via pública 

- Tots els edificis de nova planta s’han de projectar amb aparcaments a l’interior de l’edifici o 

en terrenys edificables del mateix solar, d’acord amb les condicions següents: 

- Les dimensions mínimes de les places de garatge o aparcament han de complir les condicions 

establertes a l’annex 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis de la 

mobilitat generada. 

- El nombre, les dimensions i l’entorn de les places reservades per a persones amb mobilitat 

reduïda s’ajustaran al que disposa la normativa sectorial vigent. 

- El nombre mínim de places d’aparcament de bicicletes que s’hauran de preveure en edificis ve 

determinat per l’annex 1 del Decret 344/2006, de 10 de setembre, i en funció de les 

característiques específiques de l’ús de l’edifici. 

Reserva d’espai per a magatzem en els locals comercials 

Els locals comercials hauran de destinar per a magatzem un mínim del 10% del sostre, a l’interior 

de l’edifici o en terrenys edificables del mateix solar, llevat que es tracti d’activitats comercials 
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que per les seves característiques especials, justifiquin adequadament la manca de necessitat de 

magatzem per als seus productes. 

Reserva d’espai per a càrrega i descàrrega 

Per tal d’aconseguir una distribució àgil i ordenada de les mercaderies s’han de destinar places 

de càrrega i descàrrega en la xarxa viària de dimensions 3 x 8 metres amb els següents ràtios: 

- Ús comercial: 1 plaça per cada 1.000 m² de superfície de venda o 1 plaça per cada 8 

establiments. 

SÒL, MATERIALS I GESTIÓ DE RESIDUS 

Prevenció de l’erosió i reutilització de sòls 

- El disseny de la geometria dels talussos de terres permanents han de presentar un pendent 

màxim de 3H:2V, sempre d’acord a les prescripcions dels estudis geotècnics, de tal manera que 

es garanteixi la seva estabilitat a llarg termini, es previngui l’erosió, es faciliti la revegetació i es 

limitin les pèrdues de sòl (d’acord amb els criteris de la FAO). Amb caràcter d’excepció, podran 

admetre’s puntualment pendents superiors condicionats a l’aplicació de tècniques de 

bioenginyeria en la revegetació dels talussos. 

- Els projectes que desenvolupin els espais verds, públics o privats. i les restauracions d’espais 

afectats, han de contemplar el decapatge i preservació de la terra vegetal per ser utilitzada 

posteriorment a les àrees a enjardinar o restaurar. Els projectes també han de considerar la 

possibilitat d’adequació i millora de la terra vegetal mitjançant l’addició d’adobs minerals i fems 

orgànics. 

SOSTENIBILITAT EN ELS MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS 

- Directriu sobre l’ús de sistemes constructius industrialitzats o prefabricats. En l’edificació es 

prioritzarà l’ús de sistemes constructius industrialitzats o prefabricats, els quals permeten reduir 

considerablement la generació de residus durant la fase d’obra i optimitzen el cicle de vida de 

producció del material. 

- Directriu sobre la selecció dels materials. La selecció d’alternatives de materials es basarà en els 

criteris següents:  

- Valorar l’energia consumida des de l’elaboració i el transport del material, fins a la seva 

col·locació i el seu posterior reciclatge.  

- Prioritzar els productes locals, fabricats o estrets de l'entorn proper, atès que la reducció de la 

distància de procedència dels materials comporta una disminució important del consum 

energètic total. 

- Els materials d’origen natural (fusta, pedra natural, terres, àrids, etc) han de provenir 

d’explotacions controlades, convenientment legalitzades 

- Cal potenciar l’ús de productes amb distintiu de qualitat ambiental així com distintius que 

determinin l’explotació controlada i sostenible dels materials emprats. 
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- Directriu sobre l’ús de materials i productes reciclats o reutilitzats. Caldrà contemplar l’ús de 

materials i productes reciclats o reutilitzats. Es considerarà la incorporació d’elements realitzats a 

partir de material reciclat (especialment plàstic i vidre reciclat), com ara mobiliari urbà (bancs, 

papereres, etc.), panells de senyalització, pilones, paviments de carril bici, elements delimitadors 

de parterres, etc. 

PREVISIÓ D’ESPAIS EN HABITATGES 

Els habitatges hauran de comptar amb els espais adequats per poder realitzar recollida selectiva de 

residus, amb un espai fàcilment accessible que permeti la separació de: envasos, matèria orgànica, 

vidre, paper i cartró i rebuig. 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I LUMÍNICA 

Condicions acústiques per als projectes d’urbanització i d’espais lliures 

- Per tal de reduir la contaminació acústica, s’ha de col·locar indicatius de reducció de velocitat 

en vials interiors amb major intensitat de trànsit rodat. 

- Quan, per al compliment dels objectius de qualitat acústica establerts legislativament, resulti 

necessària l’adopció de sistemes de protecció acústica, s’han de justificar l’eficiència i 

suficiència d’aquests vers l’emissor i els límits de qualitat acústica aplicables d’acord amb la 

legislació vigent.  

- Directriu sobre les proteccions acústiques. Les proteccions acústiques estaran integrades en el 

paisatge. Amb aquesta finalitat, s’aplicaran els criteris següents:  

a. Ús preferent de motes, talussos i murs revegetats 

b. Ús d’apantallaments artificials (pantalles d'obra, de formigó, vidre, de material reciclat 

de RSU, de material d'origen vegetal, etc,.), especialment en aquells casos en que no hi hagi 

prou espai per a sistemes vegetals.. 

Condicions acústiques en les edificacions 

A les edificacions s’ha de donar compliment als requeriments relatius al soroll, establerts al Codi 

Tècnic de l’Edificació (aprovat pel Real Decret 314/2006, de 17 de març) i els especificats al 

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel que es regula l’adopció de criteris ambientals i 

d’ecoeficiència en edificis. 

Instal·lacions d’enllumenat exterior 

Per tal d’evitar la contaminació lluminosa, les instal•lacions d’enllumenat exterior (tant públic 

com privat), han de complir els criteris tècnics fonamentats en les disposicions del Decret 

82/2005, de 3 de maig, pel que s’aprova el Reglament per al desenvolupament de la Llei 6/2001, 

de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, en 

particular pel que fa a: 

- Tipus de làmpades segons la classificació de la zona on s’ubica l’actuació 

- Percentatge màxim de flux d’hemisferi superior d’un pàmpol d’un llum 

- Enlluernament pertorbador màxim en il•luminació exterior de tipus viari 
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- Índex màxim d’enlluernament en enllumenats per a vianants 

- Il•luminació intrusa màxima en superfícies verticals  

- Il•luminació mitjana màxima en zones destinades a trànsit de vehicles i/o al pas de 

vianants  

- Intensitat lluminosa màxima emesa en direcció a àrees protegides (E1)  

6. SÍNTESI I CONCLUSIONS 

Un cop analitzats els impactes i les recomanacions ambientals proposades, la seva adequació als 

objectius plantejats en l’informe ambiental permet establir el següent: 

1. L’àmbit sobre el que actua el Pla de Millora Urbana, no disposa d’espais d’alt valor ambiental 

en tractar-se anteriorment d’àrees d’equipament. El seu valor paisatgístic és el que li confereix 

la posició de gra dimensió i en el límit del terme de Viladecans. Els construccions existents, 

excepció feta de la masia de can Sellarès, no tenen cap valor que justifiqui la seva conservació, 

es tracta d’edificacions en desús o en estat de degradació.  

2. Més d’un 83% de l’àmbit està qualificat com a sòl públic. Un 14,66% del sector està destinat a 

zona verda i un 49,30% a equipament comunitari. En tots dos sistemes es supera el mínim 

establert per llei i també l’establert en la modificació del PGM que determina aquest sector 

3. La gran majoria de la superfície qualificada de zona verda en el sector es localitza en on ja 

indicativament la localitzava la modificació puntual del PGM esmentada i en espcial recull 

l’arbreda que emmarca l’entrada de can Sellarès. 

4. La proposta ha procurat per la disosició dels espais lliures en coherència amb les noves 

arquitectures residencials ordenants petits espais de proximitat i relació pel nou veïnatge del 

barri. 

5. El PMU incorpora als usos residencials, un coeficient d’edificabilitat no residencial destinada a 

usos terciaris i comercials. Aquests altres usos els localitza en les plantes baixes per tal de 

fomentar amb el comerç i l’activitat el necessari espais d’intercanvi i de relació dins del barri 

6. Aquesta actuació permetrà reciclar l’antiga peça d’equipament avui obsoleta, la mateix 

temps que oferirà una certa diversificació en els habitatges i els usos que ajudarà a la 

regeneració del mateix barri.  

7. L’execució de les obres comportarà un seguit d’impactes sobre els diferents elements del 

medi, l’aplicació de les recomanacions ambientals previstes en els apartats d’aquest document 

faran que l’impacte global de les actuacions sigui compatible. 

8. S’aplicaran criteris de control d’emissió de partícules en la durada de l’obra per prevenir les 

emissions d’aquests contaminats. Es tindrà en compte la qualitat acústica dels nous habitatges i 

equipaments, sobretot els que tindran front a l’avinguda de la riera de sant Llorenç. 
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9. S’aplicaran criteris d’estalvi d’aigua en les noves habitatges, equipaments i jardineria i 

d’estalvi energètic en edificació i enllumenat públic amb l’objecte de no afectar els vectors com 

l’aigua i l’energia. 

10. S’aplicaran criteris de gestió integrada dels residus generats, afavorint la separació en origen 

dels residus sòlids domèstics i implantant contenidors per a la recollida selectiva d’acord amb el 

sistema implantant en el municipi 

 



 VI. AVALUACIÓ I VIABILITAT ECONÒMICA 

PLA DE MILLORA URBANA “PMU-01. CAN SELLARÈS”, VILADECANS. Document per l'aprovació inicial 107 

 

VI. AVALUACIÓ I VIABILITAT ECONÒMICA





 VI. AVALUACIÓ I VIABILITAT ECONÒMICA 

PLA DE MILLORA URBANA “PMU-01. CAN SELLARÈS”, VILADECANS. Document per l'aprovació inicial 109 

D’acord amb l’article 66.1d del TRLU, els documents de planejament urbanístic derivat han 

d’incorporar “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 procés de planejament ha de verificar la viabilitat econòmica de les determinacions del Pla, en 

el sentit d’ajustar i fer coherents la inversió econòmica necessària per assolir els objectius 

proposats i els recursos disponibles. Aquest requisit és indispensable en els documents de 

planejament derivat, en el que la legislació sectorial vigent, determina que s’haurà de realitzar una 

avaluació econòmica dels costos derivats de la implantació dels serveis i de l’execució de les obres 

d’urbanització i en la que s’inclourà també una aproximació a les indemnitzacions procedents de 

l’enderroc, destrucció de plantacions i altres obres i instal·lacions que exigeixi l’execució del Pla. 

1. AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LA PROMOCIÓ 

Els costos previstos com a despeses d’urbanització, que cal considerar en qualsevol procés 

urbanístic, corresponen a aquells que són necessaris per transformar la situació actual i deixar 

preparats el terrenys, per un cop executades les obres d'urbanització, poder estar enllestides per la 

seva edificació. 

Aquestes despeses d'urbanització venen recollides a l'article 120 del TRLU, i que pel que fa a la fase 

de planejament que ara es tramita, que té un valor estimatiu necessari per la justificació de la 

viabilitat econòmica s'han agrupat en tres grans apartats: 

1. Despeses de l'obra urbanitzadora, que inclou tant les despeses internes com les despeses de 

les connexions externes i les obres singulars. Aquest valor s'ha calculat segons un preu unitari per 

la vialitat i els espais lliures, fent un previsió percentual respecte els valors de les despeses de 

connexió externes i les obres singulars en funció de la situació del sector i de l’experiència 

acumulada en els darrers anys de l’exercici de l'actuació urbanística a Catalunya. Donada la 

dimensió reduïda de l’actuació i la seva plena integració al teixit urbà, en aquest cas no s’han 

considerat obres externes o singulars. Les despeses internes del sector s'han valorat 

estimativament a un preu unitari de 180€/m2 pels sòls destinats a la vialitat i de 150€/m2 pels 

sòls destinats als espais lliures. 

2. Altres despeses, que inclouria les corresponents als enderrocs, les indemnitzacions del vols i 

les corresponents al potencial trasllat de les activitats existents legalment instal·lades dins de 

l'àmbit del sector de planejament. No s’han comptabilitzat despeses per aquest concepte ja que 

no hi ha ni enderrocs ni indemnitzacions significatives dins de l’àmbit de planejament delimitat. 

3. Despeses de gestió, que inclou els honoraris tècnics de planejament, dels projectes 

d'urbanització, dels projectes de reparcel·lació i en general de la resta de despeses tècniques i 

de gestió, necessàries per la tramitació i execució del document que ara es tramita. Les 

despeses de gestió s'han valorat amb percentatges respecte els diferents instruments que cal 

tramitar i en funció de l'import que habitualment s’utilitza en aquestes actuacions. 



 VI. AVALUACIÓ I VIABILITAT ECONÒMICA 

PLA DE MILLORA URBANA “PMU-01. CAN SELLARÈS”, VILADECANS. Document per l'aprovació inicial 110 

El valors individualitzat dels diferents tipus de despesa, així com el valor total de les despeses 

d'urbanització, previst per la totalitat del sector, són les que s'assenyalen en el quadre que 

segueix a continuació: 

PLA DE MILLORA URBANA CAN SELLARÉS PMU 1

Q3. Quadre de despeses d'urbanització

D espesa to tal
repercusisó  

unitària  so bre 
85% st

Superf í c ie mò dul

m² €/ m² € €/ m²  st

1 Despeses de l'obra urbanitzadora del sector 1.989.390,00 103,65

1.1 Urbanització interna de la vialitat 6.743 m² 180,00 1.213.740 63,24

1.2. Urbanització dels espais lliures i zones verdes 5.171 m² 150,00 775.650 40,41

1.3. Despeses extraordinàries d'urbanització 0 m² 0 0,00

1.4. Participació en els costos d'implantació del transport públic

1.5. Actuacions singulars en la gestió col·lectiva de l'aigua i l'energia

1.6. Altres despes de l'obra urbanitzadora (canon d'aigua, claveg…..) hbtg 1.000,00 0 0,00

2 Indemnització de vols i activitats 0,00 0,00

2.1. Obra de desconstrucció (enderroc) de les edificacions 0 60,00 0,00 0,00

2.2. Indemnització de vols 0 300,00 0,00 0,00

2.3. Indemnització d'activitats 0 500,00 0,00 0,00

2.4. Indemnitzacions reallotjaments habitatges (nºhbtges) 0 0,00 0,00

2.5. Altres indemnitzacions 0,00

3 Despes de gestió i (inc lou honorarios) 298.408,50 15,55

3.1. Honoraris tècnics del planejament 0,00

3.2. Honoraris tècnics del projectes d'urbanització 0 0,00

3.3. Honoraris tècnics de la reparcel·lació 0 0,00

3.4. Altres despeses tècniques i de gestió  (gestió, topografia, geotècnics etc…4%) 0,00

Total despeses d'urbanització 2.287.798,50 119,20

 

 

Els costos expressats als quadre anterior s’hauran de verificar a mesura que es vagin produint les 

corresponents despeses, i no suposen un preu fix i tancat. Els preus anteriors no inclouen 

pagament de llicències d’obres, taxes i arbitris ni el IVA corresponent. 

2. REPERCUSSIÓ DE LES DESPESES D'URBANITZACIÓ 

La repercussió mitjana de les despeses d'urbanització pel 85% dels metres quadrats de sostre 

edificable, que han de suportar la despesa d'urbanització, ja que el restant 15% de cessió gratuïta a 

l’administració està lliure de càrregues d'urbanització, és la següent: 

 

PMU 01 Can Sellarès 119,20 €/m² 
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Així doncs, els costos d’urbanització directament repercutibles sobre els aprofitaments privats de 

tot el subsector de nova edificació resulta entorn d'un 5% respecte el preu de venda entre 

l’habitatge d’habitatge lliure i el concertat, que són els majoritaris dins de l'actuació que es 

proposa, pel que es considera assumibles des del punt de vista de la promoció. 

3. FONS DISPONIBLES 

Els fons disponibles per dur a terme les obres d’urbanització es forniran de les aportacions dels 

propietaris que en aquest cas són dues administracions públiques com l’ajuntament de Viladecans i 

l’ajuntament de Gavà, d’acord amb els percentatges de participació que fixi el projecte de 

reparcel·lació corresponent. 

4. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

El TRLU 1/2010 estableix a l'article 66.1d l’obligatorietat d’incorporar a la documentació dels plans 

de millora urbana, 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. 

Tenint en compte el nivell acotat de les actuacions que es proposen en aquest PMU, cal fer esment 

dels principals indicadors bàsics que en aquest document s’estableixen i el seu potencial impacte 

respecte les finances públiques de l'Administració responsable del seu posterior manteniment, que 

en aquest cas serà l’Ajuntament pel conjunt del sòls públics destinats a sistemes d’espais lliures i 

vialitat: 

- En primer lloc, es tracta d’un nombre de nous habitatges limitat respecte el conjunt del 

municipi 

- En segon lloc i pel que fa les despeses de manteniment de l’espai públic, ja que no cal 

considerar l’obra d’urbanització, per rebre l'Ajuntament els sòls ja urbanitzats després de 

l'actuació urbanística que es proposa, la present actuació urbanística no comportarà cap 

increment de la despesa pública en el manteniment dels carrers i els espai lliures, ja que la 

mateixa vindrà compensada per l’ingrés en termes de IBI i altres ingressos que generarà el nou 

assentament residencial 

No obstant l’anterior i en aplicació del que s’estableix en els textos legals vigents, s’avaluen els 

apartats següents: 

1. Justificació de l’impacte de l’actuació en el conjunt del municipi 

L’actuació en el conjunt del municipi representa un nombre de nous habitatges i nous residents 

molt acotat respecte el total d’habitatges existents 
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Q1. Quadre de l’impacte del nous habitatges en el conjunt del municipi 

Total habitatges Viladecans 24.616 hbtg  

Nous habitatges en PMU 238 hbtg 0.97 % 

El conjunt de l’actuació proposada representa un percentatge de nous habitatges inferior al 1% 

del conjunt d’habitatges del municipi, podent ser considerada per la seva dimensió, una actuació 

de menor dimensió dins de la ciutat de Viladecans. 

  

2. Justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius. 

Aquesta és una actuació en la que els usos a desenvolupar són principalment de tipus residencial, 

establint-se un sostre complementari important, pel que fa a l’activitat, de forma que 

l’edificabilitat resultant es reparteix en un 84,38% destinada a habitatge i un 15,62% destinada a 

activitat, vinculada al comerç de proximitat del barri, en uns percentatges molt superiors 

respecte a la mitjana dels barris residencials de Catalunya, que garanteix un important nivell 

d'autocontenció en la relació entre residents i llocs de treball. 

 

Q2. Quadre de repartiment d’usos residencials i no residencials en el PMU 

Concepte Total  % 

Edificabilitat destinada a usos residencials 19.052 m² st 84,38 % 

Edificabilitat destinada a usos no residencials 3.528 m² st 15,62 % 

Total edificabilitat 22.580 m² st 100,00 % 

Els nous habitatges i les noves activitats milloraran el comportament de la hisenda municipal, ja 

que es tracta d’una actuació urbanística de transformació amb uns importants coeficients 

d’edificabilitat i densitat que afavoreixen el principi de racionalització de l’ús del sòl i el 

reciclatge urbà. 

  

3. Ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances de les Administracions 

responsables de d’implantació i manteniment de les infraestructures i dels serveis necessaris. 

En conjunt, aquesta és una actuació de les que es pot considerar de "transformació urbana", ja 

que es delimita en la seva totalitat en sòls urbans. En total, i tal com s’ha explicitat 

anteriorment, amb l’actuació hi haurà més espais lliure, en una quantitat entorn als 5.171 m² de 

sòl, i espais de vialitat, entorn als 6.743 m² de sòl. 

Respecte aquestes dades caldria aplicar un cost de manteniment de les mateixes que 

orientativament es pot estimar en 7,82 euros /m² i any per la vialitat, que inclouria 

manteniment de vies públiques, gestió del clavegueram, neteja viària, manteniment de 

l’enllumenat públic (inclòs el consum elèctric) i recollida d’escombraries i 3,50 euros/m² i any 

pels espais lliures, el que en la seva totalitat vindrà a comportar, pel conjunt de l’actuació, una 
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necessitats d’inversió en termes de manteniment segons els que s’assenyala en el quadre 

següent. 

 

Q3. Quadre de costos del manteniment dels espais lliures i els sistema viari 

Concepte Cost manteniment unitari m²/any  Cost total manteniment anual  

1. Manteniment espais lliures 3,50 €/m² 18.098,50 €/any 

2. Manteniment espais de vialitat 7,82 €/m² 52.730,26 €/any 

 

Dels diferents valors anteriors, el cost del manteniment anual del sistema d’espais lliure i la nova 

vialitat es situa en la quantitat de 70.828,76 €/any. 

Els ingressos per assumir el cost del manteniment dels nous espais lliures i vialitat que es 

generen en la nova actuació procediran, entre altres fonts, de la recaptació en concepte de 

Impost de Bens Immobles (IBI) que l'Ajuntament recaptarà de les noves construccions (no es 

comptabilitzen en aquest cas l'import de les llicències, ni dels possibles impostos d’activitats a 

instal·lar, ni altres taxes o càrrecs que puguin generar noves aportacions a l’Administració 

municipal). 

En termes generals al municipi de Viladecans, es pot considerar que el sector generarà una 

mitjana de valors mitjans procedents de l'IBI situada en un ingrés promig de 6,60 euros/m² de 

sostre, valor obtingut a partir d'aplicar el tipus de gravamen vigent del 0,587% pel sostre 

residencial i del 1,20% pel sostre d’activitat econòmica i prenent com a base imposable un 

import equivalent al 50% del valor de venda considerants en el present Pla de Millora Urbana i 

assimilable al valor cadastral sobre el que aplicar l’IBI. 

Si s’apliquen els valors unitaris d’ingressos sobre la totalitat del sostre del Pla de Millora Urbana, 

amb el valor promig de 6,60 €/m² i any, s’obtenen uns ingressos entorn a de 149.128,46 €/anuals 

que cobreixen de manera suficient l'import de la despesa de 78.828,76 €/any. 

 

Q4. Quadre de justificació de la sostenibilitat econòmica de l’actuació 

Concepte Import anual 

1. Ingressos anuals en concepte de IBI dels nous sostres a implantar 149.128,46 €/any 

2. Despeses de manteniment anuals dels espais lliures i vialitat 70.828,76 €/any 

3. Balanç ingressos menys despeses de manteniment anuals 78.299,70 €/any 
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1. Ateses les característiques de l’actuació, es preveu desenvolupar el Pla de Millora en una sola 

etapa, que inclogui el conjunt de les obres d’urbanització del sistema viari i dels espais lliures de 

cessió obligatòria i gratuïta. De tota manera, i en cas que es donessin circumstàncies posteriors que 

aconsellessin el desenvolupament en dues o més fases, haurà de quedar garantida, a cada fase, la 

connexió de totes les xarxes de serveis i la cessió dels terrenys d’ús públic que corresponguin a cada 

fase, una vegada urbanitzats. 

2. Les cessions dels terrenys d’ús i domini públic, qualificades de sistemes de cessió obligatòria i 

gratuïta en el present Pla de Millora, es faran a favor de l'Ajuntament de Viladecans en virtut dels 

efectes jurídics de l’aprovació definitiva del Projectes de Reparcel·lació. 

3. L’execució del Polígon PA 01 que inclou la totalitat de l’àmbit del Pla de Millora Urbana es 

preveu dins del primer sexenni des de l’aprovació definitiva d’aquest PMU.  
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ANNEX. FITXES DELS ELEMENTS DEL CATÀLEG 
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CRÈDITS 

 





 CRÈDITS 

PLA DE MILLORA URBANA “PMU-01. CAN SELLARÈS”, VILADECANS. Document per l'aprovació inicial 125 

CRÈDITS 

 

La direcció general dels treballs d’aquest Pla de Millora Urbana PMU 01 can Sellarès, a la ciutat de 

Viladecans, ha estat efectuada pel despatx d’arquitectura i urbanisme JORNETLLOPPASTOR 

ARQUITECTES: 

 

Sebastià Jornet i Forner arquitecte 

Carles Llop i Torné doctor arquitecte 

Joan Enric Pastor i Fernández arquitecte 

El document urbanístic per la seva tramitació, ha estat elaborat per: 

 

Lorena Rius arquitecte 

Laura Solsona arquitecte 

 

 

ASSESSORAMENT AMBIENTAL 

   IGREMAP 

Ignasi Grau Roca,  enginyer agrònom 

Ricard Molina i Castellà,  ambientòleg 

 

Barcelona, juny de 2018 
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