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PROGRAMA D’ACTUACIÓ

DEFINICIÓ I OBJECTE DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ

El Programa d’Actuació del Pla General Municipal d’Ordenació de Viladecavalls es
desenvolupa en compliment del que disposen els articles 22 i 23c) del Decret
Legislatiu 1/90, Refosa dels textos urbanístics vigents a Catalunya  i 41 del
Reglament de Planejament.

Les determinacions reglamentàries que regulen el Programa d’Actuació són:

a) Els objectius, directrius i estratègies del seu desenvolupament a llarg termini
per a tot territori municipal.

b) Les previsions específiques referents a la implantació dels sistemes generals.
c) Les dues etapes quatriennals en què s’han de desenvolupar les

determinacions del sòl urbanitzable.
d) Els terminis a què s’han d’ajustar les actuacions previstes, en el seu cas, per

completar la urbanització en sòl urbà, o per realitzar operacions de reforma
interior a aquests tipus de sòl.

Els agents que intervenen en el procés urbanístic definit pel Pla General i previst en
el seu Programa d’Actuació són: l’Estat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació
Provincial de Barcelona, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, l’Ajuntament de
Viladecavalls i la iniciativa privada.

Les actuacions genèriques que es contemplen en el Programa per a l’execució del
Pla General són les següents:

a) Desenvolupament urbanístic en els vuit anys següents a l’aprovació definitiva
del Pla General de les Unitats d’Actuació assenyalades en sòl urbà,
mitjançant l’elaboració dels corresponents Plans Especials, Estudis de Detall
i/o Projectes d’Urbanització.

b) Desenvolupament urbanístic, en el mateix període, dels sectors de sòl
urbanitzable delimitats en aquest Pla General, amb adscripció de cadascuna
dos quatriennis establerts en aquest Programa, en funció de la voluntat i
capacitat gestora i financera dels promotors, la coherència estructural per a
l’exacció dels sistemes, i la conveniència i oportunitat de la política
urbanística municipal.

c) Adquisició del sòl i posterior execució de les obres d’infrastructura
corresponent als sistemes generals determinats en el Pla General.

d) Execució per part dels particulars, en col·laboració amb l’Ajuntament, de les
infrastructures municipals que asseguren la plena integració urbana de les
àrees deficitàries en serveis urbans.

e) Adquisició del sòl urbanitzable previst per a la seva adscripció al Patrimoni
Municipal del Sòl.
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CRITERIS, DIRECTRIUS I ESTRATÈGIES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL
PROGRAMA D’ACTUACIÓ.

Sistemes generals

Els sistemes generals de comunicació, espais  lliures i equipaments comunitaris
s’executaran conjuntament amb els Plans Parcials dels Sectors de sòl urbanitzable
on estan imputats pel Pla General.

Tret de casos excepcionals, en què l’adquisició del sòl es preveu per expropiació
forçosa, els sistemes, s’obtindran per cessió obligatòria i gratuïta en l’aplicació del
règim establert a l’article 170 del Decret Legislatiu 1/90, Refosa dels textos
urbanístics vigents a Catalunya, per atorgar-los el Pla un aprofitament global
sectorial acumulable en les zones del sector on s’integren, de manera que els
propietaris afectats poden exercir els seus drets en el polígon corresponent
mitjançant la compensació o reparcel·lació.

Aquest procediment per a l’adquisició del sòl afectat per sistemes constitueix
l’estratègia general del Pla per a l’establiment de parcs públics, amb el criteri que la
garantia més eficaç per a la protecció dels espais naturals es sustenta en la seva
titularitat pública, que repercutirà en l’interès general en possibilitar la seva futura
utilització col·lectiva.

L’execució de les obres d'infrastructura corresponents als sistemes de comunicació
competeix  les diferents Administracions Públiques, segons la dependència de la via
i , en el cas de Viladecavalls, a la Generalitat de Catalunya, la Diputació Provincial i
l’Ajuntament. No obstant, els sistemes generals inclosos en sectors que tinguin
atribuït l’aprofitament urbanístic sectorial, s’executaran a càrrec dels particulars en
aplicació del règim establert a l’article 122 del Decret Legislatiu 1/90, Refosa dels
textos urbanístics vigents a Catalunya.

Per a una correcta interpretació de les competències, les vies de la xarxa bàsica
s’han classificat en el Pla, en distribuïdors generals, i artèries municipals,
corresponent l’execució de les carreteres a l'Administració pública i de les restants
vies als particulars, ja que són elements que, sense perjudici de la seva utilització
general, formen part de l’estructura de les urbanitzacions existents.

Tenen la categoria de carreteres:

C-16

B 120

C 58

IV Cinturó

El Pont de Sant Miquel de Guanteres

Rotonda C/ Llevant

Vial Sant Jordi (B 245)
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Sistemes locals

Els sistemes locals, com a elements estructurals de l’ordenació urbanística dels
sectors, estan integrats per la xarxa viària i itineraris per a vianants, els parcs i
jardins públics, els centres culturals i docents, els serveis d’interès públic i social, els
equipaments comercials i socials, els parcs esportius, i els aparcaments públics. La
seva urbanització i cessió gratuïta a l'Administració serà coincident amb el
desenvolupament dels sectors i unitats d’actuació previstos en el Pla, en el
quatrienni i terminis que determina aquest programa.

L’aprofitament mitjà

En aplicació del que s’estableix a l’article 124 del Decret Legislatiu 1/90, Refosa dels
textos urbanístics vigents a Catalunya , el Programa d’Actuació determina
l’aprofitament mitjà de cadascun dels sectors de sòl urbanitzable.

Per l’especificitat de les actuacions territorials previstes i la vocació i destí del sòl
urbanitzable, els sectors delimitats en el Pla posseeixen característiques
homogènies segons les zones definides, de manera que cada sector inclou una sola
zona. En conseqüència en aquest Pla General, el concepte de zones en el sòl
urbanitzable, s’acorda  com a classificació dels sectors atenent  les seves
característiques homogènies. Per aquesta circumstància, el càlcul de l’aprofitament
mitjà de cadascun dels sectors resulta simplificat.

Per al càlcul de l’aprofitament mitjà es determinen:

Un coeficient que expressa la rigidesa de la demanda de l’ús predominant i la
valoració que el propi mercat atorga al producte, així en la determinació del
aprofitament mitjà de cada sector haurem d’aplicar el següent coeficient per l’ús
atribuït:

Ús d’habitatge unifamiliar 1,00

Ús d’habitatge plurifamiliar 0,80

Ús comercial 0,75

Ús industrial 0,70

L’aprofitament de cada zona s’obté multiplicant la seva superfície per l’índex
d’edificabilitat establert pel Pla.

L’aprofitament mitjà de cada zona s’obté pel quocient entre l’aprofitament total de la
zona i la seva superfície.

L’aprofitament total de cada sector és igual a la suma de l’aprofitament de la zona
menys el cost dels sistemes imputats.
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L’aprofitament mitjà del sector es determina pel coeficient entre el seu aprofitament
total ( aprofitament de zona més aprofitament dels sistemes) i la superfície total del
sector.

L'índex d’edificabilitat s’expressa per la relació entre metres quadrats de sostre per
metre quadrat de sòl.

L’aprofitament zonal, dels sistemes i els sectorials, s’expressen en unitats
d’aprofitament.

L’aprofitament mitjà del sector s’expressa en unitats d’aprofitament per metre
quadrat.

Desenvolupament en els quatriennis 2.002-2.005/ 2.006-2.009

El Programa d’actuació preveu el desenvolupament Urbanístic del Pla General en
dues etapes quatriennals.

PREVISIONS ESPECÍFIQUES PER A LA IMPLANTACIÓ DELS SISTEMES
GENERALS

Les actuacions concretes previstes en aquest Pla són  les següents:

Xarxa viària:

- Retraçat de la B-120 en el Sector Bosc del Genet ( DGC)

- Tram continuïtat Pau Claris fins B-120 ( Ajuntament)

- Rotonda de connexió dels Sectors Bosc del Genet amb la carretera B-245 (
DGC)

- Sortides variant BP 1213 (DGC)

- Rotondes C-16 ( DGC)

- Accessos del IV cinturó al municipi ( Foment d’obres)

- Pont de comunicació Sant Miquel de Guanteres ( Ajuntament)

- Rotondes d'accés a Can Trias i Sant Miquel de Guanteres ( Foment d’Obres).

Sistemes generals d’equipaments comunitaris.

-Cementiri

Sistemes generals de serveis tècnics.

-Ampliació depuradora Can Purull (ACA)
-Construcció depuradora de Can Coromines (ACA)
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ETAPES PER A LA IMPLANTACIÓ DELS SISTEMES GENERALS

Sortida variant C-58 –Carretera de Terrassa

Longitud total: 400 ML

Adquisició de sòl: 8.000 M2

Execució per la Direcció General de Carreteres. Segon quatrienni.

Rotondes C-16

Longitud total: 530 ML

Adquisició de sòl: 10.100

Execució per la Direcció General de Carreteres. Primer quatrienni.

Accessos del IV cinturó al municipi

Longitud total: 1.950 ML.

Adquisició de sòl: 90.000 M2

Execució per Foment d’Obres. Segon quatrienni.

Pont de comunicació St. Miquel de Guanteres

Longitud total: 40 ML

Adquisició de sòl: 400 M2

Execució per l’Ajuntament de Viladecavalls. Primer quatrienni.

Rotondes d’accés a Can Trias i Sant Miquel

Longitud total: 150 ML.

Adquisició de sòl: 6.000 M2

Execució per Foment d’Obres. Segon quatrienni.
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Retraçat de la B-120 en el Sector Bosc del Genet

Longitud total:  200 ML.

Adquisició de sòl: 2.500 M2

Execució per la Direcció General de Carreteres. Segon quatrienni.

Tram continuïtat Pau Claris fins B-120

Longitud total: 280 ML.

Adquisició de sòl: 2.800 M2

Execució: Ajuntament. Segon quatrienni.

Rotonda de connexió dels sectors Bosc del Genet amb B-245

Longitud total: 40 ML

Adquisició de sòl: 400 M2

Execució per l’Ajuntament de Viladecavalls. Segon quatrienni.

Cementiri

Longitud total: 140 ML.

Adquisició de sòl: 8.000 M2

Execució per l’Ajuntament de Viladecavalls. Primer quatrienni.

Ampliació depuradora Can Purull

Longitud total: 150 ML.

Adquisició de sòl: 2.000 M2

Execució per l’Agencia Catalana de l’aigua. Primer quatrienni.

Construcció depuradora de Can Coromines

Longitud total tram alta: 230 ML.

Adquisició de sòl: 2.000 M2

Execució per l’Agencia Catalana de l’aigua. Primer quatrienni.



REVISIÓ DEL P.G.O. DE VILADECAVALLS PROGRAMA D’ACTUACIÓ

8

ETAPES PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES DETERMINACIONS DEL PLA
EN EL SÒL URBANITZABLE.

Les dues etapes quatriennals per al desenvolupament del Pla General comprenen
els períodes 2.002-2.005 i 2.006-2.010. Atenent els criteris enunciats en aquest
Programa d’Actuació, els 17 sectors en els quals es divideix el sòl urbanitzable es
desenvoluparan en les següents etapes:

Primer quatrienni

En els Plans Parcials que hauran de desenvolupar els Sectors Urbanitzables hauran
de contemplar l’execució de:

- Vial de comunicació entre el vial de Sant Jordi i el Polígon de Can Mitjans. Sòl
Urbà que necessita connexió per ser parcel·la. (  UA VIII.- Can Mitjans Indal))
- Rotonda d'accés a la C-58,( carretera de La Baume)i pont d’accés sobre la via

de connexió a l’equipament. ( UA 13.-Turó de Can Mitjans).
- Rotonda de distribució de vials UA 6, pont sobre la via (Pla de Can Mitjans) i

enllaç Camí de Can Buixeres, a compartir entre els sectors “Ampliació de Can
Corbera” i el “Pla de Can Mitjans”.

Segon quatrienni

- Rotonda del Sector Bosc del Genet
- Camí alternatiu a Can Purull a càrrec de les parcel·les beneficiàries.
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SECTOR SUPERF.  DENS. MÍNIM LEGAL TOTAL     PREVISSIÓ PGO

1. Camí vell 31.000 m2 10 hab. 3.100 m2 Zv 310 m2 Cc  9.920 m2

Ha 1.240 m2 Es 4.650 m2T

2. Can Pepet 35.000 m2 14 hab. 3.500 m2 Zv 490 m2 Cc 4.900  m2

Ha 1.400 m2 Es 5.390 m2T

3. Can Tries
Vell 15.000 m2 66 hab. 1.500 m2 Zv 990 m2 Cc 5.100  m2

Ha    600 m2 Es 3.090 m2T

4. Can
Guanteres 63.000m2 10 hab. 6.300 m2 Zv 630 m2 Cc 11.970 m2

Ha 2.520m2 Es 9.450 m2T

5. Ampliació
C.Corbera 54.300 m2 6 hab 5.430 m2 Zv 337 m2Cc 36.940 m2

Ha 2.172 m2 Es 7.939 m2T

6. Pla de
Can Mitjans 216.189 m2 -- hab           21.619 m2 Zv 0 m2 Cc 86.476 m2

Ha 8.647 m2 Es 30.265 m2T

7. Viladecavalls
Centre 133.500 m2 15 hab 13.350 m2 Zv 2.003 m2 Cc 44.055 m2

Ha   5.340 m2 Es 20.693 m2T

8. Eixample
de Ponent 25.576 m2 37 hab 2.558 m2 Zv 946 m2 Cc   7.417 m2

Ha 1.023 m2 Es 4.527 m2T
9
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ARTICLE 25 DECRET 1/90

L’Equip Redactor L’Alcalde

SECTOR SUPERF.  DENS. MÍNIM LEGAL TOTAL PREVISSIÓ PGO

9. Ampliació
sud Planasa 34.000 m2 12 hab.   3.400 m2 Zv 408 m2 Cc  6.800 m2

Ha   1.360m2 Es 5.168 m2T

10. Bosc del
Genet 22.000 m2 10 hab.   2.200 m2 Zv 220 m2 Cc 5.720 m2

Ha      880 m2 Es 3.300 m2T

11. Can
Coromines 135.500 m2 7 hab. 13.550 m2 Zv 949  m2 Cc 31.165 m2

Ha   5.420 m2 Es 19.919 m2T

12. Camí dels
Ocells 31.200 m2 12 hab.   3.120 m2 Zv 374 m2 Cc 3.744 m2

Ha   1.248m2 E 4.742 m2T

13. Turó de
Can Mitjans 212.000 m2  - hab 21.200 m2 Zv - m2  Cc 29.680 m2

Ha   8.480 m2 Es 29.680 m2T

14. Can Mir 138.000 m2 - hab 13.800 m2 Zv - m2 19.320 m2

Ha   5.520 m2 Es 19.320 m2T

15. Carrer
Llobregat 72.800 m2 10 hab   7.280 m2 Zv 728 m2 Cc 29.193 m2

Ha   2.912 m2 Es 10.920 m2T

16. Vial Sant
Jordi B-120     4.620 m2     50 hab     462 m2 Zv 231 m2 Cc     528 m2

Ha      185 m2 Es 878 m2T
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