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Art. 282 - Polígon d’actuació urbanística núm. 8. PAU NÚM 8 AV. DELS PAÏSOS 
CATALANS 

 

1. Àmbit 

Sector de sòl urbà consolidat que forma part de l’antic Pla Parcial Mas Catarro situat al N del 
centre urbà dels Monjos. El polígon d’actuació ocupa els terrenys que limiten amb el carrer de 
Sant Joan i el marge esquerre del riu Foix, amb els espais públics i carrers del Pla Parcial Mas 
Catarro estructurats bàsicament a partir del carrer de Santa Margarida i de l’avinguda dels 
Països Catalans i amb el sòl no urbanitzable comprès entre el polígon Casa Nova, l’autopista i 
Cal Salines. 

2. Objecte 

L’objecte del polígon d’actuació és redefinir l’ordenació prevista en l’antic Pla Parcial en els 
aspectes següents: 

− Suprimir les actuacions d’edificació residencial situades excessivament sobre la llera del riu 
Foix en àrees inundables on la construcció d’habitatges significaria impactes ambientals i 
despeses econòmiques innecessàries. 

− Substituir les tipologies residencials del planejament anterior per models més compactes i 
més adequats a l’estructura urbana del sector. 

− Obtenció de dues superfícies d’equipament enfront del Parc del Foix, entre els carrers de 
Sant Joan i de Santa Margarida, que permeti actuacions públiques d’envergadura. 

− Obtenció de sòl i urbanització d’una peça de sòl destinada a espai lliure que ocupa la llera 
del riu Foix i es comunica i s’integra en el Parc del Foix. 

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús 

3.1. L’ordenació grafiada en el plànol que s’adjunta és vinculant. 

3.2. En tots aquells aspectes no contemplats en les determinacions específiques i expresses 
d’aquest polígon d’actuació urbanística seran d’aplicació les regulacions de les zones: 
Zona d’edificacions en filera. Subzona de nova implantació (Clau 3c) i de la Zona 
d’extensió urbana. Subzona d’ordenació contínua (Clau 4a). 

3.3. Paràmetres 

Sistemes 

 Sistema viari (Clau V)  ........................................................................... 5.577,81 m² (22,82%) 
Vies urbanes (Clau V6)  .................................................................. 3.118,68 m² (12,76%) 

Carrers de trama principal (Clau V7)  ................................................ 2.143,73 m² (8,77%) 

Carrers de trama secundària (Clau V8)  ................................................ 315,40 m² (1,29%) 

 Sistema d’equipaments comunitaris (Clau E)  ........................................... 6.128,07 m² (25,07%) 
Altres equipaments (Clau E9)  ........................................................ 6.128,07 m² (25,07%) 
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 Sistema de serveis tècnics (Clau T)  ................................................................ 36,45 m² (0,15%) 
Serveis tècnics d’energia (Clau T3)  ...................................................... 36,45 m² (0,15%) 

 Sistema d’espais lliures públics (Clau P)  ................................................. 2.020,12 m² (8,26%) 
Parcs urbans (Clau P1) .................................................................... 2.020,12 m² (8,26%) 

 Superfície total per a sistemes ............................................................. 13.762,45 m² (56,30%) 

Zones 

 Zona d’edificacions en filera (Clau 3)  ........................................................ 471,24 m² (1,93%) 
Subzona de nova implantació (Clau 3c) ............................................... 471,24 m² (1,93%) 

 Zona d’extensió urbana (Clau 4)  ........................................................ 10.212,07 m² (41,77%) 
Subzona d’ordenació contínua (Clau 4a)  ........................................ 9.880,85 m² (40,42%) 

Subzona d’ordenació contínua HPP (Clau 4b)  ...................................... 331,22 m² (1,35%) 

 Superfície total d’aprofitament privat  ................................................... 10.683,31 m² (43,70%) 

Superfície PAU núm. 8  ......................................................... 24.445,76 m² (100%) 

Sostres màxims 

 Zona d’edificacions en filera (Clau 3) ..................................................................... 498,76 m² 
Subzona de nova implantació (Clau 3c)........................................................... 498,76 m² 
 Sostre d’edificació principal  ........................................................................... 498,76 m² 

Front 1 –  498,76 m² 

 Zona d’extensió urbana (Clau 4) .......................................................................20.663,45 m² 
Subzona d’ordenació contínua (Clau 4a) .................................................... 19.843,55 m² 
 Sostre d’edificació principal  ...................................................................... 19.843,55 m² 

Front 2 –  4.498,80 m² 

Front 3 –  1.718,58 m² 

Front 4 –  3.559,72 m² 

Front 5 –  3.529,64 m² 

Front 6 –  2.644,52 m² 

Front 7 –  3.892,29 m² 

Subzona d’ordenació contínua HPP (Clau 4b) .................................................. 819,90 m² 
 Sostre d’edificació principal  ........................................................................... 819,90 m² 

Front 3 –  819,90 m² 

 Total sostre  .....................................................................................................21.162,21 m² 

Coeficient d’edificabilitat brut  ................................................. 0,866 m² st / m² sòl 

Sostre màxim residencial de nova implantació................................... 2.562,21 m² 

Nombre màxim d’habitatges  

 Habitatges de protecció pública ........................................................................................... 9 

 Habitatges de renda lliure ................................................................................................ 203 

 Total nombre màxim d’habitatges ..................................................................................... 212 

Les superfícies s’ajustaran a les alineacions, dimensions i forma definides en els plànols d’ordenació i a la 
topografia del terreny. Els ajustaments, degudament justificats, no podran augmentar o disminuir en més 
d’un 5% en relació amb els paràmetres definits.  
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El sostre de l’edificació principal és el resultat de l’aplicació geomètrica de la corresponent fondària i 
alçada edificable màxima, sense tenir en compte l’edificació que, per aplicació del tipus d’ordenació de 
l’edificació segons alineació de vial, pugui resultar dels cossos sortints i/o de l’edificació permesa a la 
planta sota coberta. 

El nombre màxim d’habitatges de protecció pública es refereix al 32% del sostre residencial de nova 
implantació. Aquest nombre màxim d’habitatges es podrà incrementar proporcionalment si part del sostre 
de renda lliure es destina a habitatge de protecció pública. 

4. Cessions 

En el marc d’aquest polígon d’actuació s’han de cedir gratuïtament el sòl reservat pel 
planejament destinat a sistemes i el sòl corresponent al 10% de l’increment de l’aprofitament 
urbanístic de l’àmbit del polígon d’actuació. 

5. Condicions de gestió i execució 

a) El desenvolupament urbanístic d’aquest polígon d’actuació comportarà la redacció dels 
projectes de reparcel·lació i d’urbanització corresponents. 

b) El sistema d’actuació aplicable és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació 
bàsica. 

c) El desenvolupament d’aquest polígon d’actuació comportarà que els propietaris que hi estan 
inclosos es facin càrrec del cost de les obres d’urbanització del Sistema viari i Sistema 
d’espais lliures públics. Dins d’aquestes obres hi haurà inclosa la urbanització del tram del 
carrer Sant Joan comprès entre el carrer Lleida i la confluència amb el carrer Girona. 

d) D’acord amb el que determina l’article 57.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, dins del 
polígon d’actuació s’haurà de reservar com a mínim per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública el sòl corresponent al 32% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial 
de nova implantació. Del sostre destinat a la construcció d’habitatges de protecció oficial, 
com a mínim, 2/3 parts s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general 
i la resta a habitatges amb protecció oficial de preu concertat. 

El sostre mínim destinat a habitatge de protecció pública serà:  

32%×2.562,21 m² = 819,90 m² sostre. 
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