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ANTECEDENTS 
 
En data 12 de maig de 2011, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona aprova definitivament la Revisió del 
Pla General d'Ordenació del Masnou (PGOU) (DOGC 14/05/2012). Aquest document incorpora les fitxes 
urbanístiques per al desenvolupament dels sectors PE4 Can Barnades i PE6 Carrer Joan Roig, objecte de la 
present modificació de PGOU. 
 
Actualment els àmbits corresponents als sectors PE4 Can Barnades i PE6 Carrer Joan Roig, són totalment 
urbanitzats i les parcelꞏles es troben en sòl urbà no consolidat. A banda d’aquests dos sectors pendents de 
desenvolupament, la present modificació incorpora quatre sub-àmbits més en diferents punts del municipi, en 
entorns totalment urbanitzats i en sòl urbà consolidat. 
 
 
ABAST DE LES DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT 
 
L'objecte de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística del municipi del Masnou (MpPGOU) 
és, per una banda, proposar un canvi en la previsió del pla general vigent, per a l’increment i millora dels sistemes 
d’espais lliures i equipaments i, d’altra banda, desenvolupar les condicions d’ordenació volumètrica i paràmetres 
d’edificació del sector de Can Barnades. 
 
Els principals objectius de la present modificació són: 

 
- Incrementar el sòl destinat a equipament per tal de donar resposta a les necessitats del municipi. 

 
- Resoldre determinades problemàtiques de vialitat existents, incrementant puntualment el sòl destinat a 

aquest sistema. 
 

- Desenvolupar el sector de transformació PE4 Can Barnades previst pel PGOU, incrementant notablement 
la superfície de sòl destinada a espai lliure públic amb la creació d’un gran parc. La nova ordenació 
d’aquest sector també facilita la comunicació entre sistemes d’equipaments i espais lliures amb un nou 
vial que connecta l’escola Lluís Millet amb el parc de Bell Resguard. 

 
- Transformar l'ús del sub-àmbit del carrer Joan Roig en equipament i traslladar el seu aprofitament 

urbanístic al sub-àmbit situat a Can Barnades. D'aquesta manera, es complementa l'ús d'equipament 
propi del nucli històric del municipi, on trobem l’antic edifici de Correus on actualment hi ha dependències 
municipals, el Casino amb un ús soci-cultural, l’escola Ocata, l’esglèsia de Sant Pere o l’espai Casinet. 
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Per tant, la present MpPGOU respon a criteris i prioritats municipals per consolidar i ampliar els sistemes 
d’equipaments i espais lliures en diferents àmbits estratègics del municipi. 
 
L’àmbit de la modificació és un sector discontinu format per sis sub-àmbits:  

 
- Sub-àmbit 1 – PE4 SECTOR CAN BARNADES, amb una superfície de sòl de 19.458m². Es tracta del 

sub-àmbit amb major superfície de sòl. Situat al costat oest del municipi, actualment té un ús de càmping. 
 

- Sub-àmbit 2 – PE6 SECTOR CARRER JOAN ROIG - LA FABRIQUETA, amb una superfície de sòl de 
756m², es situa al nucli històric del Masnou. Actualment el conjunt es troba sense ús. La nau alineada al 
carrer Bonaventura Bassegoda coneguda com la Fabriqueta està protegida a nivell patrimonial pel 
planejament vigent. Al costat nordoest hi ha uns petits patis que són propietat de les parcelꞏles 
confrontants al mateix carrer Joan Roig. 

 
- Sub-àmbit 3 - PASSEIG JOAN CARLES I – INSTITUT MEDITERRÀNIA, amb una superfície de sòl de 

1.923m², es situa al costat oest de la Riera d’Alella. Actualment té un ús d’aparcament en superfície. 
 

- Sub-àmbit 4 – PASSEIG JOAN CARLES I – C. CAN TARGA, amb una superfície de sòl de 381m², 
actualment té un ús d’aparcament en superfície. 

 
- Sub-àmbit 5 – VALLROMANES, amb una superfície de sòl de 388m², es troba al costat de l’autopista del 

Maresme. Actualment té un ús d’aparcament en superfície. 
 

- Sub-àmbit 6 – CAL ROS DE LES CABRES, amb una superfície de sòl de 896m², es troba al costat est 
del municipi, al Parc del Milꞏlenari. 

 
 
A causa de que l'àmbit del present planejament afecta només al municipi del Masnou i que la proposta resulta 
congruent amb els criteris urbanístics municipals, l'Ajuntament del Masnou assumeix la iniciativa i formula la 
present proposta de modificació, com a administració pública pertinent. 
 
Les qualificacions i determinacions del sòl objecte de modificació es resumeixen en els següents quadres: 

 
 

 PGOU MpPGOU 

 Qualificació m2 sòl m2 sostre Qualificació m2 sòl m2 sostre 

Sub- àmbit 1 
 
(PE4 - 
Can Barnades) 

11c 12.734,00 5.731,00 11c 5.019,15 8.265,57 

   11hp 1.600,00 3.542,39 

5b 2.459,00 -- 5b 2.063,85 -- 

4 1.910,00 -- 4 7.936,00 -- 

1c 2.355,00 -- 1c 2.839,00 -- 

TOTAL 19.458,00 5.731,00 TOTAL 19.458,00 11.807,96 

Sub- àmbit 2 
 
(PE6 - 
Fabriqueta) 

11c 429,00 501,00 1c 66,81 -- 

4 327,00 -- 5a 707,15 -- 

TOTAL 756,00 501,00 TOTAL 773,96 -- 

Sub-àmbit 3 
 
(Pg. Joan Carles I – Institut 
Mediterrània) 

4 1.923,00 -- 5a 1.856,00 -- 

  -- 1c 67,00 -- 

TOTAL 1.923,00 -- TOTAL 1.923,00 -- 

Sub-àmbit 4 4 381,00 -- 1c 381,00 -- 

Sub-àmbit 5 4 388,00 -- 1c 388,00 -- 

Sub-àmbit 6 4 896,00 -- 5a 896,00 -- 

TOTAL  23.802,00 6.232,00  23.819,96 11.807,96 

                
 
 
 
 
                                                                          



17055 -MP PGOU                                                                                                                                                                        BCA Arquitectura 
3                                                                                                                                                            

 
                                                                                                                                                                                                                  

 PGOU MpPGOU 

Sòl destinat a sistemes 

(espais lliures, 

equipaments i vials) 

4 espais lliures:    5.825 m² 

5 equipaments:    2.459 m² 

1 vials:                 2.355 m² 

Total sistemes:  10.639 m² 

4 espais lliures:    7.936 m² 

5 equipaments:    5.523 m² 

1 vials:                 3.741,81 m² 

Total sistemes:  17.200,81 m² 

Sòl destinat a zones 13.163 m2 6.619,15 m2 

Tipus d’ordenació 
Volumetria ordenada  

en planejament derivat 

Volumetria específica 

per configuració flexible 

Edificabilitat bruta 0,26 m² sostre / m² sòl 0,50 m² sostre / m² sòl 

Edificabilitat neta 0,47 m² sostre / m² sòl 1,78 m² sostre / m² sòl 

Número màxim 

d’habitatges 

HLL    1hab. x 90m² constr. 

HPO   1hab. x 70m² constr. 

HLL    1hab. x 100m² constr. 

HPO   1hab. x 90m² constr. 

Número de plantes -- 
B+4 / B+3 (Can Barnades) 

A definir per planejament derivat (equipaments) 

Alçada Reguladora 

Màxima 
-- 

B+3     13,50m 

B+4     16,50m 

Separació mínima a límit 

de parcelꞏla 

3 m a vial 

2 m a parcelꞏla veïna 

3 m a vial 

16 m entre edificis 

 
 
 
La tramitació de la present modificació puntual de Pla General preveu, d'acord amb el que estableix la llei 
d'urbanisme, el següent procediment: 
 

- Aprovació inicial per part de l'Ajuntament i inici del termini d'exposició pública durant un període d'un mes. 
- Aprovació provisional per part de l'Ajuntament en un termini màxim de dos mesos des de la fi del període 

d'exposició pública. 
- Aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona. 
- Un cop publicada al Butlletí Oficial corresponent, el document de planejament serà plenament executiu. 

 
 
SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 

 
D'acord amb els articles 73.2 i 74.1 del TRLUC, en l'àmbit de la present modificació puntual i per un període màxim 
de dos anys des de la data de la seva aprovació inicial, queda suspesa la concessió de llicències de parcelꞏlació, 
edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament d'edificis, instalꞏlacions o ampliació d'activitats o usos concrets i 
d'altres autoritzacions. 
 
Es defineix gràficament en el plànol corresponent l'àmbit de la suspensió de llicències que coincideix amb la 
superfície objecte de la present modificació. 
 
No obstant això, d'acord amb el que estableix l'article 102.4 del RLUC, mentre estigui suspesa la tramitació de 
procediments i la concessió de llicències, es podran tramitar els instruments i concedir les llicències sobre la base 
del règim vigent, que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament aprovat, en el cas en què, 
per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament, una vegada aprovat 
definitivament. 
 

 




















