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PAm-a: Júnior Park 

a) Objecte del Polígon d’Actuació. 
L’objecte d’aquest polígon és garantir el compliment per part del propietari original dels terrenys 
d’aquesta urbanització de les obligacions de cessió de zones verdes, vialitat i aprofitament mig 
corresponents al Pla Parcial que l’ha originada i que resten per completar-se. 
 
També es vol corregir alguns elements de l’ordenació prevista en el planejament vigent: 
 L’entorn definit per la part alta del carrer d’Isabel la Catòlica i el carrer d’Alberti. En aquest 

entorn el pla general vigent preveia una concatenació d’espais verds i edificables. El POUM 
proposa refer l’ordenació per acumular les zones verdes a la part alta del torrent i reduir els 
nous vials a executar. Es manté la superfície edificable prevista al pla general vigent. 

 S’ajusta l’ordenació a la parcel·lació aprovada per tal de fer coincidents els entorns edificats 
amb les qualificacions urbanístiques. Això també permetrà alliberar els espais no edificables 
d’acord amb el pla parcial aprovat i amb la parcel·lació, que s’han ocupat de forma irregular. 

 S’ajusta l’ordenació de la part baixa del carrer Antonio Machado per permetre el manteniment 
de l’habitatge històric existent en front de la cruïlla amb el carrer Federico García Lorca, i que 
el planejament vigent deixava en zona verda. 

 
La delimitació d’aquest polígon (donat que les cessions s’aconseguiran per aplicació de l’article 
131 TRLUC, sobre alliberament d’obligacions urbanístiques) no impedirà que s’autoritzin noves 
edificacions, sempre que el projecte s’adequï a les determinacions d’aquest POUM. 
 

b) Delimitació 
El polígon manté la delimitació orginal del Pla Parcial Júnior Park, del qual s’han extret els entorns 
no consolidats dels carrers Isabel la Catòlica i Joan d’Àustria 
 

 
 Emplaçament: escala 1/15.000 
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c) Deures de Gestió 

El sector es gestionarà pel sistema de REPARCEL·LACIÓ en la modalitat de COOPERACIÓ. 
 
L'obligació de reparcel·lar podrà ésser substituïda per la formalització de les cessions (zones 
verdes, vialitat i aprofitament mig) amb el promotor de mutu acord o, en seu defecte, per la via de 
la inscripció d’ofici, d'acord amb els criteris de l'article 131 “Alliberament d'obligacions” del TRLUC. 
DL 1/2010. 
 
Caldrà mantenir una franja perimetral de 25 metres d’amplada permanent lliure de vegetació baixa 
i arbustiva, amb massa forestal aclarida i les branques baixes esporgades, d’acord amb l’article 5 
del Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis 
en edificis. 

 
d) Característiques d’aprofitament urbanístic. 

L’aprofitament urbanístic es concretarà d’acord amb les característiques geomètriques i les 
qualificacions urbanístiques definides en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. En la pàgina 
següent es recull un extracte d’aquesta delimitació geomètrica (en cas de discrepància prevaldrà 
la definició dels plànols de les sèries N4.2 i N4.3 d’aquest POUM).  
Si es procedeix a qualsevol modificació de la geometria definida en els plànols o es detectessin 
indefinicions, prevaldran els paràmetres definits en el quadre de característiques d’aprofitament 
que s’inclou a continuació.  
 

FITXA URBANÍSTICA DEL SECTOR: PAm-a Júnior Park

Superfície 88,7159 Has L'edificabilitat, densitat, cessions mínimes i superfície d'aprofitament 
privat,  seran les resultants de l'ordenació grafiada en els plànols 
d'ordenació d'aquest POUM, sèries N4.2 i N4.3. 
En cas de modificacions o ajustos en el desenvolupament de la 
parcel·lació o el projecte d'urbanització es respectaran com a mínim 
els següents paràmetres:

Sostre màxim 236.214 m2

Nombre màxim d'habitatges 738 habitatges

Cessions mínimes 33,16% De la superfície total del sector.
Zones verdes, places i parcs 15,10%

Equipaments 0,84%
Sistema hidràulic 3,73%

Sistema viari i aparcaments 13,49%

Superfície màxima d'aprofitament privat 66,56% De la superfície total del sector.
Habitatge unifamiliar aïllat (800) 100,00% De la superfície d'aprofitament privat.

Aquesta superfície podrà ser disminuïda sempre que la superfície reduïda es destini 
a equipaments o espais verds.

      
 
 





 





 



 
 
 
 

 
 
 
 

  ANNEX 2 
PLA PARCIAL JÚNIOR PARK  

 
Memòria  
Plànol 3bis - Zonificació 

 

































 
 
 
 

 
 
 
 

  ANNEX 3 
FITXES CADASTRALS  

 
1305207DG6210N0001JW - parcel·la nº 1243  
1400375DG6210S0001BP - parcel·la nº  616B 





 
 
 
 

 
 
 
 

  ANNEX 4 
ESCRIPTURES 

 
1305207DG6210N0001JW - parcel·la nº 1243 
1400375DG6210S0001BP - parcel·la nº  616B 

 




