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Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès en l’àmbit de la UA15 “can Batllori”

1.- INICIATIVA
La promoció d’aquesta modificació puntual correspon a l’Ajuntament de Les Franqueses del
Vallès com a promotor del Text Refós del Pla General d’Ordenació municipal vigent, tal i com
es regula a l’article 76.2 en relació a l’article 38 de la Llei 3/2012.
Pertoca a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’aprovació inicial i provisional d’aquest
document. El document en tràmit serà exposat a informació pública pel termini d’un mes un cop
acordada la seva aprovació inicial i sol·licitats els informes corresponents als organismes
afectats per raó de llurs competències sectorials, que s’hauran de trametre també en el termini
d’un mes.
L’aprovació definitiva correspondrà a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

2.- ANTECEDENTS
El Text Refós del Pla General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès és aprovat
definitivament el 18 de juny del 2009 i publicat al DOGC el 25 de setembre del 2009.
Anteriorment a la Revisió del Pla General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès, en data de
30 de novembre del 2000, l’Ajuntament d’aquest municipi va aprovar inicialment la Modificació
Puntual del Pla General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès, consistent en l’ordenació de
la unitat d’actuació 15 can Batllori, promoguda pel mateix consistori, i que posterioment va
aprovar provisionalment en data de 25 de gener del 2001 (Veure Annex 1: Modificació Puntual
del Pla General d’Ordenació Urbana de la unitat d’actuació 15 “can Batllori” de l’any 2.000).
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya (CTUB), en sessió de 18 de juliol del 2001 va
aprovar definitivament la Modificació del Pla General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès,
consistent en l’ordenació de la unitat d’actuació 15 can Batllori, promoguda i tramesa per
l’Ajuntament, amb la incorporació d’ofici de les següents prescripcions que esmenaven el
document d’acord amb els criteris del plànol annex següents (Veure Annex 2: Acord de la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 18 de juliol del 2001):
1.1.- Es corregia el document pel que fa als accessos als habitatges per tal que
s’unifiquessin les parcel·les amb accés comunitari des de la vialitat de nova
creació.
1.2.- Pel que fa a la previsió de zones verdes necessària i correlativa a l’augment de
densitat que es proposava, s’ampliava la ratio a raó de 38 m2 per a cada habitatge
de més que es proposés i, per tant, s’augmentava la previsió de cessions del Pla
General de 2.100 m2 a 2.746 m2, a raó de 38 m2 per cada un dels 17 habitatges
nous.
1.3.- Es reordenava el front de la carretera de Cànoves, tal i com es grafiava en el plànol
adjunt, amb l’establiment de dos blocs plurifamiliars de 21 m d’allargada, amb
supressió de tres grups aparionats de la part nord d’aquesta façana a la carretera.
Aquests blocs podien tenir 7 habitatges cadascun de manera que el còmput final és
de 29 habitatges per a tot l’àmbit.
1.4.- Es remetia al corresponent Projecte d’Urbanització la valoració de la xarxa d’aigües
residuals que es proposava al llarg de la carretera. En qualsevol cas, caldria que
aquell document incorporés informe favorable de la Diputació de Barcelona, com a
organisme titular de la via.
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Posterioment, la sra. Carme Jofre Massuet va interposar recurs contenciós administratiu contra
l’Acord de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès de 25 de juliol del 2002 pel que es va
desestimar el recurs de reposició interposat per la mateixa sra. Carme Jofre Massuet contra
Acord de 2 de maig del 2002 d’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat
d’Actuació núm. 15 “Can Batllori” i, indirectament contra la Modificació del Pla General
d’Ordenació de les Franqueses del Vallès que en feia referència i que s’havia aprovat per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona a data de 18 de juliol del 2001.
La sentència (núm. 473) de 28 de març del 2007 de la “Sala de lo Contencioso Administraivo
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña” estimava en part el recurs interposat, declarant
nuls de ple dret i sense efecte els Acords municipals de 25 de juliol del 2002 pel que es
desestimava el recurs de reposició interposat contra l’Acord de 2 de maig del 2002 d’aprovació
definitiva del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació núm. 15 “Can Batllori”, el
Projecte de Reparcel·lació i nul de ple dret en tant que delimita la Unitat d’Actuació 15 “Can
Batllori”, la Modificació del Pla General d’Ordenació i l’Acord de 18 de juliol del 2001 que el va
aprovar, atès que entén que la delimitació de la unitat d’actuació no permet l’equidistribució de
beneficis i càrregues.
L’Ajuntament, en el Text Refós del Pla General aprovat definitivament el 18 de maig de 2009,
delimita de nou l’àrea d’actuació número 15 d’acord amb el Pla General vigent anterior a la
modificació puntual del 18 de juliol de 2001.
Cal tenir en compte que, després de la sentència de 28 de març del 2007 anteriorment citada,
el sector és trobava totalment parcel·lat, amb les cessions formalitzades i inscrites al Registre
de la Propietat, la urbanització totalment executada amb tots els serveis, i recepcionada
definitivament per l’Ajuntament amb un compte de liquidació definitiu aprovat i liquidat per tots
els propietaris, així com amb tots els béns i drets afectats indemnitzats i extingits. Igualment,
també cal tenir en compte que el sector està parcialment edificat d’acord amb la modificació del
Pla General del 2001 anul·lat per la sentència.
Aquesta situació de consolidació impossibilita regular i ordenar l’àmbit d’acord amb el què és
vigent en el Pla General d’Ordenació Municipal, i fa necessari una modificació del mateix per
adaptar allò actualment executat i donar compliment a les noves prescripcions de les Lleis
d’urbanisme aprovades amb posterioritat a l’any 2001.
En els darrers dos anys l’Ajuntament i els propietaris del sector han treballat en diverses
propostes de solució, una de les quals es va consensuar entre totes les parts i es va presentar
a la Comisió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a l’efecte de l’emissió amb caràcter previ
a la seva tramitació de l’informe d’acord amb el què determina l’article 99 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012
de 22 de febrer (veure Annex 3: Acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 31 de
gener del 2013).
D’acord amb la resolució d’aquest informe previ, s’ha modificat la proposta que tots els
propietaris del sector i l’Ajuntament han consensuat, reflectint-ho en el Conveni Urbanístic de
data 8 de novembre de 2013 i ratificat pel Sr. Josep Jofre el 17 de gener de 2014 en un
document d’adhesió. (Veure Annex 4: Conveni urbanístic en relació a la unitat d’actuació 15 del
terme municipal de les Franqueses del Vallès i Annex 5: Document d’adhesió al conveni
urbanístic de la UA15).
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3.- MARC URBANÍSTIC I LEGAL
La present Modificació Puntual es troba emmarcada pel:
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Urbanisme.
- Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme.
- Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme.
En ella es dona compliment al concepte de desenvolupament urbanístic sostenible indicat en
l’article 3, així com a les directrius per al planejament urbanístic que s’indiquen en l’article 9 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i la
Llei 3/2012 de 22 de febrer de modificació del mateix.
Segons l’anomenat Decret Legislatiu 1/2010 i la Llei 3/2012, i concretament els seus articles 29
i 30 i la disposició transitòria segona, el sòl de l’àmbit té la consideració de sòl urbà no
consolidat.
També es troba dins el marc del Text Refós del Pla General d’Ordenació de les Franqueses del
Vallès, aprovat definitivament el 18/06/2009, en concret, respecte l’article 5. Modificació, que
indica tal i com es transcriu:
a. “La modificació de qualsevol dels elements del Pla s’ajustarà a allò que preveu l’article
94 de la Llei 2/2002 i disposicions concordants i, en allò no previst, pel que es disposa
en aquestes normes.
b. La modificació del Pla que s’elabori haurà de tenir, en tot cas, el grau de precisió propi
del Pla General i inclourà un estudi macrourbanístic que justifiqui la incidència de la
nova ordenació en les previsions del pla General i la viabilitat d’acceptar la proposta
sense procedir a una revisió total d’aquest.
c. Les modificacions de superfícies de sòl qualificat com a urbanitzable mai envairan el
sòl delimitat expressament com a no urbanitzable de protecció especial per preservarlo del desenvolupament urbà.
d. Les modificacions del Pla General no podran canviar la classificació jurídica del sòl no
urbanitzable a cap altre classificació de sòl, amb les següents excepcions...”
Igualment, també dins del marc del Text Refós del Pla General d’Ordenació de les Franqueses
del Vallès, la proposta d’aquesta modificació puntual no és motiu de revisió d’aquest
planejament general ja que queda fora dels motius pels quals ho seria i que s’expressen en
l’article 2. Vigència de les seves normes urbanístiques:
a. “Majors exigències d’espais públics, derivats de la pròpia evolució social de la població
o de disposicions de rang superior.
b. Desequilibri en les hipòtesis d’evolució de magnituds bàsiques: població, treball,
vivenda, serveis, o similars.
c. En cas de publicació d’un Pla Director Urbanístic que afecti el seu territori, d’acord amb
el previst en l’article 56.4 de la Llei 2/2002.
d. Esgotament de les previsions o reserves del sòl del Pla, tant d’habitatge com
industrial.”
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4.- COMPETÈNCIA MUNICIPAL
Les determinacions contingudes en aquest document de modificació puntual no presenten
efectes que puguin alterar la coherència amb la planificació territorial, pel que fa a la cohesió
territorial i a l'organització correcta del desenvolupament urbà, ni la compatibilitat, l'articulació i
la connexió entre els elements vertebradors del territori d'abast supramunicipals ni les
infraestructures de caràcter local. Tampoc té problemes de compatibilitat amb el risc
preexistent, d'acord amb els indicadors dels riscs geològics i de protecció civil disponibles, ni
sobre la planificació mediambiental i la política de desenvolupament sostenible, ni sobre
l'adequació a les polítiques supramunicipals de sòl, d'habitatge, de gestió dels recursos naturals
ni de protecció del patrimoni cultural, natural i científic.
D’altra banda, aquesta modificació s’ajusta al que preveu el marc legal vigent en relació a la
tramitació del planejament urbanístic, el sotmetiment a les determinacions pròpies del
planejament urbanístic de rang superior, l'adequació a la legislació sectorial i urbanística i
respecta la interdicció de l'arbitrarietat.
Per tot això, podem entendre que aquesta modificació no presenta aspectes que puguin incidir
sobre criteris de supramunicipalitats ni de legalitat d’acord amb el que preveu l’article 87.3 i
87.4 DL 1/2010, de 3 d’agost, i que podessin justificar la denegació de la seva aprovació per
part de la Comissió Territorial d’Urbanisme o la seva suspensió amb prescripcions vinculants tal
com estableix l’article 87.2 del DL 1/2010, de 3 d’agost.

5.- PROMOCIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT
La promoció d’aquesta modificació puntual correspon a l’Ajuntament de Les Franqueses del
Vallès com a promotor del Text Refós del Pla General d’Ordenació municipal vigent, tal i com
es regula a l’article 76.2 en relació a l’article 38 de la Llei 3/2012.
La seva tramitació es realitzarà d’acord amb el que preveuen els articles 85.1, 85.4 i 85.5 del
DL 1/2010, en relació a l’article 38 de la Llei 3/2012, segons els quals la modificació de
qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic se subjectarà a les mateixes
disposicions que en regeixen la seva formació.
Pertoca a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’aprovació inicial i provisional d’aquest
document. El document en tràmit es posarà a informació pública pel termini d’un mes un cop
acordada la seva aprovació inicial i es sol·licitarà un informe als organismes afectats, per raó de
llurs competències sectorials, que s’hauran de trametre en el termini de un mes.
L’aprovació definitiva correspondrà a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

6.- ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ
L’àmbit de la present modificació puntual requereix un anàlisi precís del planejament vigent i
l’anul·lat amb l’objectiu de delimitar definitivament aquest espai permetent la correcta
equidistribució de beneficis i càrregues.

6.1.- ÀMBIT INICIAL DEL PG VIGENT L’ANY 2000
Es definia l’àmbit com els terrenys situats entre la carretera de Cànoves, el Pla Parcial “Can
Ganduxer” i la Unitat d’Actuació núm. 5.
La seva superfície era de 7.000 m2, tot i que segons aixecament topogràfic aquesta
delimitació es corresponia realment a una superfície de 7.445,29 m2.
Igualment, en el Pla General s’indicava que:
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- Les seves determinacions es desenvoluparien mitjançant un Pla Especial que
resolgués la connexió amb la carretera i sectors confrontats.
- La qualificació seria la de residencial unifamiliar.
- Els espais de cessió, exclosos els vials, serien de 2.100 m2 dels quals un mínim de
700 s’haurien de dedicar a verd públic.
La definició de l’àmbit i les seves determinacions segons el Pla General vigent l’any 2000 estan
recollides en la Modificació Puntual que es realitza el mateix any (Veure Annex 1: Modificació
Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de la unitat d’actuació 15 “can Batllori” de l’any
2.000).

Àmbit de la UA15 segons el Pla General de les Franqueses del Vallès vigent l’any 2000.

6.2.- ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ANY 2000
El motiu principal de la Modificació puntual era “resoldre l’ordenació d’aquesta zona sense
hipotecar la solució definitiva a les preexistències existents de l’entorn, tot definint la
volumetria de les edificacions d’una manera coherent i garantint la connexió viària del carrer
de l’Om amb la carretera de Cànoves”.
Tanmateix, es garantia la cessió d’una important zona verda a l’interior de l’illa de major
superfície que la prevista en el Pla General.
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Tot això feia necessari l’ajust de límits plantejat i la definició de la volumetria proposada. Així
doncs, en la modificació puntual s’hi incorporava una zona de la UA5, per tal de garantir
l’execució de la vialitat prevista, i també una zona del sector de Can Ganduxer,
concretament l’extrem sud-est d’aquest sector, qualificat com a conservació de l’edificació,
terrenys tots ells, ordenats i qualificats pel Pla General vigent en aquell moment com a sòl
urbà.
També es recollia en el document que la superfície del sector indicada de 7.000 m2 en el Pla
General, després de realitzar el corresponent topogràfic i comprovar sobre el terreny els
diferents límits, passava a ser realment de 7.445,29 m2.
A més, amb el reajustament de límits que es proposava en la Modificació Puntual,
incorporant els terrenys anteriorment descrits, l’àmbit total passava a disposar d’un total de
8.618,51 m2, el que suposava un augment de 1.173,22 m2.
S’hi indicaven les següents determinacions que s’adequaven al contingut dels articles del
Pla General:
paràmetre
àmbit:
categoria:
cessió de vials:
cessió d’espais verds:
sup. parcel·la mínima:
altura reguladora màxima:
aparcaments:
amplada mínima parcel·la:
ocupació:
construccions auxiliars:
intensitat d’edificació:
separació crtra. Cànoves:
modificació volumetria edif.:
distribució de drets i càrregues:
propietaris inicials de l’àmbit:
nous propietaris incorporats:

Pla General
vigent l’any 2000
7.445,29 m2

12,00 m
30 %
5 % ocupació
0,5 m2 sostre/ m2 sòl
-

Modificació Puntual
any 2000
8.618,51 m2
residencial en illa tancada
d’acord amb el plànol
d’ordenació
1.195,88 m2
2.907,88 m2
175,00 m2
9,75 m (PB+2)
una plaça per a cada
habitatge, més una plaça
cada 100 m2 de local
comercial
9,00 m
segons plànol d’ordenació
no s’admeten
segons plànol d’ordenació
6,50 m
estudi de detall

-

cooperació
exempts

residencial unifamiliar
696,00 m2
2.100,00 m2
400,00 m2
7,50 m (PB+1)
-

Els propietaris afectats per l’ajust de límits, no formaven part de la compensació de la unitat
d’actuació, per tant, no estaven obligats a realitzar cessions de terrenys, ni ser partícips de
les despeses ocasionades pel desenvolupament del sector, donat que amb la seva
incorporació se’ls respecta la seva edificabilitat acreditada inicialment en els seus respectius
sectors, tenint en compte que aquests propietaris ja van formar part de les compensacions
en els seus sectors corresponents (ED-5 i Pla Parcial Can Ganduxer). Respecte la inclusió
dels àmbits del Pla Parcial “Can Ganduxer” i de la Unitat d’Actuació 5, la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 18 de juliol de 2001 també indicava que el
corresponent Projecte de Reparcel·lació hauria de detallar els aprofitaments vigents i
resultants de les finques afectades tant dins de l’àmbit com aquelles que quedaven
disminuïdes en la seva superfície fora de l’àmbit d’actuació.
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Es proposava també la modificació de la qualificació de sol urbà, que passava a ser
residencial unifamiliar a ser residencial en illa tancada, amb la distribució de l’edificació,
definició de volums i rasants marcada en els plànols que integraven el document, permetent
la reordenació de l’edificació a partir d’un Estudi de Detall, sense que això pogués suposar
un augment de l’edificabilitat.

Àmbit de la UA15 segons la Modificació Puntual del Pla General de l’any 2000.

6.3.- ÀMBIT SEGONS EL TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL DE 18 DE JUNY DE 2009
Tal i com s’ha comentat anteriorment, en el Text Refós del Pla General aprovat
definitivament el 18 de juny de 2009 es delimita de nou l’àrea d’actuació número 15 d’acord
amb el Pla General vigent anterior a la modificació puntual del 18 de juliol de 2001.
Es defineix l’àmbit com els terrenys situats entre la carretera de Cànoves, Can Ganduxer i
l’antiga Unitat d’Actuació núm. 5, que queden delimitats en el plànol d’ordenació 4.5 (veure
Annex 6: Àrees d’actuació en sòl urbà segons Text Refós del Pla General del 2009).
La seva superfície s’indica que es correspon a 7.200 m2.
Es consideren les següents condicions d’ordenació:
- Les determinacions del pla General es desenvoluparan mitjançant un pla de millora
urbana que resolgui la connexió amb la carretera i sectors confrontats.
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- La qualificació és la de residencial unifamiliar.
- Els espais de cessió, exclosos els vials, seran de 2.100 m2 dels quals un mínim de
700 s’haurien de dedicar a verd públic.
Per altra part, es considera que el sistema d’actuació serà la reparcel·lació en la modalitat
de cooperació.

Àmbit de la UA15 segons el Text Refós del Pla General de les Franqueses del Vallès aprovat definitvament el 18
de maig del 2009.

6.4.- ÀMBIT PROPOSAT
L’àmbit territorial comprès per la present Modificació és el límit actual de la Unitat d’Actuació
núm. 15. Aquesta limita a sud-est amb la carretera de Cànoves. Pel nord limita amb una
porció de sòl urbà consolidat. Per l’oest llinda, en la seva part més al nord amb el carrer de
l’Om i amb la resta amb una altra porció de sol urbà consolidat.
La seva superfície és de 7.200 m2 segons el Text Refós del Pla General d’Ordenació de les
Franqueses del Vallès, aprovat definitivament el 18/06/2009.
S’incorporen a l’àmbit definit la finca del sr. Josep Jofre Jaumira i la part de la finca que en
quedava exclosa del senyor Joan Ollé Bufí, totes dues per permetre la connexió del nou vial
realment ja urbanitzat que travessa el sector (carrer Verge de Montserrat) amb el passeig
dels Til·lers, evitant la formació en cul-de-sac del primer, tal i com ja es feia i s’aprovava per
la Comissió Territorial d’Urbanisme en la Modificació de l’any 2000. (Veure plànol núm. 2.
Àmbit).
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A l’extrem sud del sector, també s’incorpora una petita franja entre les tanques existents que
delimiten les parcel·les dels habitatges del límit oest i un camí d’accés particular a una de
les parcel·les del sector.
Entre aquesta porció de terreny i l’existent per sota el carrer Verge de Montserrat (en el que
seria la prolongació fictícia del carrer de l’Om) es modifica el seu límit ajustant-lo al límit de
la propietat evitant introduir porcions de terreny excessivament petites per a resoldre a
través de l’adjudicació d’una finca mínima.
Així doncs, la superfície total de l’àmbit redefinit és de 8.256,96 m2, desglossats en les
finques aportades que s’indiquen en el proper apartat, la qual ja ha estat consensuada entre
tots els propietaris d’acord amb el Conveni Urbanístic de 8 de novembre de 2013, ratificat
pel sr. Josep Jofre Jaumira amb data de 17 de gener de 2014 (veure Annex 4: Conveni
urbanístic en relació a la unitat d’actuació 15 del terme municipal de les Franqueses del
Vallès i Annex 5: Document d’adhesió al conveni urbanístic de la UA15).

Vista aèrea del sector.

7.- ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
Les preexistències en l’àmbit definit i la situació en la que aquest va quedar després de la
sentència de 28 de març del 2007, amb les cessions formalitzades i inscrites al Registre de la
Propietat, la urbanització totalment executada amb tots els serveis i recepcionada
definitivament per l’Ajuntament amb un compte de liquidació definitiu aprovat i liquidat per tots
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els propietaris, així com amb tots els béns i drets afectats indemnitzats i extingits i amb el sector
parcialment edificat d’acord amb la modificació del Pla General del 2001 anul·lat per
l’anomenada sentència, fa que la situació actual del sector sigui la següent:
L’àmbit es troba urbanitzat, amb el carrer Verge de Montserrat totalment executat i amb tres
zones verdes executades, delimitant així l’espai disponible per situar el sostre de la present
modificació.
Pel que fa a les edificacions, existeixen edificis existents abans de la mateixa modificació del
Pla General del 2001 a les finques de la sra. Carme Jofre Massuet, a la finca de la sra. Àngela
Jubany Cladellas i a la finca del sr. Josep Jofre Jaumira. Igualment, també existeixen dos grups
d’habitatges aparellats amb front al carrer de l’Om construïts segons les determinacions de la
modificació del 2001 i abans de la sentència del 2007.
Per tant, en tant que l’anomenada sentència anul·lava la modificació del 2001 i la conseqüent
reparcel·lació, es parteix ara de les finques existents en el moment de realitzar aquella
modificació del Pla General per tal de realitzar la present modificació puntual, tenint en compte
que la sra. Carme Jofre Massuet va vendre part de les parcel·les adjudicades en el projecte de
reparcel·lació anterior que actualment es corresponen amb les dues parcel·les edificades amb
front al carrer de l’Om, i tenint en compte també, que la sra. Elvira Colobrans Codina
actualment no disposa de propietat en el sector atès que va ser indemnitzada econòmicament
en el projecte de reparcel·lació.
Conseqüentment, als efectes de repartiment de beneficis i càrregues del sector es tindran en
compte la superfície de finques origen. Les parcel·les venudes per la sra. Carme Jofre Massuet
es comptabilitzaran com a finques adjudicades a la mateixa sra. Carme Jofre Massuet, sense
modificar-ne la titularitat, mentre la finca origen de la sra. Elvira Colobrans Codina es tindrà en
compte com a finca aportada als efectes del recàlcul de l’indemnització, encara que actualment
ja no sigui propietària del sector.

a1 Carmen Jofre Massuet
a2 Carmen Jofre Massuet
B
Joan Ollé Bufí
C
Elvira Colobrans Codina
D
Àngela Jubany Cladellas
E
Josep Jofre Jaumira
TOTAL
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5.248,37 m2
6.480,08 m2
1.231,71 m2
1.170,88 m2
207,33 m2
242,63 m2
156,04 m2
8.256,96 m2

percentatge

superfície

propietari

parcel·la

Així doncs, l’àmbit d’actuació comprèn les següents finques que es delimiten en el plànol
corresponent (veure plànol núm. 2. Àmbit) tenint en compte que es presenta com una relació
informativa, sense validesa normativa, considerant que la relació definitiva de finques i
propietaris es concretarà en el corresponent projecte de reparcel·lació.

78,48 %
14,18 %
2,51 %
2,94 %
1,89 %
100,00 %
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8.- OBJECTIUS I CRITERIS
Els objectius que presenta aquesta modificació puntual del Text Refós del Pla General
d’Ordenació de les Franqueses del Vallès comprenen els següents aspectes:
- La redefinició de l’àmbit i els límits de la unitat d’actuació, incorporant, per una banda,
els terrenys necessaris per donar sortida al nou vial que s’inclou en el sector i, per una
altra banda, ajustant el perímetre d’aquesta àrea amb els límits de les parcel·les, tenint
en compte, en tot moment, les parcel·les que en formaven part en el moment en que es
va aprovar l’anterior modificació puntual de l’any 2000 actualment anul·lada per la
sentència de 28 de març del 2007.
- Reordenar l’àmbit sense hipotecar la solució definitiva a les preexistències existents en
el mateix, definint la volumetria de les edificacions d’una manera coherent i garantint la
connexió viària de la xarxa actualment existent, canviant qualificacions urbanístiques,
per tal d’equilibrar l’equidistribució de beneficis i càrregues entre les diferents
propietats.
- L’adaptació de les cessions obligatòries a la normativa vigent.

9.- DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ
9.1.- REDEFINICIÓ DE L’ÀMBIT DE LA UA15
La proposta incorpora la parcel·la del sr. Josep Jofre Jaumira i la part de la parcel·la del sr.
Joan Ollé Bufí per tal de poder solucionar la connexió del carrer Verge de Montserrat,
interior del sector, amb el Passeig dels Til·lers ja pre-existent.
A l’extrem sud del sector, també s’incorpora una petita franja entre les tanques existents que
delimiten les parcel·les dels habitatges del límit oest i un camí d’accés particular a una de
les finques del sector. Aquesta franja es correspon a una de les finques de la sra. Carme
Jofre Massuet, i de no incloure’s en el sector, restaria com a residual sense possibilitat de
cap aprofitament degut a les seves dimensions i proporcions.
Per altra part, es desestima la porció de terreny corresponent a la parcel·la situada al sud
del carrer Verge de Montserrat, en la prolongació fictícia del carrer de l’Om, evitant introduir
porcions de terreny excessivament petites i que no es puguin resoldre a través de
l’adjudicació d’una finca mínima, tenint en compte que aquesta porció de terreny forma part
actualment d’una parcel·la ja edificada ocupada per un habitatge unifamiliar aïllat amb un
pati al seu voltant.
Aquests canvis en els límits de l’àmbit es realitzen també tenint en compte la seva
coincidència amb els límits de les parcel·les aportades, la qual cosa simplificarà el posterior
procés de reparcel·lació.

9.2.- REORDENACIÓ URBANÍSTICA DE LA UA15
Es proposa la modificació de les condicions d’ordenació establertes al Text Refós del Pla
General aprovat definitivament el 18 de juny de 2009 incorporant la possibilitat de crear
blocs d’habitatges plurifamiliars a més del residencial unifamiliar proposat en el Text Refós
del Pla General, i que ara, es proposa en la modalitat de unifamiliar aparellada.
Aquest canvi en l’ordenació ja es proposava en la modificació puntual de l’any 2000 i de fet,
els blocs d’habitatges plurifamiliars eren ampliats en el plànol annex emès per la Comissió
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Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 18 de juliol del 2001 on s’hi incloïen d’ofici les seves
prescripcions.
En el carrer de l’Om es proposa mantenir els tres blocs d’habitatges aparellats que ja
s’indicaven en el plànol annex de l’Acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 18
de juliol del 2001.
A la finca del sr. Josep Jofre Jaumira es proposa mantenir la situació de l’edificació
actualment existent, tot i que amb la possibilitat de fer fins a planta baixa i una planta pis.
En canvi, en el front a la carretera de Cànoves es pretén realitzar quatre blocs aïllats
d’habitatge plurifamiliar de fins a planta baixa i dues plantes pis, tenint en compte que el
plànol annex de l’Acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 18 de juliol del 2001 ja
proposava la realització de dos blocs plurifamiliars en aquest front. En aquest cas,
únicament es substitueixen els tres grups d’habitatges aparellats que existien en aquest
front per dos blocs d’habitatges plurifamiliars.

Amb aquests canvis en l’ordenació urbanística es pretén aconseguir l’equidistribució de
beneficis i càrregues en el projecte de reparcel·lació, motiu pel qual la sentència (núm. 473)
de 28 de març del 2007 de la “Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña” nul de ple dret la Modificació del Pla General d’Ordenació i l’Acord
de 18 de juliol del 2001 que la va aprovar.

9.3.- ADAPTACIÓ DE LES CESSIONS OBLIGATÒRIES
El desenvolupament de la UA15 inclourà la obligació de les cessions establertes en el text
refós de la Llei d’Urbanisme.
A més de les cessions establertes pel planejament general per a vials i zones verdes, es
cedirà un 10% de l’aprofitament urbanístic i un 15% de l’increment de sostre edificable que
es concretaran en el corresponent projecte de reparcel·lació. Segons l’article 100 de la
TRLU, es cedirà 20 m2 per cada 100 m2 d’increment de sostre residencial, per a destinar-lo
a zones verdes i espais lliures públics, els quals queden concretats en aquesta modificació
puntual per tal de justificar la viabilitat de l’ordenació proposada.
Pel què fa a la cessió dels equipaments, tal i com s’especifica en l’apartat 1 del mateix
article 100, aquesta només s’ha de realitzar, si cal, en la quantitat adequada per fer front als
requeriments que deriven de la modificació, entenent doncs que aquesta no és obligatòria si
ja està coberta aquesta necessitat en l’àmbit proper al sector. Efectivament, ens trobem
d’una banda, un gran espai destinat a equipament situat a l’illa formada pel passeig del
Til·lers, Avinguda de l’Onze de Setembre, plaça de Can Prat i carrer Tagamanent, situat a
100 metres del sector; i d’altra banda, l’equipament del Centre Cultural de Can Ganduxer
que es troba a tocar del sector. Aquests dos equipaments ja cobreixen aquesta necessitat a
la zona i, per tant, s’entén que no serà necessària en aquest cas la cessió d’un espai per a
equipament.
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10.- PLANEJAMENT PROPOSAT
Les determinacions descrites en els apartats anteriors es concreten en els quadres de
planejament proposats a continuació segons projecte d’ordenació i segons les diferents
cessions i reserves de sòl a realitzar.
Així, en tant que es proposa un increment de sostre, tal i com s’ha dit en l’apartat anterior,
caldrà cedir 20 m2 per cada 100 m2 d’increment de sostre residencial per a destinar-lo a
zones verdes i espais lliures públics.
Tenint en compte que:
1. El Pla General estableix un àmbit de 7.200 m2 els quals són corregits a l’alça fins
els 7.445,29 m2 segons aixecament topogràfic del mateix àmbit.
2. El vial actualment existent en l’àmbit definit pel Pla General ocupa una superfície de
1.409,32 m2.
3. La reserva de zona verda indicada pel planejament és de 2.100 m2.
Tenim que el sòl privat màxim possible és de:
sòl privat = finques aportades - vial existent - zona verda
7.445,29 - 1.409,32 - 2.100 = 3.935,97 m2 de sòl privat
Tenint en compte que l’edificabilitat neta del sector és de 0,50 m2 de sostre/m2 de sòl segons
l’article 191.2 del Pla General, resulta que el sostre potencialment edificable en el sector
segons aquest és de 1.967,99 m2 de sostre.
3.935,97 m2 de sòl privat x 0,50 m2 de sostre/m2 = 1.967,99 m2 de sostre
Per altra part, el sostre edificable en el sector segons la proposta d’ordenació de la present
modificació puntual, és de 4.884,66 m2. Per tant:
sostre proposat – sostre segons Pla General = increment de sostre
4.884,66 m2 - 1.1967,99 m2 = 2.916,68 m2 d’increment de sostre
Per tant:
2.916,68 m2 d’increment de sostre / 100 x 20 = 583,34 m2 d’increment de zona verda
És a dir, en tant que el Pla General preveu un mínim de zona verda de 2.100 m2 i l’augment
d’edificabilitat que es proposa suposa l’obligació de cedir 20 m2 per cada 100 m2 d’increment de
sostre residencial per a destinar-lo a zones verdes i espais lliures públics, la reserva total de
zona verda haurà de ser com a mínim de 2.683,34 m2.
2.100 m2 + 583,34 m2 = 2.683,34 m2 de reserva mínima de zona verda
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7.000,00 m2
(7.445,29 m2
segons
topogràfic)
-

1.195,88 m2

7.200,00 m2
(7.445,29 m2
segons
topogràfic)
1.409,32 m2

2.100,00 m2

2.907,88 m2

2.100,00 m2

2.683,51 m2

700,00 m2
-

2.907,88 m2
-

700,00 m2
3.935,97 m2
1.967,99 m2

2.683,51 m2
3,877,05 m2
4.884,66 m2

8.618,51 m2

8.256,96 m2
1.696,40 m2

11.- JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA
Com s’ha comentat anteriorment, la sentència (núm. 473) de 28 de març del 2007 de la “Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña” va declarar nuls
de ple dret i sense efecte els Acords municipals de 25 de juliol del 2002 pel que es desestimava
el recurs de reposició interposat contra l’Acord de 2 de maig del 2002 d’aprovació definitiva del
Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació núm. 15 “Can Batllori”, el Projecte de
Reparcel·lació i nul de ple dret en tant que delimita la Unitat d’Actuació 15 “Can Batllori”, la
Modificació del Pla General d’Ordenació i l’Acord de 18 de juliol del 2001 que el va aprovar,
atès que entén que la delimitació de la unitat d’actuació no permet l’equidistribució de beneficis
i càrregues.
En aquell moment, després de la sentència de 28 de març del 2007 anteriorment citada, el
sector és trobava totalment parcel·lat, amb les cessions formalitzades i inscrites al Registre de
la Propietat, la urbanització totalment executada amb tots els serveis, i recepcionada
definitivament per l’Ajuntament amb un compte de liquidació definitiu aprovat i liquidat per tots
els propietaris, així com amb tots els béns i drets afectats indemnitzats i extingits. Igualment,
també cal tenir en compte que el sector estava parcialment edificat d’acord amb la modificació
del Pla General del 2001 anul·lat per la sentència.
Aquesta situació de consolidació impossibilita regular i ordenar l’àmbit d’acord amb el que és
vigent en el Pla General d’Ordenació Municipal, i fa necessari una modificació del mateix per
adaptar allò actualment executat i donar compliment a les noves prescripcions de les Lleis
d’urbanisme aprovades amb posterioritat a l’any 2001, permetent omplir el buit actualment
existent dins la trama urbana consolidada del municipi.
En els darrers dos anys l’Ajuntament i els propietaris del sector han treballat en diverses
propostes de solució, una de les quals es va consensuar entre totes les parts i es va presentar
a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a l’efecte de l’emissió amb caràcter
previ a la seva tramitació de l’informe d’acord amb el què determina l’article 99 del Text Refós
de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, modificat per la Llei
3/2012 de 22 de febrer. (Veure Annex 3. Acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 31
de gener del 2013.)
D’acord amb la resolució d’aquest informe previ, s’ha modificat la proposta que tots els
propietaris del sector i l’Ajuntament han consensuat, reflectint-ho en el Conveni Urbanístic de
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data 8 de novembre de 2013 i ratificat pel Sr. Josep Jofre el 17 de gener de 2014 en un
document d’adhesió. (Veure Annex 4: Conveni urbanístic en relació a la unitat d’actuació 15 del
terme municipal de les Franqueses del Vallès i Annex 5: Document d’adhesió al conveni
urbanístic de la UA15).
Aquesta proposta recull la modificació del límit respecte del que figura en el Pla General
d’Ordenació vigent per tal de recollir totes les finques que van ser incloses en la modificació
puntual del Pla General aprovada el 18 de juliol de 2001, atés que totes elles van contribuir a
pagar els costos d’urbanització ja executats i també varies d’elles van ser objecte d’extinció de
béns i drets afectats que queden fora de l’àmbit marcat pel Pla General i dels que ja no és
possible la seva recuperació. D’aquesta manera, amb aquest nou límit podran compensar-se
correctament aquests béns i drets afectats i respectar també les obres d’urbanització
executades que també queden fora de l’àmbit indicat en el Pla General vigent i que són
imprescindibles per donar connectivitat al sector amb l’entorn urbà consolidat.
En segon lloc, la modificació respecta la vialitat i serveis existents executats, així com també
gairebé la totalitat de les zones verdes i espais lliures existents ja urbanitzats a càrrec dels
propietaris del sector, ajustant-los a les cessions obligatòries d’acord amb el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme en base a la nova proposta d’ordenació d’aquesta modificació puntual.
S’han ajustat els espais de vialitat, verd públic i sòl edificable pràcticament al realment
executat, atés que la urbanització està en perfectes condicions i pot donar servei a l’àrea sense
necessitat de modificar-la.
En tercer lloc, l’ordenació de l’edificació s’ha modificat respecte al Pla General vigent degut a
l’existència d’edificacions consolidades abans de la sentència judicial d’acord amb la
modificació puntual del Pla General del 18 de juliol de 2001.
En aquest sentit s’han previst tres parcel·les d’habitatges aparellats de les que dues d’elles ja
estan edificades i habitades (parcel·les amb front al carrer de l’Om). En la franja confrontada
amb la Carretera de Cànoves, s’han previst conjunts de petits blocs aïllats de planta baixa i
dues plantes pis d’entre 20 i 23 metres de façana i 12 i 13 metres de fondària, formant transició
entre els blocs d’habitatges entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis que hi ha
construïts majoritàriament a l’altre costat de la Carretera de Cànoves. També s’ha respectat
l’edificació aïllada a la cantonada del carrer Verge de Montserrat amb el Passeig dels Til·lers,
atès que segueix l’ordenació dels habitatges del mateix carrer de planta baixa més planta pis i
golfes, que estan consolidats.
Aquesta ordenació de l’edificació permet l’equidistribució de beneficis i càrregues entre les
diferents propietats incloses, la cessió de l’aprofitament urbanístic a l’Ajuntament i la previsió de
reserva d’habitatges de protecció pública d’acord amb la Llei 3/2012 de modificació del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, com també les cessions de zones verdes i espais lliures públics
d’acord amb aquesta modificació, per la qual cosa permetrà el desenvolupament del sector
omplint el buit generat en la trama urbana consolidada del municipi.
En base a aquests raonaments es considera que es dona compliment a l’article 97 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme 1/2010 amb la incorporació de les modificacions introduïdes per la
Llei 3/2012 de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, ja que es justifica la
necessitat de la iniciativa i l’oportunitat i conveniència amb relació als interessos públics i
privats concurrents.
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12.- SISTEMA D’ACTUACIÓ
Es considera que el sistema d’actuació serà la reparcel·lació en la modalitat de cooperació, tal i
com ja s’estableix en el Text Refós del Pla General aprovat definitivament el 18 de juny de
2009, seguint els paràmetres que s’estableixen en els articles 139 a 141 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme 1/2010 amb la incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012
de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament que la desenvolupa segons
Decret 305/2006 de 18 de juliol.
El plànol núm. 3. Ordenació, recull el sector delimitat. Aquest, permet, per la seva dimensió i
per les característiques de l’ordenació proposada, assumir les cessions regulades pel
planejament, i d’altra banda, té entitat suficient per a justificar tècnicament i econòmicament
l’autonomia de l’actuació.

13.- DEURES DELS PROPIETARIS
Els propietaris del sector estaran obligats a costejar, executar i cedir a l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès, amb el sòl que pertoqui, totes les obres d’urbanització previstes en
l’actuació, així com les infraestructures de connexió a les xarxes generals de serveis i les
d’ampliació i reforçament de les existents fora de l’actuació que ho requereixin per les
dimensions i les característiques específiques, segons les determinacions del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme 1/2010 amb la incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012
de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament que la desenvolupa segons
Decret 305/2006 de 18 de juliol, els quals seran especificats en el corresponent projecte de
reparcel·lació.
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Normativa

1. NATURALESA, ÀMBIT TERRITORIAL I VIGÈNCIA

Article 1. Naturalesa.
Aquest document té condició de Modificació Puntual del Text Refós del Pla General
d’Ordenació de les Franqueses del Vallès de 18 de juny del 2009, i s’ajusta en totes les seves
determinacions al Text Refós de la Llei d’Urbanisme 1/2010 de 3 d’agost i a la Llei 3/2012 de
22 de Febrer.

Article 2. Àmbit territorial.
L’ambit territorial d’aquesta Modificació Puntual del Text Refós del Pla General d’Ordenació de
les Franqueses del Vallès comprèn l’àmbit de la UA 15 “Can Batllori”.

Article 3. Vigència.
Aquesta Modificació Puntual entrarà en vigor a partir de la publicació de l’edicte de la seva
aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la seva vigència serà
indefinida d’acord amb el que s’estableix al TRLU 1/2010.

Article 4. Obligacions.
Els particulars, de la mateixa manera que l’Administració, estaran obligats a cumplir les
disposicions contingudes en aquestes normes i la normativa urbanística aplicable.

Article 5. Interpretació del planejament.
La interpretació del present planejament i de les seves ordenances es farà d’acrod amb el seu
contingut i finalitat. En cas de duote o impresició, prevaldrà la solució de menor edificabilitat,
major dotació per a espais públics i major protecció ambiental, Igualment, prevaldran elss
plànols a escala més detallada sobre els d’escala més petita, pel seu major Grau de precisió.
En tot cas s’estarà al que resulti de les regles d’interpretació del planejament urbanístic
definides a l’article 10 del TRLU 1/2010.

Article 6. Determinacions del Pla.
Les determinacions de la present Modificació Puntual de planejament es despleguen en els
següents documents:
-

Memoria.
Normativa.
Plànols d’informació i normatius.

Article 7. Sobre la modificació del Pla General.
El plànol núm. 2. Âmbit de la UA15 de l’àmbit d’actuació d’aquesta Modificació Puntual
substitueix la definició de la Unitat d’Actuació 15 “Can Batllori” definida en els plànols i la
normativa del Text Refós del Pla General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès de 18 de
maig del 2009.

Article 8. Ordenació de l’edificació.
La ordenació de l’edificació en l’àmbit d’actuació és la establerta en el plànol núm. 3.
Ordenació. En aquest mateix plànol s’indiquen les ocupacions màximes de les edificacions
destinades a blocs d’habitatge plurifamiliar aïllat i les d’habitatge unifamiliar aparellat o aïllat.
També s’hi estableix el nombre de plantes edificables.
Per la resta dels paràmetres es seguiran les determinacions establertes per a cada tipologia en
la normativa del Text Refós del Pla General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès publicat
al DOGC el 25 de setembre del 2009.

Estudi de la mobilitat generada

L’article 118.4 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme que regula les determinacions i la documentació de les modificacions dels
instrument de planejament urbanístic, estableix que:
“Les modificacions dels plans urbanístics han d’estar integrades per la documentació
adequada amb la finalitat, contingut i abast de la modificació. (...) També s’ha
d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho
estableixi la legislació vigent.”
Igualment, segons disposa l’article 71 del mateix:
“La documentació del pla d’ordenació urbanística municipal ha d’incloure un estudi
d’avaluació de la mobilitat generada, amb el contingut que determina la legislació sobre
mobilitat”.
El Decret 344/2006 de 19 de setembre, de regulació dels estudis de mobilitat generada,
estableix a l’article 3.1 relatiu a l’àmbit d’aplicació, que:
“Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’han d’incloure, com a document
independent, en els instruments d’ordenació del territorial i urbanística següents:
a.- Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis.
b.- Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions que comportin nova
classificació de sòl urbà o urbanitzable.
c.- Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la
implantació de nous usos o activitats.”
Pel que fa al Pla General del municipi, aquest no estableix determinacions específiques sobre
els aspectes de mobilitat que siguin d’aplicació per aquesta modificació.
En aquest cas, es considera que per la modificació puntual del planejament general proposada
no és d’aplicació l’obligatorietat de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, en tant que no
es pretén cap implantació de cap nou ús ni activitat i les petites modificacions dels límits de
l’àmbit afectat es consideren despreciables com a possibles canvis de la classificació
proposada. De fet, cal entendre també la situació en la que la Sentència de 28 de març del
2007 va deixar el sector, amb el vial que l’atravessa totalment urbanitzat.
En qualsevol cas, l’ordenació proposada suposa una millora en la mobilitat del sector. La
prolongació del carrer Verge de Montserrat fins al passeig dels Til·lers permet donar continuïtat
a aquest carrer i al carrer de l’Om permetent l’accés a l’interior del sector. A més, evita l’enllaç
directa amb la carretera de Cànoves, el qual seria molt més difícil de realitzar per la intensitat
de trànsit com a via interurbana que representa, independentment dels problemes que podria
ocasionar la seva realització per la diferència de cota entre aquesta carretera i l’extrem sud del
carrer de l’Om. En canvi, la connexió amb el passeig dels Til·lers permet enllaçar a través d’ell
amb la carretera de Cànoves, sense necessitat de realitzar una nova cruïlla en aquesta.

Informe i memoria ambiental

Segons l’article 115 sobre el procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics del
Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme que es
transcriu a continuació:
a. “Prèviament a la presentació a tràmit del pla urbanístic per a la seva aprovació inicial,
l’òrgan o persones que el promoguin han de sol·licitar a l’òrgan ambiental l’emissió
del document de referència que determini, un cop efectuades les consultes
necessàries, l’abast de l’informe de sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i
principis ambientals aplicables, i identifiqui les administracions públiques afectades i
el públic interessat. A aquests efectes, cal presentar a l’òrgan ambiental un avanç de
l’instrument de planejament amb el contingut que assenyala l’article 106 d’aquest
Reglament. En el cas que l’avanç se sotmeti a informació pública, bé perquè sigui
preceptiu, bé voluntàriament, la sol·licitud del document de referència a l’òrgan
ambiental es formula simultàniament a la informació pública de l’avanç. En qualsevol
dels casos indicats, si l’òrgan ambiental no resol sobre la sol·licitud en el termini d’un
mes des de la seva presentació, es poden continuar les actuacions.
b. L’informe de sostenibilitat ambiental, amb el contingut que correspongui a cada una
de les figures de planejament, d’acord amb el què estableix, si s’escau, la legislació
aplicable en matèria d’avaluació ambiental i amb el què estableix aquest Reglament
respecte els informes ambientals dels plans, ha de formar part de la documentació de
l’instrument de planejament objecte d’aprovació inicial. (...)”
Segons l’article 5. Plans i programes sotmesos a avaluació ambiental de la Llei 6/2009 de 28
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes:
1. “S’han de sotmetre a avaluació ambiental:
a. Els plans i els programes relacionats en l’annex 1.
b. Els plans i els programes que compleixin els requisits establerts en l’article 6.
c. Les modificacions de plans i programes a què fa referència les lletres a i b en els
casos i amb les condicions que especifica l’article 7. (...)”
Segons l’article 7. Modificacions de plans i programes sotmesos a avaluació ambiental de la
mateixa Llei 6/2009 de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes:
1. “S’han de sotmetre a avaluació ambiental les següents modificacions de plans i
programes:
a.

Les modificacions dels plans i els programes a què fan referència l’article 6 i
l’annex 1 que constitueixin modificacions substancials de les estratègies, les
directrius i les propostes o de la cronologia dels plans i els programes, sempre
que produeixin diferències apreciables en les característiques dels efectes
previstos sobre el medi ambient.

b.

Les modificacions que estableixin el marc per a l’autorització en un futur de
projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental.

c.

Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació
de sòl no urbanitzable o que n’alterin la qualificació; en aquest darrer cas, si les
noves qualificacions comporten l’admissió de nous usos o de més intensitats
d’ús respecte a l’ordenació que es modifica.

d.

La resta de modificacions dels plans d’ordenació urbanística municipal que
constitueixin modificacions substancials de les estratègies, les directrius i les
propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències apreciables en
les característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient, llevat de les
que afectin únicament el sòl urbà.

e.

Les modificacions que puguin comportar repercussions sobre el medi ambient
que no hagin estat avaluades anteriorment, llevat de les modificacions del
planejament urbanístic.

2. Les modificacions a què fan referència les lletres c i d de l’apartat 1 no estan subjectes
a avaluació ambiental si, per les característiques que tenen i per la poca entitat, es
constata, sense necessitat d’estudis o altres treballs addicionals, que no poden produir
efectes significatius en el medi ambient. A aquests efectes, el promotor ha de presentar
una sol·licitud a l’òrgan ambiental, en la fase preliminar de l’elaboració del pla o
programa, per tal que aquest, per mitjà d’una resolució motivada, declari la no
subjecció del pla o programa a avaluació ambiental. El termini per a adoptar i notificar
la resolució és d’un mes des de la presentació de la sol·licitud. Si l’òrgan ambiental no
notifica la resolució d’exempció d’avaluació en l’esmentat termini, s’entén que la
sol·licitud ha estat desestimada.”
Així doncs, es considera que per les característiques i la poca entitat de la modificació puntual
proposada, aquesta no està subjecte a avaluació ambiental, ja que es constata que la mateixa
no pot produir efectes significatius en el medi ambient.

Plànols
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