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1.1

INTRODUCCIÓ

L’Ametlla del Vallès és un municipi del Vallès Oriental, situat al bell
mig de la comarca.

Es tracta d’un municipi amb 8.337 habitants censats, segons les
darreres dades disponibles i un nivell d’atur del 6,8%. Naturalment,
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La mobilitat per carretera és un tema molt ben resolt ja que es
troba al costat de la carretera C-17, que en altres temps es
denominava precisament “autovia de l’Ametlla”, perquè hi acabava el
seu desdoblament. Aquesta via és molt important ja que pertany a la
xarxa bàsica de Catalunya i deixa el municipi molt a prop del enllaç
amb les autopistes AP-7 i C-32 i també a prop de l’eix transversal de
Catalunya C-25, la qual cosa confereix a l’Ametlla una important
accessibilitat.
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és un municipi de mobilitat obligada per raons de treball, per la qual
cosa la implantació d’activitat és de la màxima importància.
L’Ametlla del Vallès és una població determinada per la seva bona
qualitat de vida, producte de diversos factors, encara que els
principals són la combinatòria entre un nivell de renda de la població
(superior a la mitjana comarcal) i la baixa densitat de població, ja
que la tipologia imperant del conjunt és la unifamiliar aïllada o
aparellada.
Aquest fet és al mateix temps un avantatge i un problema, que deriva
especialment de la no existència de “centre de població” tal i com
l’entenem generalment, és a dir, un centre històric, més densificat
que la perifèria, on es troben els equipaments públic i privats més
representatius i amb plantes baixes destinades a comerç de
proximitat.
Tanmateix, en la modificació de Pla General (en endavant modificació
de PGO) plantejada en el present expedient, tractem un àmbit
juxtaposat al centre geomètric i representatiu de l’Ametlla, com és el
perímetre interior conformat per la carretera de la Garriga, el carrer
Torregassa-Major i el carrer Francesc Macià, per la qual cosa ens
trobem amb un àmbit susceptible de ser densificat i transformat
en centre urbà.
És evident que les plantes baixes destinades a comerç de proximitat
és un fet clau per a les poblacions i especialment per això que hem
anomenat “centre de la població”, però també és evident que la
tipologia d’habitatge unifamiliar (aïllat o aparellat) no ajuda en
absolut a l’assoliment d’aquest objectiu.
El present document de modificació puntual de Pla general és abans
que tot, un document social, que pretén la implantació d’un
equipament de dimensions importants, que dinamitzarà el sud de la
vila.
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En segon lloc, és un document sostenible, ja que aquesta
implantació no es proposa amb sostre de nova creació si no aprofitant
una nau existent.
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1.2

OBJECTIUS I NATURALESA DE LA MODIFICACIÓ

El present expedient de modificació es refereix a l’ àmbit del carrer de
Sant Pere, que coincideix amb la prolongació del Passeig de l’Ametlla
en direcció sud i per tant representa en ell mateix un “final” del propi
Passeig, que per una banda comença a la pròpia Plaça de
l’Ajuntament.

a) Completar la xarxa urbana del sud de la carretera de la
Garriga, poc estructurada
b) Establir el punt final (sud) del Passeig de l’Ametlla amb
una zona verda (jardí urbà) i un equipament d’ús encara per
determinar, però que serà representatiu (cívic, social,
cultural...)
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Així doncs, la present modificació pretén diversos objectius:
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c) Densificar una part de la carretera de la Garriga a base
d’habitatge plurifamiliar combinat amb altres usos diferents del
residencial
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Aquesta densificació és coherent amb el Programa d’Actuació
Urbanística Municipal, aprovat definitivament i vigent des de data
de 03.05.2007, quin objectiu primordial és el d’iniciar la
transformació tipològica del centre urbà i de certs llocs de la perifèria
per tal de permetre l’aparició del residencial plurifamiliar, amb la
possibilitat d’implantar plantes baixes destinades a comerç, terciari i
altres usos, fugint de la imatge de “població dormitori” que li atorga
el fet que la gran majoria del nucli urbà estigui consolidat a base
d’habitatge unifamiliar i aparellat.
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1.3

INICIATIVA DE LA MODIFICACIÓ

La iniciativa de la modificació correspon a l’Ajuntament de l’Ametlla
del Vallès, quines dades són les següents:
Adreça: Pl. Ajuntament, 1. 08480 Ametlla del Vallès
Telèfon: 938 432 501
Fax: 938 432 313
E-mail: ametlla@ametlla.cat
Web: www.ametlla.cat
CIF: P0800500A
Població (1.1.2016): 8337 hab.
Extensió: 14.12 km²
P.J. Administratiu: GRANOLLERS
Comarca: Vallès Oriental
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La iniciativa per a la formulació de planejaments generals i les seves
modificacions, correspon als Ajuntaments, segons l’article 76.2 del
TRLUC (*)

*TRLUC Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (Decret 1/2010 de 3 d’agost modificat per la Llei
3/2012 de 22 de febrer)
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1.4

TITULARITAT DEL SÒL

L’estructura de la propietat és la que consta en els plànols
d’informació I.05 i I.06.
Les referències cadastrals són les següents:
8829001DG3182N0001RM – c/ Sant Feliu, 17
8829013DG3182N0001HM – c/ Sant Pere, 17
8829017DG3182N0001YM – c/ Sant Pere, 9
8829020DG3182N0001YM – c/ Sant Pere, 1
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8829023DG3182N0001PM – c/ Sant Pere, s/n
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1.5

ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ

L’àmbit de la modificació puntual és de gestió discontinua, tant pel
que fa a planejament com a gestió, en funció dels tres objectius
referenciats en l’apartat 1.2 de la present documentació escrita.
En primer lloc, per tal d’implantar l’equipament cívic o representatiu
s’estableix un polígon amb sistema de gestió per expropiació
(P1), amb una superfície total de 2.299m².
En segon lloc, per tal de completar la xarxa urbana sud del carrer
Sant Pere, s’estableixen uns altres dos (2) polígons amb
desenvolupament igualment pel
sistema d’expropiació que es
corresponen amb les superfícies següents:
P2
P3

474m²
273m²

En tercer lloc, un polígon a desenvolupar pel procediment de
reparcel·lació en la cruïlla de la carretera de la garriga amb el propi
Passeig de l’Ametlla.
Aquest polígon es desenvoluparà mitjançant un PMU (Pa de Millora
Urbana) i una reparcel·lació, pel sistema que escollirà el propi
planejament derivat, en funció dels interessos del moment on es
desenvolupi.
Aquest polígon pel sistema de reparcel·lació assoleix una superfície
de 2.586m² i haurà de cedir el sistema viari que ha de conformar la
cantonada entre el carrer sant Pere i la carretera.
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El sumatori dels quatre polígons (1 de reparcel·lació i 3 d’expropiació)
conformarà l’àmbit de la present modificació.
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1.6

ESTAT ACTUAL
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Com es pot observar en el plànol topogràfic, hi ha una edificació
existent, que es concreta en una nau industrial de 791m² de sostre
segons dades cadastrals, avui dia sense activitat.
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1.7
1.7.1

PLANEJAMENT VIGENT
El planejament territorial

El planejament en vigència es composa de dues parts: territorial i
municipal.
Pel que fa al planejament territorial és vigent el Pla territorial
parcial metropolità (en endavant PTPM) que va ser aprovat
definitivament pel Govern de Catalunya en data 16 de setembre de
2008. L’acord de govern i la normativa van ser publicats en el DOGC
número 5241, de 22 d’octubre de 2008.
Pla territorial parcial metropolità
Els Plans territorials parcials són una figura de planificació territorial
derivada del Pla territorial general de Catalunya (PTGC) que
estableixen el model territorial dels àmbits funcionals amb un horitzó
de 15-20 anys.
En el cas concret del PTPM es refereix a l’àmbit de les comarques del
Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental i
Maresme.
Aquest Planejament estableix determinacions per als tres sistemes
territorials bàsics en què s’estructura el PTPM:
•

El sistema territorial d’espais oberts, que són la referència
prioritària per al planejament urbanístic i que s’estableixen les
proteccions següents:

•

El sistema territorial d’assentaments, en què s’estableixen les
directrius que els plans urbanístics han de desenvolupar.

•

El sistema territorial d’infraestructures de mobilitat, en
interacció amb la planificació sectorial, per tal d’establir una
xarxa que estructuri el territori.

En el cas de l’àmbit que ens ocupa, el PTPM classifica el sòl
objecte de la modificació de sòl urbà en un nucli (l’Ametlla),
amb creixement potenciat, classificació que remet totes les
seves determinacions al planejament municipal.
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-Protecció especial
-Protecció territorial
-Protecció preventiva
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1.7.2

El planejament municipal

S’han aprovat, des de que és vigent el PGOU, un seguit de
modificacions, que són les següents:

ÀMBIT UA1 SALVADOR
MILLET
CANVI QUALIFICACIO FINQUES C/SANT PERE 7 I C/PRAT 7
ORDENACIÓ ÀMBIT ENTRE CARRERS RIPOLLÈS, VAL D'ARAN I LLERONA
AMPLIACIO UA11 LA CLAU AREA COMERCIAL SANT JORDI
ORDENACIÓ ÀMBIT URBANITZACIÓ CAN CAMP
EQUIPAMENT ESPORTIU CA L'ARENYS
SECTOR AVELLANERS DE CAN PLANDOLIT
ORDENACIÓ SECTOR AMETLLA PARK
ORDENACIÓ SECTOR SANT JORDI
ORDENACIÓ SECTOR MASET NOU
ORDENACIÓ SECTOR PMU 6
TEXT REFÓS NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ
SECTOR AMETLLA PARK
AMBIT DE LA URBANITZACIÓ PINAR DE ROSANES
ORDENACIÓ SECTOR CAN DRAPER
CONDICIONS D'EDIFICACIÓ PMU 7 LA GARRIGA
ÀMBIT DIVERSES URBANITZACIONS(*)
MODIFICACIONS NUCLI URBÀ I PROGRAMA D'ACTUACIÓ URBANISTICA
CALCUL DEL NOMBRE D'HABITATGES EN SECTORS RESIDENCIALS
SECTOR CAN
MILLET
POLIGON INDUSTRIAL AMETLLA PARK ILLA DELIMITADA C/B, F, C, G I R
DIVERSOS ARTICLES DE LA NORMATIVA
TERRENYS DESTINATS A HABITATGE SOCIAL AL PP COROMINAS MILLET
SECTOR CAN CARLONS
SÒL NO URBANITZABLE
SUBZONES 6a1‐UB I 6a2‐UB D'EDIFICACIÓ AÏLLADA CIUTAT JARDÍ (**)
ÀMBIT ENTRE EQUIPAMENT CAN MUNTANYOLA I EL C/ JOSEP CARRERAS
ÀMBIT POLÍGON INDUSTRIAL AMETLLA PARK
CONDICIONS GENERALS DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
ÀMBIT URBANITZACIÓ LES ROQUETES
FINCA CAN VIAPLANA AL TERRENY DE L'ET 148
PARÀMETRES URBANÍSTICS DE FINCA SITUADA EN C/MIMOSA 10
USOS PERMESOS EN LA SUBZONA DE CLAU 4B
* ÀMBIT DE CAN PUJOL
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TITOL I MOTIU DE LA MODIFICACIO
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DATA DE VIGÈNCIA

18.09.1991
14.07.1993
15.09.1993
01.12.1993
14.01.1998
03.04.1998
18.02.2003
02.07.2003
04.05.2004
15.07.2004
03.11.2004
27.07.2005
14.09.2005
26.02.2007
16.03.2007
02.04.2007
11.04.2007
03.05.2007
10.07.2007
29.10.2007
28.12.2007
09.07.2009
03.08.2009
31.08.2009
01.09.2009
10.05.2012
10.05.2012
11.04.2014
20.06.2014
18.07.2014
17.12.2014
29.01.2015
18.12.2015
21.02.2017

aprovat

els

documents

PLA PARCIAL D'ORDENACIÓ

DATA DE VIGÈNCIA

PLA PARCIAL CAN MILLET
MODIFICACIO PP CAN MILLET
PLA PARCIAL COROMINAS‐MILLET
PLA PARCIAL CAN DRAPER
PLA PARCIAL MASET NOU
PLA PARCIAL CAMI DEL CEMENTIRI
PLA PARCIAL AMETLLA PARK
PLA PARCIAL ELS AVELLANERS DE CAN PLANDOLIT
MODIFICACIÓ PP AMETLLA PARK
MODIFICACIÓ PP CAN DRAPER
MODIFICACIÓ PP CAMÍ DEL CEMENTIRI

10.02.1993
11.05.1998
15.05.2002
30.05.2002
09.12.2002
06.04.2005
05.12.2003
15.11.2004
14.02.2006
03.06.2009
16.09.2008

PLA
ESPECIAL

DATA DE
VIGÈNCIA

REGULACIO EDIFICACIO I US FINCA CAN FOCS
PMU (***) 1 CAN SALA
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS POLIGONS INDUSTRIALS (****)
REFORMA INTERIOR POLIGON INDUSTRIAL MAS DORCA
PMU 8 SANT GENÍS
MODIFICACIÓ PMU 1 CAN SALA I ESTUDI DE DETALL
PMU 3 CAN BIGOTI
PMU 5 CARRER FIGARÓ
PMU 6 GRANOLLERS
MODIFICACIO PE INFRAESTRUCTURES I SERVEIS POLÍGONS
MODIFICACIO PERI MAS DORCA
PMU 4 CAN GUINEU
ORDENACIÓ PARCEL.LA 1A PLA PARCIAL MASET NOU
PMU 7 CARRETERA DE LA GARRIGA
GASODUCTE MARTORELL‐FIGUERES
PLA DE MILLORA URBANA AC 08.02
PMU CARRETERA DE SANT FELIU
VARIANT LINIA AERIA MT ENTRE PT413 CIURANS I ET VIAPLANA

08.09.1989
26.03.1993
15.12.2000
15.12.2000
09.09.2002
28.03.2003
22.02.2005
28.09.2005
20.01.2006
13.02.2006
27.02.2006
08.04.2006
15.12.2006
31.10.2007
04.04.2011
23.07.2012
01.10.2013
10.02.2014

de

A la vista d’aquests llistats, que formen part del planejament vigent,
s’ha d’afirmar que la gestió urbanística a l’Ametlla ha estat intensa
durant tots aquests anys, encara que destaquen els expedients de
modificacions puntuals de pla general.
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També en aquest termini, s’han
planejament derivat següents:
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Així com els expedients de planejament derivat es pot veure
perfectament com han minvat molt des de l’esclat de la crisi, quin
inici es pot datar en la primavera-estiu de l’any 2007, les
modificacions de PGO no només no han minvat si no que han
augmentat proporcionalment.
Només s’ha aprovat, amb escasses excepcions,
instrumental (infraestructures, precisions...).

planejament

Això vol dir que les modificacions de pla general no només han
esdevingut expedients de planejament, si no molt especialment
documents de gestió urbanística, perquè es refereixen sempre a
temes concrets i urgents, quin desenvolupament i transformació resta
assegurat.
La modificació objecte del present expedient és un d’aquests casos i
respon a dues necessitats:
a) Implantar un equipament nou
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b) Implementar la filosofia iniciada pel PAUM, és a dir, no
augmentant el sòl classificat d’urbà o urbanitzable si no
densificar el centre i certes parts de la perifèria, per tal
d’avançar cap a una concepció del nucli de l’Ametlla més
sostenible en tots els sentits
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1.8

JUSTIFICACIÓ I PROCEDÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ

1.8.1 LA FIGURA DE LA MODIFICACIÓ DE NORMES SUBSIDIÀRIES ES
VIABLE, LÒGICA I ESTÀ EXPRESSAMENT CONTEMPLADA EN LA
LEGISLACIÓ VIGENT
Tots els municipis, sigui quina sigui la seva grandària, disposen o han
de disposar de planejament general, el qual pot presentar-se en
forma de Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) que és la
versió actual, en forma de PGOU (Pla general d’ordenació urbana) o
en forma de Normes subsidiàries de planejament, figura generalment
destinada a les poblacions més petites.
Les modificacions del planejament general vigent, com la que aquí es
promou, no són alteracions de les “regles del joc” acceptades per
tothom, si no que representen una millora i una adaptació del
planejament vigent esmentat a la realitat canviant d’avui dia.
En efecte, en el cas de l’Ametlla, no es pot aspirar a que un Pla
general d’ordenació urbana aprovat l’any 1987, però que va ser
redactat durant els primers anys vuitanta o darrers anys setanta, és a
dir, immediatament després de la dictadura i acabats d’entrar en la
democràcia i l’autonomia, representi un patró inamovible per als usos
privats i públics.
De fet, i com es pot veure d’una manera ben clara i notòria, l’ús de la
modificació puntual ha estat extens al llarg d’aquests anys.

No correspon al present capítol ni a la present justificació analitzar les
pros i les contres de cadascuna de les opcions esmentades, però en
canvi si que cal tenir molt clar, que en el cas concret que ens pertoca,
no és viable una revisió del PGOU, ja que això representaria la
redacció d’un nou planejament general (en aquest cas seria un
POUM) amb una tramitació d’anys, la qual cosa faria inviable el motiu
central del present expedient, que no és altre que la implantació dels
objectius amunt esmentats i en particular, obtenir els terrenys per a
la implantació del equipament representatiu.
Les modificacions de planejament municipal (en aquest cas del
PGOU) estan contemplades en l’article 96 del TRLUC que determina el
següent:
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En nombrosos casos (és a dir, en nombrosos municipis) s’ha optat
per mantenir l’estructura original del planejament general i adequarlo puntualment amb les modificacions puntuals que siguin necessàries
(model seguit pel Pla general metropolità) però en molts altres s’ha
optat per fer revisions periòdiques d’aquest planejament general.
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Article 96. Modificació de les figures del planejament urbanístic
La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic
se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les
excepcions que s’estableixin per reglament i les particularitats següents:
a) En el cas de modificacions de plans urbanístics plurimunicipals la incidència
territorial de les quals quedi limitada a un únic terme municipal, correspon a
l’ajuntament afectat per la modificació d’acordar-ne l’aprovació inicial i l’aprovació
provisional.
b) Les modificacions dels sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o
d’equipaments esportius resten subjectes al procediment que estableix l’article 98;
en el cas de manca de resolució definitiva dins de termini, s’entén denegada la
modificació.
c) Les modificacions d’instruments de planejament urbanístic que comportin un
increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat
dels usos, o la transformació dels usos ja establerts, resten subjectes a les
particularitats que estableixen els articles 99 i 100.

Al seu torn, l’article 99 del TRLUC determina el següent:
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Article 99. Modificació de les figures de planejament urbanístic general que
comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de
la intensitat, o la transformació dels usos
1. Les modificacions d’instruments de planejament general que comportin un
increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat
dels usos, o la transformació dels usos establerts anteriorment han d’incloure en la
documentació les especificacions següents:
a) La identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques
afectades, públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del
procediment de modificació, i els títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys.
Aquesta especificació es duu a terme mitjançant la incorporació a la memòria d’una
relació d’aquestes persones i de les certificacions pertinents expedides pel Registre
de la Propietat i, si s’escau, pel Registre Mercantil. En el cas de manca
d’identificació del propietari en el Registre de la Propietat s’han de fer constar les
dades del cadastre. També s’ha de fer constar a la memòria si hi ha un adjudicatari
de la concessió de la gestió urbanística, i la seva identitat.
b) La previsió, en el document de l’agenda o del programa d’actuació del pla, de
l’execució immediata del planejament i l’establiment del termini concret per a
aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcionat a la magnitud de l’actuació. 49.
Títol i article modificats per l’art. 40 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, del 3 d’agost.
c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de
justificar, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació
vigent i el que resulta de la nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el
document de l’avaluació econòmica i financera, com a separata.
2. Les modificacions d’instruments de planejament general a què fa referència
l’apartat 1 resten també subjectes a les particularitats i tenen els efectes següents:
a) Si les determinacions del planejament general que s’han de modificar tenen una
vigència inferior a cinc anys, requereixen l’informe favorable de la comissió
territorial d’urbanisme competent, abans de la tramitació. L’informe ha d’ésser
demanat per l’administració competent per a tramitar-lo i s’entén emès en sentit
favorable si transcorren tres mesos des que es va sol·licitar sense que s’hagi
notificat. Els motius que justifiquen la modificació han d’estar explicitats
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convenientment en la sol·licitud d’informe i s’han de fonamentar en raons d’interès
públic degudament enumerades i objectivades.
b) L’incompliment dels terminis establerts per la modificació per a iniciar o acabar
les obres d’urbanització o per a edificar els solars resultants comporta que
l’administració actuant adopti les mesures necessàries perquè l’actuació s’executi o
per retornar a l’ordenació anterior a la modificació.
3. Si les modificacions d’instruments de planejament general comporten un
increment de sostre edificable i es refereixen a sectors o a polígons d’actuació
urbanística subjectes a la cessió de sòl amb aprofitament, han d’establir el
percentatge de cessió del 15% del increment de l’aprofitament urbanístic.

També l’article 100 determina el següent:
Article 100. Modificació de les figures de planejament urbanístic que
requereixen un increment de les reserves per a sistemes urbanístics
...............
3. En sòl urbà, quan la modificació del planejament té per objecte la reordenació
general d’un àmbit que comporta la transformació global dels usos previstos pel
planejament, ha d’incorporar una reserva mínima de 22,5 m² per cada 100 m² de
sostre residencial per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics.
D’aquesta reserva, s’ha de destinar un mínim de 15 m² de sòl per cada 100 m² de
sostre residencial a zones verdes i espais lliures públics. Així mateix, s’ha
d’incorporar una reserva per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments
públics de 7,5 m² de sòl per cada 100 m² de sostre destinat a altres usos. Aquestes
reserves s’apliquen sobre la totalitat del sostre edificable de l’àmbit. Als efectes
anteriors, computen les reserves que s’han obtingut o s’han previst per a qualsevol
ús per raó de la destinació de l’àmbit en qüestió d’acord amb el planejament
anterior i s’hi ha d’aplicar el que estableix l’article 65.5.
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4. Quan la modificació del planejament té per objecte una actuació aïllada de
dotació s’han d’incrementar les reserves per a zones verdes, espais lliures i
equipaments d’acord amb les regles següents: a) Si la modificació comporta
transformació dels usos preexistents, s’han de complir les reserves mínimes que
estableix l’apartat 3. 120 b) Si la modificació comporta únicament un increment de
sostre edificable o de la densitat, s’han d’incrementar les reserves d’acord amb el
que estableixen els apartats 1 i 2 respectivament. c) En el cas que les reserves
exigides d’acord amb les lletres a i b no es puguin emplaçar en el mateix àmbit, per
raons d’impossibilitat material, es poden substituir per l’equivalent del seu valor
econòmic, que l’ajuntament competent ha de destinar a nodrir un fons constituït
per adquirir espais lliures o equipaments de nova creació en el municipi. Secció
cinquena. Iniciativa i col·laboració dels i de les particulars en el planejament
urbanístic

En el cas present, no ens trobem en presència d’ un sòl urbanitzable
(article 100.1), si no en sòl urbà (article 100.3) per la qual cosa les
cessions que s’han de produir han d’assolir els mínims següents:
22m2sòl/100m2sostre d’ús residencial
Aquests 22m2sòl s’han de reservar per a sistemes, dels quals hi ha
un mínim de 15m2 per a zones verdes o espais lliures
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7,5m2sòl/100m2 sostre d’altres usos
1.8.2 LA MODIFICACIÓ ÉS COMPATIBLE AMB EL PLANEJAMENT
El planejament presenta dues vessants
Territorial
Municipal
Planejament territorial
En el cas present, el PTPM classifica el sòl objecte de la modificació de
sòl urbà en un nucli (l’Ametlla), amb creixement potenciat,
classificació que remet totes les seves determinacions al planejament
municipal.
Planejament municipal
El planejament municipal vigent, evidentment, és perfectament
compatible amb la proposta de modificació, tenint en compte els seus
diversos objectius.
Es compatible la transformació d’una clau industrial en sistemes
d’equipament, viari i zones verdes, ja que aquests sistemes es
troben clarament establerts en el PGOU vigent.
Es compatible també, la transformació urbanística de la parcel·la
situada a la carretera de la Garriga que planteja la modificació, pels
motius següents:
a)
La parcel·la està situada sobre la traça de la carretera de la
Garriga, formant part d’un àmbit de màxima centralitat

c)
La compleció de l’estructura viària del sud del Passeig, es troba
entre els objectius del propi PGOU
La present modificació, doncs, és un complement del vigent PGOU.
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b)
Es d’aplicació la qualificació de 5ru, determinada per una de les
modificacions puntuals que acompanyaven i recolzaven el PAUM de
l’any 2007.
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1.9
1.9.1

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
MARC LEGAL I NORMATIU

El marc normatiu en matèria urbanística i territorial, ha sofert un
canvi profund i constant en els darrers anys i concretament des de
l’any 2002 (Llei 2/2002) ja que de manera successiva hi ha hagut
tres lleis d’urbanisme, l’entrada en vigor del reglament de la llei, que
representa la derogació dels anteriors reglaments de la Llei del sòl
estatal (gestió, planejament i disciplina), el canvi total pel que fa a
valoracions del sòl i l’aparició de lleis noves sobre la mobilitat,
l’habitatge, el paisatge i les activitats.
Són vigents, en aquests moments, les lleis i reglaments següents:

És vigent, a més, tota la legislació sectorial que pugui resultar
afectada.
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Decret 1/2010 de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya.
Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació de la Llei d’urbanisme
Decret 305/2006 de 18 de juliol pel què s’aprova el Reglament de la
llei d’urbanisme de Catalunya
Text refós de la “Ley de suelo” 2/2008 de 20 de juny (estatal)
Decret 1492/2011 de 24 d’octubre pel que s’aprova el Reglament de
valoracions de la “Ley de suelo”.
Decret 9/2003 de 13 de juny, pel què s’aprova la Llei de mobilitat
Decret 18/2007 de 28 de desembre pel què s’aprova la Llei pel dret a
l’habitatge
Decret 8/2005 de 8 de juny pel què s’aprova la Llei de protecció,
gestió i ordenació del paisatge
Llei 9/2006 de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats
plans i programes sobre el medi ambient (estatal)
Decret 343/2006 de 19 de setembre de 2006 pel què s’aprova el
reglament de la Llei del paisatge
Decret 344/2006 de 19 de setembre de regulació dels estudis
d’avaluació de la mobilitat generada.
Decret 20/2009 de 4 de desembre pel què s’aprova la Llei de
prevenció i control ambiental de les activitats.
Decret 21/2013 de 21 de desembre, pel què s’aprova la Llei
d’avaluació ambiental (estatal)
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1.9.2

PROPOSTA

La proposta consisteix en diversos punts, per tal de formalitzar els
objectius exposats en el punt 1.2 d’aquesta documentació escrita.
En primer lloc, determinar un polígon d’expropiació referit a la
totalitat de la parcel·la ocupada per la indústria (polígon 1)
Amb aquest polígon d’expropiació, es destinarà a equipament clau E
l’àmbit de la fàbrica, avui obsoleta, sistema viari clau C, determinat
pel PGOU i sistema de zona verda o espais lliures clau V situat entre
la traça del vial i l’habitatge de clau 4b.
En segon lloc, completar la xarxa viària de l’àmbit amb altres dos
polígons d’expropiació, que són els següents:
Vial perpendicular al carrer Sant Pere, que voreja la clau
4b

Polígon 3

Vial sector sud de l’àmbit

En darrer
habitatge
cantonada
població i
PAUM.

lloc, la creació d’un polígon destinat a implantar
plurifamiliar i altres usos en la carretera de la Garriga
amb el Passeig, densificant un àmbit molt central de la
potenciant la filosofia d’habitatge i d’usos iniciada pel
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Polígon 2

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

dd5289cd7af841a69e77c856b7a64dbc001

Url de validació

https://ovac.ametlla.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2017/3968 - Data Registre: 26/05/2017 09:56:00

1.10 INTERÈS PÚBLIC DE LA MODIFICACIÓ
Aquesta modificació ha de ser d’interès públic, ja que aquest és un
requisit fonamental de qualsevol modificació de planejament, com
determina l’article 96 del TRLUC.
La modificació ha de justificar aquest extrem.
L’ interès públic, bàsicament, es basa en els aspectes següents:
a) En primer lloc, la renovació d’un espai que havia caigut en
desús, per a transformar-lo en sistema d’equipaments, amb les
conseqüències positives que això comporta, ja que s’elimina un
espai obsolet (buit urbà) atorgant-li una utilitat pública i
representativa.
Aquesta renovació, a més significa a nivell urbanístic la finalització pel
sud del Passeig de l’Ametlla (cal recordar que la finalització pel nord
és la pròpia Plaça de l’Ajuntament).
b) En segon lloc, s’afegeix densificació urbana residencial al
sector de la carretera, en la línia de la filosofia implantada pel
PAUM (pla d’actuació urbanística municipal) vigent des de maig
de 2007.
La filosofia del PAUM en qüestió consisteix en densificar, fent servir la
tipologia d’habitatge plurifamiliar el centre de la població i certs llocs
de la perifèria, per tal d’allunyar-se progressivament, de l’actual
imatge de l’Ametlla, consolidada molt majoritàriament amb habitatge
unifamiliar aïllat i/o aparellat.

c) En tercer lloc, hi ha aportació de cessions d’espai lliure, que
juntament amb els equipaments, consoliden i amplien
l’estructura de les propietats públiques de l’Ametlla i en
conseqüència l’estructura general i orgànica del centre urbà
d) En quart lloc, hi ha aportació d’aprofitament mig segons
determinacions de l’article 43 del TRLUC que es correspon amb
el 15% de l’escreix d’aprofitament (proposat – vigent). En
aquells casos on no sigui possible adjudicar a l’Ajuntament una
parcel·la mínima segons el planejament, es podrà aportar
aquest 15% en forma econòmica.
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La tipologia d’habitatge plurifamiliar és l’única que pot implementar
aquesta densificació, a més d’encabir plantes baixes amb usos
alternatius al residencial, especialment de comercial i de serveis, que
són els usos que ajuden a la comprensió d’un espai de “centre urbà”.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

dd5289cd7af841a69e77c856b7a64dbc001

Url de validació

https://ovac.ametlla.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2017/3968 - Data Registre: 26/05/2017 09:56:00

L’Ajuntament, amb aquesta aportació econòmica, haurà de
formar part d’una bossa per a habitatge protegit.
A banda de l’increment de l’aprofitament que es fa a l’àmbit a
desenvolupar mitjançant el Pla de Millora Urbana, no es
produeixen increments d’aprofitaments a la resta de
l’àmbit de la Modificació Puntual.
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e) Finalment i el que és més important, ajudarà a augmentar el
nivell i la qualitat de vida de la població, amb uns
plantejaments sostenibles, densificant el nucli i facilitant els
usos alternatius i la mobilitat.
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1.11 GESTIÓ
La gestió és la manera de fer possible allò que s’ha planificat.
En el cas present, s’establiran quatre polígons d’actuació.
PMU
PA1
PA2
PA3

CARRETERA DE LA GARRIGA
EQUIPAMENT I VIARI
VIAL PERPENDICULAR
SUD CARRER SANT PERE

REPARCEL.LACIÓ
EXPROPIACIÓ
EXPROPIACIÓ
EXPROPIACIÓ
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El PMU DE LA CARRETERA es desenvoluparà mitjançant una pla de
millora urbana i una reparcel·lació, quin sistema d’actuació el
determinarà el planejament derivat.
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Els PA1, PA2 i PA3 seran polígons d’expropiació i es desenvoluparan
amb un o diversos projectes de taxació conjunta.
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Posteriorment, el carrer de Sant Pere, serà objecte d’un projecte
d’obra ordinària d’urbanització conjunt, al què s’aplicarà el
procediment corresponent.
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1.12 PARTICIPACIO CIUTADANA
L’article 8 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost modificat per la
Llei 3/2012 de 22 de febrer, determina el següent:
“1. Es garanteixen i s’han de fomentar els drets d’iniciativa,
d’informació i de participació de la ciutadania en els processos
urbanístics de planejament i gestió.”
La participació ciutadana, doncs, esdevé un tema legal i necessari per
a l’articulació de tot el procés de formulació i tramitació de la
Modificació Puntual. Ja no és necessari un programa de participació
ciutadana, com passava en la primera versió de la Llei de 2005, però
s’han de garantir els drets de participació.
Es proposa que la participació ciutadana es basi en la pròpia
publicació de la modificació, a partir de la qual es podran emetre
al·legacions per part de la població.
S’exposarà la documentació de la modificació, a l’edifici de
l’Ajuntament i a la web municipal, per donar a conèixer les propostes
i posar-les a disposició de qualsevol persona interessada.
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Totes les fases i tots els documents, es penjaran de la pàgina de
l’Ajuntament www.ametlla.cat
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1.13 TRAMITACIO
L’elaboració i aprovació del planejament és un tràmit complex que la
legislació vigent divideix en fases.
Les fases de la tramitació de la present modificació serà la següent:
FASE 1
ELABORACIO DOCUMENTACIO DE LA MODIFICACIO
Amb el contingut documental que consta més endavant.
FASE 2
APROVACIO INICIAL
Un cop elaborada la documentació i analitzada pels Serveis Tècnics
municipals, escau l’aprovació inicial de la modificació per part del Ple
de l’Ajuntament. La modificació, en aquesta fase, ja està redactada
completament i inclou tots els documents que consten més endavant.
FASE 3
EXPOSICIO AL PUBLIC APROVACIÓ INICIAL
La fase d’exposició al públic assoleix un mínim de 30 dies i en aquest
temps, l’Ajuntament ha de demanar informe als organismes que
preceptivament l’haguessin d’emetre.
En aquesta fase els particulars afectats, poden emetre al·legacions,
que s’han de respondre de forma i manera particular.
FASE 4
RESPOSTA A LES AL.LEGACIONS
Inclou la resposta a les al·legacions presentades en el tràmit
d’exposició al públic i la incorporació dels aspectes vinculants dels
informes dels organismes que l’han emès.
FASE 5
APROVACIO PROVISIONAL
Per part del Ple de l’Ajuntament
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FASE 6
APROVACIO DEFINITIVA
Per part de la Comissió d’urbanisme de la Catalunya central.
Posteriorment es produeix la publicació en el DOGC, moment en el
què la modificació esdevé vigent i passa a formar part del
planejament.
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1.14 CONTINGUT DOCUMENTAL DE LA MODIFICACIÓ
La documentació que ha d’incloure aquesta modificació és la mateixa
que s’hauria de presentar en el cas d’un planejament general de bell
nou.
És la següent:
MEMÒRIA EXPOSITIVA
MEMORIA JUSTIFICATIVA
NORMATIVA
AVALUACIO AMBIENTAL
AVALUACIO ECONÓMICA I PLA D’ETAPES
INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
ESTUDI DE LA MOBILITAT GENERADA
PLA D’ETAPES
PLÀNOLS INFORMATIUS
PLÀNOLS NORMATIUS
Per l’equip redactor

Jordi Fernández Muñoz
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Mataró, maig de 2017
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2)

ESTUDI DE MOBILITAT GENERADA

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, significa un canvi de
tendència en el model de mobilitat. Durant les últimes dècades el
model de mobilitat s’ha basat en els vehicles automòbils com a mitjà
principal. La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, promou els
valors de seguretat, sostenibilitat i integració social en el nou model
de
mobilitat. A més, aporta la conveniència de lligar
desenvolupament urbanístic i previsions de mobilitat des de les fases
inicials del planejament urbanístic. Aquesta Llei aporta un conjunt
d’eines de seguiment i anàlisi, com ara els estudis d’avaluació de la
mobilitat generada, entre altres, que necessiten d’una concreció
addicional per tal d’esdevenir completament operatius.
Segons l’article 3 del Decret 344/2006 de 19 de setembre, l’àmbit
d’aplicació del mateix decret és el següent:
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.
Per tant, la present modificació, que a nivell documental té el
mateix tractament que la figura que modifica, no està afectada per
l’estudi de mobilitat, ja que en cap dels seus apartats no comporta
nova classificació de sòl urbà o urbanitzable.
Als efectes de l’article 4 del Decret 344/2006 de 19 de setembre, s’ha
de dir que ens trobem en un sòl urbà completament consolidat,
per la qual cosa no és d’aplicació l’esmentat article que es refereix a
les amplades de vials en sòl urbanitzable.

En cap cas el pendent de la xarxa assoleix el 8%.
Tanmateix, i encara que la modificació no estigui sotmesa a l’estudi
de mobilitat generada, ens hem de referir a dos punts que tindran
incidència en la mobilitat de l’àmbit:
En primer lloc, cal dir que les actuacions viàries que es proposen són
totes de cara a millores en la secció dels vials i en particular a la
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S’ha de dir que la xarxa urbana consolidada de l’Ametlla presenta
bones condicions d’urbanització i uns sentit de trànsit lògics i
adaptats per a tota classe de vehicles (vehicles, camions de
repartiment, motocicletes i bicicletes)
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secció dels vials de l’àmbit sud de la modificació, facilitant la
interconnexió viària i començant la urbanització.
En segon lloc, la qualificació d’equipament haurà de disposar de
les suficients places d’aparcament per a vehicles automòbils,
motocicletes i bicicletes en la seva pròpia parcel.la, per la qual cosa,
el projecte concret d’equipament les haurà de tenir en compte.
Segons l’annex I per a l’ús d’equipament caldran 20 viatges/100m²
de sostre, la qual cosa significa que s’ha de preveure un total de 5
places d’aparcament per 100m² de sostre. Suposant una edificabilitat
de 1m²s/m²sòl, que és la que diu el planejament, tenim:
1.510m² sostre x 5places/100m²= 76 places per a vehicles.
Aquestes places s’hauran de situar dins la parcel.la de
l’equipament, perquè la secció dels vials no assoleix les mides
adients per tal d’encabir aparcament.
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També s’haurà de reservar lloc per a aparcaments de bicicletes en
les proporcions reglamentàries.
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3)

AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
SOSTENIBILITAT MUNICIPAL

Aquest apartat d’avaluació econòmica i financera és preceptiu i ha de
determinar la viabilitat de les tres operacions que es plantegen en el
document de modificació.
3.0

OBJECTE DE L’AVALUACIÓ

L’objecte de l’avaluació econòmica i financera serà el d’establir la
proporcionalitat i per tant, la viabilitat, de l’operació de densificació
urbana de la carretera de la Garriga.
Els criteris de valoració són els determinats per la legislació vigent.
En aquest cas haurem de valorar el sòl pel sistema del valor residual
estàtic, a partir de les mostres obtingudes, que són de sòl i sostre
conjuntament.
L’article 24 del Decret 1492/2011 es refereix a la taxació conjunta de
sòl i edificació i determina el següent:
1.

Si hi ha un conjunt de mostres estadísticament significatiu, quin
nombre sigui igual o superior a sis, la determinació del valor de
l’immoble es farà pel mètode de comparació.

La selecció de comparables haurà de tenir-se en compte les
condicions d’equivalència següents:

i)

Localització
Us
Configuració geomètrica de la parcel.la
Tipologia i paràmetres urbanístics bàsics
Superfície
Antiguitat i estat de conservació
Qualitat de l’edificació
Gravàmens o càrregues que condicionin el valor atribuïble al
dret de propietat
Data de pressa de dades del comparable

Quan en el conjunt de comparables seleccionats s’apreciïn diferències
substancials entre els preus de l’oferta i els valors reals de mercat, es
pot aplicar un coeficient corrector de valor comprès entre 0,7 i 1,
sempre que aquesta circumstància quedi degudament justificada en
la valoració.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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A partir de l’article 24 del Reglament es pot deduir els que seran
criteris de valoració.
Seran els següents:
Mètode:
Nombre mínim de mostres
Coeficient d’homogeneïtzació entre
3.1

comparació
sis (6)
0,7 i 1

PREU DE SOLARS PER A HABITATGE UNIFAMILIAR

El mercat per a habitatges unifamiliars és enormement predominant
a l’Ametlla, per la qual cosa, hi ha mostres sobrades per a esbrinar el
preu del solar sense edificar.
Les mostres són les següents:
SITUACIÓ
C/ACÀCIES 3
C/ALZINA 2
C/VERDER
EL SERRAT
C/ PINAR
C/CAN BIGOTI
VAL D'ARAN
DIVERSOS

DETALL

SUPERFÍCIE
m2
SUD TERME
489
EST NUCLI
700
NORD NUCLI
663
757
SUD NUCLI
500
630
Ca LLERONA
693
680

MITJANA
ARITMÈTICA

639

PREU
€
95.000
90.000
150.000
135.000
99.000
140.000
200.000
90.000

RELACIÓ
€/m2
194
129
226
178
198
222
158
132

124.875

179,62

S’ha de tenir en compte les circumstàncies següents:

b)
No hi ha mostres del centre de la població, per la qual cosa
procedeix aplicar un coeficient d’ 1,20 per tal d’esbrinar el preu real
d’un solar situat en l’àmbit del PMU.
RELACIÓ SOLAR

179,62€/m² x 1,2= 215,54€/m²

VALOR SOLAR

2.562m² X 215,54€/m²=

Ana Mochales Collado

Signatura 1 de 1

08/06/2017 Secretària

a)
Els preus exposats es corresponen amb solars de les
urbanitzacions que envolten el nucli principal, amb graus diversos
d’urbanització, mobilitat i accessibilitat.
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552.213.48€

3.1

VIABILITAT DEL PMU CARRETERA DE L’AMETLLA

Aquesta viabilitat es basa en l’estudi de mercat
3.1.1 Mercat d’habitatges plurifamiliars a l’Ametlla
En l’actualitat el mercat d’habitatges plurifamiliars A L’Ametlla és
escassa.
Només s’ha trobat dues promocions d’obra nova, la qual cosa
demostra que és una tipologia encara molt poc implantada en la
població, malgrat les intencions del PAUM aprovat l’any 2007

SITUACIÓ

CARRER BRUC 13
CARRER BRUC 13
CARRER BRUC 13
PASSEIG
S/N
PASSEIG
S/N
CARRER MOSSEN CINTO 1

DETALL

SUPERFÍCIE
m2

PREU
€

RELACIÓ
€/m2

DUPLEX PB
ATIC
PIS

130
105
105

295.000
295.000
270.000

2.261
2.810
2.571

PIS

89

260.000

2.921

PIS
PIS

88
110

260.000
260.000

2.955
2.364

104,5

273.333

2.647

MITJANA ARITMÈTICA

A partir d’aquestes dades, calcularem els preus de repercussió del sòl
per a habitatge lliure, fent servir la fórmula reglamentària (Decret
1492/2011)
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Vv
Vr= ------- - Vc
1,4
Vr
Vv
Vc
1,4

valor de repercussió
valor de venda
valor de construcció
factor despeses

El valor de construcció segons la versió més actualitzada del BEC 4T
(Butlletí econòmic de la construcció quart trimestre 2016) assoleix els
1.400€/m², per la qual cosa els valors de repercussió seran els
següents:
VALOR REPERCUSSIÓ HABITATGE LLIURE
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490,71€/m²

3.1.2 Mercat habitatges protegits a l’Ametlla
A l’Ametlla no s’ha construït cap habitatge protegit en els darrers deu
anys.
No obstant això, l’Ametlla se situa a la zona B dels habitatges de
protecció oficial, tant de règim general com de règim especial.
Els preus màxims de venda per aquesta zona, tenint en compte que
es refereixen a m² útil, són els següents:
HPO REGIM GENERAL 1.576,64€/m²
HPO REGIM ESPECIAL 1.478,10€/m²
Si ens referim a m² construït els preus són els següents (aplicarem
un coeficient de 0,8 com a relació útil/construïda):
HPO REGIM GENERAL 1.261,39€/m²
HPO REGIM ESPECIAL 1.182,48€/m²
A partir d’aquí els preus de repercussió del sòl de l’habitatge d’HPO
serà el següent:
Vv
Vr= ------- - Vc
1,3
En aquest cas el factor de despeses es calcula en 1,3, perquè una
promoció municipal sempre tindrà menys despeses que una lliure.
El valor de construcció segons la versió més actualitzada del BEC 4T
(Butlletí econòmic de la construcció quart trimestre 2016) assoleix els
852€/m², comptabilitzant també els honoraris tècnics, despeses de
seguretat i salut i considerant que l’impost (ICIO) i les taxes
derivades de la llicència d’obres estan subvencionades.
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Amb la qual cosa els valors de repercussió seran els següents:
VALOR REPERCUSSIÓ REGIM GENERAL 100,30 €/m²
VALOR REPERCUSSIÓ REGIM ESPECIAL 57,60 €/m²
3.1.3 Hipòtesi de promoció
Una promoció estàndard en el sòl que ens ocupa, podria partir de les
hipòtesis següents:
Edificació en PB+2 (tres unitats volumètriques)
PB reservada a comercial (o altres usos) i habitatges protegits
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20% sostre destinat a habitatge protegit
13,3% sostre destinat a comercial o altres usos (façana carretera)
Preu comercial igual o equivalent al preu de l’habitatge protegit
En aquest cas
2.562m² (àmbit qualificat inicialment com a 6a2)
1,15m²st/m²sòl (edificabilitat bruta)
2.562m² x 1,15m²st/m2sòl= 2.946,30m² sostre total
982,10m² sostre cadascuna de les tres unitats
Sostre en PB
Sostre en P1 i P2

982,10m²
1.964,20m²

Sostre protegit en PB
Sostre comercial en PB

589,26m²
392,84m²

VALOR SÒL HABITATGE LLIURE
1.964,20€/m² x 490,71 €/m²=

963.852,58€

VALOR SÒL HABITATGE PROTEGIT I COMERCIAL
982,10m² x 100,30€/m²=

98.504,63€

VALOR SOLAR SEGONS PROPOSTA

1.062.357,21€

3.1.4 Càrregues de cessió
Les càrregues de cessió del polígon són de dos tipus:
- Cessió de sòl per a sistema de jardins urbans
- Cessió de l’equivalent al 15% de l’escreix com a aprofitament

08/06/2017 Secretària

Sostre residencial lliure (P1 i P2)
Sostre residencial protegit (PB)

1.964,20m²
589,26m²

Sostre residencial

2.553,46m²

Sistema zona verda

2.553,46m² x 22,5m²sòl/100m²st
574,52m²
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Amb la hipòtesi de la promoció, els jardins urbans assolirien la
superfície següent:

Sostre comercial o altres usos

392,84m² x 7,5m²sòl/100m²st
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Sistema zona verda

392,84m² x 7,5m²sòl/100m²st
29,46m²

Sistema zona verda total

603,98m²

La cessió corresponent al 15% de l’escreix d’aprofitament, es referiria
a la diferència de valor del solar segons la proposta i segons el PGOU
vigent
SOLAR PROPOSAT
SOLAR VIGENT
CÀRREGA D’URBANITZACIÓ

1.062.357,21€
552.213,48€
48.318,40€

1.062.357,21€ - (552.213,48+48.318,40€)= 461.825,33€
461.825,33€ X 0,15=

69.273,80€

Es pot fer així mateix la hipòtesi que aquest valor es farà en efectiu
3.1.5 Càrregues d’urbanització
Les càrregues d’urbanització d’una zona verda (jardins urbans) com
la que es projecta a la cantonada del Passeig amb el carrer Sant Pere,
es poden xifrar en aproximadament, 80€/m². La de la re-urbanització
i urbanització de l’àmbit la podem xifrar en 150€/m²
Per tant, la càrrega d’urbanització de la zona verda i carrers seria la
següent:
Zona verda
Vials
TOTAL

354m² × 80€/m²=
2.338m² × 150€/m²=

28.320,00€
350.700,00€
379.020,00€

3.1.6 Conclusions

3.2

VIABILITAT DE
POLÍGONS 2 I 3

L’EXPROPIACIÓ

DETERMINADA

EN

ELS

L’Ajuntament, promotor d’aquesta modificació, manifesta que en els
Pressupostos municipals dels propers anys s’habilitarà crèdit per tal
de fer front a les despeses de pagament del justipreu que resulti del
procediment expropiatori.
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Es pot afirmar la viabilitat de la implantació del polígon
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3.3

SOSTENIBILITAT MUNICIPAL

En aquest apartat s’haurà d’analitzar el impacte que presenta en un
futur el manteniment dels sistemes determinats per la modificació.
Aquests sistemes són els següents:
Sistema de jardins urbans
- Sistema de jardins urbans provinent de cessió PMU carretera
- Sistema de jardins urbans provinent d’expropiació polígon 1
Sistema de comunicacions
- Sistema de comunicacions provinent d’expropiació polígon 2
- Sistema de comunicacions provinent d’expropiació polígon 3
Sistema d’equipaments
Un cop hagi entrat en funcionament l’equipament, també tindrà una
despesa anual de manteniment
Els sistemes de jardins urbans i de comunicacions seran fàcilment
absorbits pels serveis de manteniment municipals, perquè el seu
increment és molt petit.
Pel que fa al futur equipament, evidentment és una despesa molt
important al nivell d’un Ajuntament com el de l’Ametlla, tant pel que
fa al seu projecte, construcció i futur manteniment.
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L’Ajuntament habilitarà recursos per fer front a totes aquestes
obligacions en els pressupostos dels propers anys.
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4)

DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL

Segons l’article 6 de la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental, la present
modificació no està sotmesa al procediment d’avaluació
ambiental, ni tampoc és preceptiu cap informe ambiental,
degut al fet que es una modificació en sòl urbà consolidat i no
s’observa cap vector ambiental que pugui estar especialment afectat
per les conseqüències de l’ordenació proposada.
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L’OTAA de Barcelona, a més, i segons consulta, ratifica aquesta no
necessitat d’avaluació ambiental.
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5)

MEMÒRIA SOCIAL

En aquest apartat s’avaluen els avantatges socials que presenta la
modificació de PGOU, bàsicament en funció de la creació d’habitatge
protegit.
Aquí s’ha de dir que continua vigent tot el raonament que va
emprar el PAUM aprovat el 2007 i que, tanmateix, no s’ha
desenvolupat en absolut, per la qual cosa, la creació de 589,26m²
de sostre protegit, que equival a un nombre d’habitatges de 9 (3
per unitat volumètrica, segons la hipòtesi de promoció), serviran per
iniciar la temàtica de l’habitatge protegit a l’Ametlla.
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També la creació d’un equipament representatiu (cívic, cultural o
social) comportarà una millora social important, per pròpia definició,
ajudant a més a acabar de definir l’estructura orgànica del nucli urbà
amb una peça d’importància identitaria.
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6)

NORMATIVA

La normativa fa servir, sense modificacions, les claus següents del
PGOU vigent:
Equipaments
Viari
Jardins urbans
Eixample
La clau 2e
biblioteques.

clau
clau
clau
clau
es

2e
C
1a
5ru

refereix

als

equipaments

recreatius,

culturals,

Tanmateix, es crea un àmbit de densificació, a la carretera de
l’Ametlla, que estarà sotmès a un PMU que tindrà els objectius
següents:
- Dimensionar la zona verda que s’ha de situar a partir de la
cruïlla de la carretera de la Garriga amb el carrer Sant Pere, a
partir dels paràmetres que consten a la fitxa.
- Situar els aprofitaments residencials i els alternatius
- Situar les reserves per a habitatge protegit (20%)
- Determinar l’aprofitament mig i la seva modalitat de cessió
- Determinar el sistema d’actuació
- Determinar el calendari per a l’execució de l’habitatge protegit
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La fitxa del PMU és la següent:
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DENOMINACIO

PMU CARRETERA DE LA GARRIGA

IDENTIFICACIO

AC20

SUPERFÍCIE
ZONIFICACIÓ
MÀXIMA EDIFICABILITAT BRUTA

2.586m²
5RU / V
SEGONS VOLUMETRIA ESPECÍFICA
MÀXIM
1,15m²st/m² (total)
0,85m²st/m² residencial
0,30m²st/m² edificabilitat complementària en PB
SÒL ON ES MATERIALITZI L'APROFITAMENT
15% DE L'ESCREIX
RESERVA DEL 20% del sostre residencial per a
HABITATGE PROTEGIT
90hab/ha TOTAL
SOSTRE LLIURE 1hab/100m²sostre
SOSTRE PROTEGIT 1hab/70m²sostre
50%
PB+1 si l'ús és residencial
PB+2 si es fa us de l'edificabilitat complementària
PSOT aparcaments
1 plaça per habitatge< 72m² construïts
2 places per habitatge>72m² construïts
1 plaça cada 75m² construïts altres usos en PB
Residencial plurifamiliar (es prohibeix
l'unifamiliar)
Comercial en qualsevol cas inferior a 800m²
Terciari, oficines,

CESSIÓ APROFITAMENT URBANÍSTIC
HABITATGE PROTEGIT
DENSITAT MÀXIMA

OCUPACIÓ MÀXIMA
NOMBRE DE PLANTES

RESERVES MÍNIMES CESSIÓ SISTEMES 22,5m²sòl/100m² sostre residencial
7,5m²sòl/ 100m² sostre altres usos
La zona verda es preveurà en una única peça que
ocuparà la cantonada de la carretera amb el
carrer de Sant Pere
OBJECTIUS PMU
Integració en el teixit existent
Obtenir cessions
GESTIÓ
Es determinarà en el planejament derivat (PMU)

Ana Mochales Collado

Signatura 1 de 1

08/06/2017 Secretària

USOS
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7)

PLA D’ETAPES

El Pla d’etapes representa una temporalització de les actuacions, que
són d’obligat compliment.
El Pla d’etapes forma part de la documentació d’un planejament
general i per tant, d’una modificació.
LA temporalització és la següent:
PA1
PA2
PA3

EXPROPIACIÓ........................................... 1 any
EXPROPIACIÓ........................................... 6 anys
EXPROPIACIÓ........................................... 6 anys
URBANITZACIÓ – Redacció projecte d’obres.. 3 anys
URBANITZACIÓ – Execució de les obres........ 6 anys

PMU REPARCEL.LACIÓ ....................................... 2on quadrienni
L’actuació més urgent és la materialització de l’expropiació del PA1,
per tal d’obtenir la titularitat del sòl i en conseqüència, poder procedir
a l’edificació de l’equipament de caràcter cultural o social.
Les altres actuacions són menys urgents.
Com és evident, el projecte d’obra ordinària d’urbanització de tot
l’àmbit determinat pel plànol de gestió, s’haurà d’executar un cop
s’hagi obtingut la titularitat del sòl dels tres polígons d’expropiació.
El desenvolupament del PMU, que no té res a veure a nivell
d’urbanització ni a nivell de gestió, amb els tres PAU d’expropiació, es
desenvoluparà en el segon quadrienni.

El punt de partida per al còmput dels terminis, és la vigència de la
present modificació puntual (publicació en el DOGC).
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Aquestes programacions tenen el caràcter de màximes, sense
perjudici que es puguin avançar en el temps i es refereixen a la seva
execució, per la qual cosa, els projectes respectius de taxació
conjunta, obra ordinària d’urbanització i projecte d’urbanització en el
cas del PMU, hauran de redactar-se de forma i manera prèvia.
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8)

PLÀNOLS
Plànols d’informació
i.01
i.02
i.03a
i.03b
i.03c
i.04
i.05
i.06

Situació
Ortofoto
T.R. Pla General d’Ordenació. Zonificació
M.P. Can Pujol. Qualificacions.
Planejament actual. Qualificació del sòl
Topogràfic
Finques Cadastrals
Estructura de la Propietat

E: S/E
E: 1/1.000
E: 1/1.000
E: 1/1.000
E: 1/500
E: 1/500
E: 1/750
E: 1/750

- Plànols d’ordenació
Planejament modificat. Qualificació del sòl
Gestió
Xarxa viària: planta
Xarxa viària: perfils longitudinals
Relació amb els sistemes generals de serveis
Esquema de circulació
Inseriment en el territori
Imatge proposta
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o.01a
o.01b
o.02a
o.02b
o.03
o.04
o.05
o.06
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