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I. MEMÒRIA
1.

INTRODUCCIÓ
El 4 de març de 2009, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va aprovar
definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bàscara.
Des de l’aprovació del document ha estat necessari efectuar una modificació puntual,
aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Bàscara el 29 de desembre de 2017, per
corregir un aspecte que no havia quedat suficientment resolt en el document aprovat
definitivament amb l’objecte de millorar la regulació urbanística del municipi.
La present modificació número 2 ha de servir per a resoldre la manca de definició en les
determinacions gràfiques del plànol 8b Ordenació del sòl urbà i urbanitzable del POUM de
Bàscara que afecta a les parcel·les cadastrals números 2677901DG9627N0001TB,
2677902DG9627N0001FB i 2677907DG9627N0001DB.

2.

ANTECEDENTS
A la banda sud de la plaça de l’Església i sobre les parcel·les de referència cadastral
2677901DG9627N0001TB, 2677902DG9627N0001FB i 2677907DG9627N0001DB el plànol que
determina les alineacions de façana del POUM no aporta la definició suficient en les
determinacions gràfiques que regulen la volumetria edificable de les tres finques
cadastrals.
La finca cadastral 2677901DG9627N0001TB correspon a dues finques registrals
independents es troben qualificades de sistema d’equipaments comunitaris (clau E).
Les finques cadastrals 2677902DG9627N0001FB i 2677907DG9627N0001DB es troben
qualificades de zona de nucli antic (clau 1.1).
L’àmbit de la modificació que es proposa està format per les referides finques cadastrals.

3.

OBJECTE DEL DOCUMENT
La present modificació puntual de la normativa urbanística del POUM es formula per tal de
fer inequívoca la interpretació del planejament per tal de donar seguretat jurídica a
l’aplicació del POUM.

4.

PROMOCIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT
La modificació puntual del POUM està formulada i promoguda per l’Ajuntament de Bàscara.
La tramitació del document s’ha de fer d’acord amb el que preveuen els articles 85.1, 85.4
i 85.5 del TRLU, i també en relació a l’article 96, segons els quals la modificació de
qualsevol dels elements d’una figura urbanística de planejament urbanístic es subjectarà
a les mateixes disposicions que en regeixen la seva formació.
El present document justifica i raona la necessitat, oportunitat i conveniència de la
iniciativa de la modificació en relació als interessos públics i privats concurrents

5.

REDACCIÓ DEL DOCUMENT
La redacció del present document ha estat realitzada per Joaquim Roura Poch, arquitecte
número 20558-3 del CoAC.
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6.

MARC LEGAL I NORMATIU
TRLU. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, modificat per la llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós
de la Llei d’urbanisme, la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, la
Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i
administratives, la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives i per la llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
RLU. Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
aprovat.
RPLU. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció
de la legalitat urbanística.
TRLS. Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la
Ley de Suelo.
RVLS. Real Decreto 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
Valoraciones de la Ley de Suelo.

7.

COMPETÈNCIA MUNICIPAL
Les determinacions contingudes en aquest document de modificació puntual no presenten
cap efecte que pugui alterar la coherència amb la planificació territorial pel que fa a la
cohesió territorial i a la organització correcta del desenvolupament urbà, tampoc a la
compatibilitat, a l’articulació o a la connexió entre els elements vertebradors del territori
d’abast supramunicipal ni les infraestructures de caràcter local.
Les mateixes determinacions no generen problemes de compatibilitat amb el risc
preexisent, d’acord amb els indicadors dels riscs geològics i de protecció civil disponibles,
ni sobre la planificació mediambiental i a la política de desenvolupament sostenible, ni
sobre l’adequació a les polítiques supramunicipals de sòl, d’habitatge, de gestió de
recursos naturals o de protecció del patrimoni cultural, natural i científic.
Per altra part, la modificació s’ajusta al que preveu el marc legal vigent pel que fa a la
tramitació del planejament urbanístic, la subjecció a les determinacions pròpies del
planejament urbanístic de rang superior, l’adequació a la legislació sectorial i urbanística
i en relació a la interdicció de l’arbitrarietat.
Així doncs, podem entendre que aquesta modificació no presenta cap aspecte que pugui
incidir sobre criteris de supramunicipalitat o de legalitat tot això d’acord amb el que
preveu l’article 87.3 i 87.4 del TRLU que podessin justificar la denegació de la seva
aprovació per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme.
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8.

MARC URBANÍSTIC
El planejament vigent que afecta l’àmbit objecte de la present modificació és el següent:
PTPCG. Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, aprovat definitivament en data
14 de setembre de 2010, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número
5735 de 15 d’octubre de 2010.
POUM. El Pla d’ordenació urbanística municipal de Bàscara aprovat definitivament el 4 de
març de 2009, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5377 de 12
de maig de 2009.

8.1 PLANEJAMENT TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES
La zona afectada per la proposa de modificació és una àrea que forma part de l’àmbit
qualificat pel PTPCG com assentament històric i consegüentment no suposa cap nova
afectació d’espais qualificats com oberts.
8.2 PLANEJAMENT MUNICIPAL
A nivell urbanístic municipal, el marc urbanístic es regeix pel Pla d’ordenació urbanística
municipal de Bàscara.
La documentació gràfica del POUM no defineix amb prou claredat les determinacions
dibuixades que regulen la línia de façana de les finques situades a la part sud de la plaça
de l’Església.
9.

CONTINGUT DEL DOCUMENT
El present document de modificació puntual del POUM de Bàscara està integrat per la
documentació adequada a la seva finalitat, contingut i abast d’acord amb el que preveu
l’article118 del RLU.
Per aquest motiu ha de formar part del mateix, la justificació de la conveniència de la
modificació i de les noves determinacions que s’introdueixen, la identificació i descripció
de les determinacions i les normes urbanístiques objectes de modificació i les
determinacions introduïdes que substitueixen les precedents.
Les determinacions de la modificació són aclaridores i en aquest sentit no suposen
increments d’aprofitaments, modificacions de les reserves de sòl per a espais lliures públics
i per a equipaments públics, com tampoc suposen cap afectació sobre la mobilitat generada
ni l’avaluació econòmica i financera del planejament general per la qual cosa no cal
incorporar els annexes complementaris corresponents.
Tampoc suposen cap alteració que afecti les necessitats referents a la reserva d’habitatge
social del municipi, per la qual cosa aquest document no incorpora cap annex sobre aquest
aspecte.

10. NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PLANEJAMENT VIGENT
La normativa urbanística del POUM que resulta afectada per la modificació que es tramita
correspon a les determinacions gràfiques del plànol normatiu a on no es defineix amb prou
claredat les determinacions que regulen la volumetria edificable a la banda sud de la plaça
de l’Església que és el següent:

Modificació puntual número 2 del POUM de Bàscara, gener de 2019

5

8b Ordenació del sòl urbà i urbanitzable. Bàscara

La modificació que es tramita és un aclariment a les determinacions dibuixades en el referit
plànol en base a la regulació del Sistema d’equipaments comunitaris (clau E) i de la Zona
de nucli antic (clau1.1) de l’actual POUM:
Article 79-Sistema d’equipaments comunitaris (clau E)
1. Formen el sistema d'equipaments el sòl destinat a usos públics, col·lectius i comunitaris al
servei del municipi.
2. Els possibles usos que es determinen com a sistema d'equipament comunitari són:
a) E1. Docent: Centres on es desenvolupa l’activitat educativa d’acord amb la legislació
vigent en aquesta matèria.
b) E2. Sanitari- assistencial: Hospitals, centres extra-hospitalaris i residències de gent gran.
c) E3. Sòcio-cultural-religiós: Cases de cultura, biblioteques, centres socials, llars de vells,
centres d'esplai, temples, centres religiosos.
d) E4. Esportiu i recreatiu: Instal·lacions i edificacions esportives, d'esbarjo i serveis annexos
e) E5. Administratiu: Administració pública, congressos, exposicions, serveis de seguretat
pública
f) E6. Cementiri
3. Els equipaments existents classificats com a tals pel POUM restaran afectats al destí que
tinguin en el moment de l’aprovació del Pla. Per a canviar l’ús de l’equipament, dintre dels
admesos en aquest tipus de sòl es requerirà l’elaboració d’un Pla Especial de la unitat de
zona de què es tracti. L’Ajuntament podrà denegar la tramitació del Pla Especial si considera
que la supressió del servei existent augmentaria els dèficits urbanístics.
4. En el cas que no estigui determinada, l’assignació de l’ús i condicions d’edificació es faran a
través de Plans Especials que justificaran en funció de les necessitats de l’equipament i la
seva adequació a l’entorn immediat la possible ordenació. Com a criteri general a
desenvolupar pel planejament especial, l'edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals
dels diferents equipaments, al paisatge, a l’organització general del teixit urbà en què se
situen, i a les condicions ambientals del municipi. Les condicions de l’edificació seran les
mateixes establertes per a la zona contigua on se situa l’equipament. En el cas de què
l’equipament limiti entre dues zones diferents, s’adoptaran les condicions de menor impacte
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5.

6.

7.
8.

per l’entorn immediat. Es prestarà especial atenció al cromatisme de l’edificació al
tractament de l’espai no edificat de la parcel·la i al tipus de tanca.
Excepcionalment, mitjançant la tramitació d’un Pla especial, es podran superar aquests
paràmetres de les zones veïnes quan ho requereixi la funcionalitat del nou equipament. En
aquest cas, el Pla especial haurà de garantir la compatibilitat i harmonia de la nova
construcció i els seus efectes ambientals i funcionals amb la resta de les construccions i usos
del seu entorn. En el cas que això no fos possible, caldrà localitzar el nou equipament en una
altre emplaçament.
S’admeten tots els usos col·lectius i els terciaris de caràcter públic. Admet també l’ús
residencial restringit a les persones directament relacionades amb la gestió de ’equipament
sempre que el sostre destinat a residència no passi el 10 % del total del sostre edificable en
la parcel·la on es localitza l’equipament, ni el màxim de 150 m2.
El sòl classificat d’equipaments, haurà d’ésser de titularitat pública, i en conseqüència,
haurà d’ésser adquirit per l’administració per compra, expropiació, cessió gratuïta o
qualsevol altre títol segons siguin les circumstàncies de l’actuació.
Tot i que els equipaments són de titularitat pública preferent, s’admetrà que puguin ser de
titularitat privada quan s’acompleixin les condicions següents:
a) Que les entitats promotores no tinguin ànim de lucre o que els béns necessaris del
contingut, en quina gestió no tinguin ànim de lucre les citades entitats.
b) Que el destí de l’equipament sigui per a activitats culturals, de culte i activitats
religioses, científiques, benèfiques i d’assistència social, sanitàries, esportives i docents,
a les que es reconegui la seva utilitat pública o interès social.
c) Que es justifiqui els terrenys en qüestió, no es previngui legalment, per a idèntic fi,
l’actuació pública.
d) Que es justifiqui la necessitat col·lectiva de l’equipament en l’àmbit territorial en que
s’inscriu, i es respecti dins els fins específics per a equipaments la igualtat dels ciutadans
al seu accés.

Article 85-Zona de nucli antic (clau 1.1)
1. Definició
Comprèn aquella àrea que conforma els nucli primitius de Bàscara, Orriols i Calabuig, i que,
pel seu interès històric-arquitectònic o per la qualitat ambiental dels seus edificis, jardins i
espais annexos, conformen elements definitoris del recinte original i són objecte de
conservació i especial protecció.
2. Condicions d’ordenació i conservació:
a) El tipus d’ordenació correspon al d'edificació segons alineacions de vial, excepte en alguns
casos excepcionals en què l'edificació té el caràcter d'aïllada.
b) Les zones subjectes a aquesta qualificació seran en general objecte de conservació i
manteniment, ja siguin d'edificació, de jardineria, o bé elements annexes.
c) Les obres permeses en les edificacions són:
Consolidació estructural de murs resistents i sistemes de forjats o voltes.
Reformes interiors de millora de les condicions de la façana i de l'aspecte exterior de
l'edifici.
Manteniment (conservació i reparació) i restauració de la façana i de l’aspecte exterior
de l’edifici.
d) Només es concedirà llicència d’enderroc total o parcial quan l'edifici es trobi en estat
ruïnós o quan, havent-se arribat a un grau de deteriorament significatiu, l'ajuntament no
consideri oportú instar el propietari, per tal que aquest porti a terme les obres
necessàries per a la seva rehabilitació, degut a la baixa qualitat arquitectònica de
l'edificació o al seu baix grau de conservació.
e) En tot cas, no es concedirà llicència d'enderroc sense la tramitació simultània de la
llicència per a la nova obra, per a la qual es fixarà un termini d'execució.
f) La declaració de ruïna que afecti un edifici d'aquesta zona comportarà l'obligació, per
part del propietari, de procedir a la substitució de l'edificació d'acord amb les condicions
de l'apartat anterior, en el termini fixat per l'ajuntament.
g) En els casos en què es produeixin el supòsit contemplat en l'apartat anterior, en el cas de
solars buits assenyalats edificables expressament en els plànols d’ordenació i en els d’una
baixa qualitat arquitectònica de l'edifici existent, es podrà edificar, sempre que es
respectin les condicions ambientals i arquitectòniques existents i es respectin les
volumetries i alçades establertes en els plànols d’ordenació.
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3. En tot cas, les noves intervencions se subjectaran a les condicions i paràmetres definits als
següents paràmetres reguladors:
Clau
Parcel·la mínima
Façana mínima
Plantes
Alçada reguladora 6,5 m
Ocupació
Fondària edificable i alineacions
Densitat
Reserva d'aparcament

1.1
Existent (*)
Existent (*)
B+1 (**)
6,5 m (**)
100% del grafiat
Gràfiques
1 habitage/150m² (***)
1 plaça/habitatge (****)

(*)

Només es permet la segregació quan respongui a una estructura preexistent documentada
en el cadastre. Tanmateix es permet l’agrupació destinada a obtenir una parcel·lació
regular i a eliminar servituds existents. En aquests casos les noves edificacions hauran de
mostrar, formalment, la diferenciació de les parcel·les originals.
(**) L’alçada reguladora màxima i el nombre màxim de plantes correspon a l’existent. En el cas
de substitució de l’edificació o reordenació de la volumetria, es prendrà com alçada de la
cornisa l’alçada mitjana de les cornises existents en el tram de carrer comprès entre les
dues vies transversals en què se situa la nova edificació, sense que entrin en aquest còmput
les façanes dels solars no edificats o edificats en planta baixa.
Per establir aquesta mitjana es dividirà la suma dels productes de cada longitud de façana
per la seva alçada, per la suma de les longituds de façana. Per sobre d'aquesta alçada només
es permet la coberta de l'edifici.
Tant la planta baixa com les plantes pis tindran l’alçada necessària entre forjats perquè la
línia de cornisa de l'edifici i les línies de forjat de les diverses plantes s'ajustin, tant com
sigui possible, als edificis contigus existents en el front d’ordenació. En el cas de no existir
referències clares i suficients per a determinar aquestes, l’alçada lliure mínima de planta
baixa serà de 3,00 metres i la lliure mínima de les plantes pis serà de 2,80 metres.
Es permetrà reajustar l’alçada reguladora màxima i les alçades entre plantes fins a un 10%,
per tal d'aconseguir una millor integració de l'edificació, tot mantenint la unitat de
tancaments existents amb els adjacents, l'interès dels quals així ho aconselli.
En els casos en què es produeixi una demolició prèvia a l'edificació, l’alçada serà la de
l'edificació original, o la definida per la pròpia lògica constructiva, real o documentada.
No s'admeten les plantes soterrani visibles o accessibles directament des de la via pública.
(***) En aquest còmput tampoc s’inclou la superfície destinada a aparcament.
(****) Quan ho permeti les característiques de les edificacions, caldrà reservar una plaça
d'aparcament per cada habitatge de dimensions mínimes 2,50 x 5,00 metres.
4. Condicions d’ús. S'admeten els usos següents:
Habitatge unifamiliar
Habitatge plurifamiliar
Comerç al detall
Centre comercial
Recinte comercial
Parc comercial
Gran establiment
Oficines i serveis
Cultural
Recreatiu

D
D
C
I
I
I
I
C
C
C

Industria
Magatzem
Reparació de vehicles
Garatge-aparcament
Estació de servei
Educatiu
Sanitari-assistencial
Esportiu
Restauració
Religiós

Ús dominant
D Ús compatible
Definició d’usos segons l’article B.1c de l’annex normatiu

I
I
I
C
I
C
C
C
C
C

Agrícola
Pecuari
Forestal
Activitats extractives
Càmping i caravàning
Serveis mediambientals
Allotjament rural
Hoteler
Associatiu

I
I
I
I
I
I
C
C
C

C

Ús incompatible

I

5. Condicions formals:
Tipologia i composició
Les edificacions es projectaran conservant la tipologia i les pautes compositives
existents, i mantenint els ritmes justificats emprats en les edificacions contigües i
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pròximes, tant pel que fa a la proporció com pel que fa a la forma i les dimensions de
les obertures, als materials d'acabat i al seu cromatisme.
S'hauran de mantenir el predomini tradicional de les proporcions verticals sobre les
horitzontals a les obertures, i dels plens sobre els buits a les façanes de l'edifici.
Cossos i elements sortints
Se seguiran les pautes de l'edificació existent en cada cas, prohibint-se la construcció
d'elements nous, excepte en els casos de rehabilitació o de reconstrucció dels
originals.
En qualsevol cas, pel que fa als cossos sortints, només s'admetran els oberts, que
hauran d'estar separats com a mínim 60 cm de l'eix de la paret mitgera.
Els balcons hauran de complir les següents determinacions: no podran sobresortir de
la línia de façana més d’un 10 % de l'amplada del carrer, sense excedir mai els 60 cm,
la seva llosa tindrà un gruix màxim de 12 cm, la barana serà obligatòriament de ferro
i estarà composada per barrots verticals de 10 mm d'espessor.
Els elements sortints a la planta baixa no podran volar més de 1/10 de l'amplada de
la voravia. Els elements sortints situats per sobre de 3 m sobre la rasant de la voravia
no podran volar més de 1/3 de l'amplada de la voravia. El vol màxim dels ràfecs sobre
la via pública serà d’un 5% de l'amplada del carrer, sense excedir en cap cas els 40 cm.
Es prohibeixen els ràfecs formats amb forjats volats.
Cobertes
Es mantindran les existents o, en el seu defecte, les definides a partir de la pròpia
lògica constructiva, real o documentada.
Les teulades seran de teula àrab vella, de color natural, amb un pendent màxim del
30% de dos vessants, excepte en els edificis amb façana a més de dos carrers, en els
quals podrà ser de més de dos vessants. No s’hi admetran mansardes, obertures ni
terrats atrinxerats.
La cornisa o ràfec guardarà la horitzontalitat a les façanes. El canal de recollida
d'aigües i els baixants seran de zenc o de ferro galvanitzat, però no de plàstic. La part
de tub de planta baixa serà obligatòriament de ferro.
No s'admeten els terrats ni les cobertes planes donant a la via pública, excepte en el
cas que formin part de l'edificació original. En aquest cas, s'acabaran amb peces
ceràmiques o de gres de color de terra cuita.
Per sobre de la coberta només podran sobresortir els conductes de fums o de
ventilació, que es resoldran unificades, seguint les pautes de l'edificació existent o,
en el seu defecte, mitjançant volums simples. Aquests conductes o xemeneies es
coronaran amb remats d'obra o metàl·lics, també de línies simples i sense
formalitzacions pintoresques (tipus acabat amb teules, etcètera).
Pel que fa a les plaques solars i instal·lacions de captació d’energies renovables,
només seran admissible quan es disposin dins terrasses i espais interiors que els
permeti no ser aparents a l’exterior de la volumetria de l’edifici.
Parets mitgeres
Les parets mitgeres, o les parts de parets mitgeres que quedin en descobert, es
tractaran amb materials i acabats de façana sense perjudici del respecte a les
servituds derivades de les possibilitats d'edificació en el solar veí. Es prohibeixen els
acabats en envà pluvial vist, les plaques de fibrociment o similars i els enlluïts i
revestiments superficials de mal comportament a la intempèrie.
Materials i acabats
S'utilitzaran els materials, acabats i sistemes constructius propis de les edificacions
originals o, en cas de no existir, de les existents.
Es prohibeixen els següents materials i mètodes constructius: Aplacats de marbre i de
granet, plafons de plàstic, pissarra, ceràmica vidriada, caixes de persiana vistes o
marcades en façana, entregues de forjat vistes, gelosies prefabricades ceràmiques,
de bloc i vidre. baixants i canals de recollida d'aigua de PVC.
Els materials, elements i mètodes constructius a emprar són els que segueixen:
b.1) Acabats de façana:
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Estucats llisos o amb esgrafiats, arrebossats amb dibuix o sense, deixats amb
carreus de pedra del país o amb aplacat de llosa de gruix mínim 3 cm i 10 cm a
les cantonades.
Tractament unitari a tota la façana, excepte a la planta baixa, on es pot utilitzar
com a únic material el carreu de pedra o el formigó buixardat.
El repicat d'arrebossats es permet únicament per deixar vistos els paredats de
carreu o de pedra carejada, en els casals i edificis de tipus medieval.
Baranes de ferro de dibuixos senzills, pintades de color negre.
Fusteria de fusta natural pintada o envernissada, o metàl·lica, amb persianes de
llibret o de corda.
Pedra natural als paviments de les plantes baixes que comuniquin directament
amb l'exterior, com els cancells, vestíbuls, etcètera.
b.2)Colors de façana:
Colors tradicionals de la zona, com són els de la gamma dels terrossos: ocres,
mangres, sienes, etcètera, quedant expressament prohibit el color blanc.
Cal tenir especial cura en la valoració de la diferenciació entre motllures,
guardapols i altres elements sortints del pla de façana, especialment en la cornisa
de remat.
La resta d'elements de façana, com fusteria, barrots, reixes, persianes, canalons
i baixants, s'ha de complementar adequadament al color de la mateixa.
Posteriorment a l'aprovació del present document, l'ajuntament aprovarà i
incorporarà la carta de colors reguladora dels paraments exteriors.
Tanques
Les tanques seguiran les pautes de les originals o, en cas de no existir referències
clares i suficients, les de les existents, tant pel que fa a l’alçada com pel que fa
als materials i acabats.
Cartells
Es col·locaran amb preferència dins les línies que formen els buits i obertures
arquitectònics. Els rètols s'hauran d'escriure amb lletres soltes de motllo,
proporcionades, impreses sobre bases planes o vidre, metacrilat incolor
transparent o bases planes de llautó, coure, bronze, fusta, ferro o alumini
pintats.
Es prohibeix fixar cartells sobre materials de plàstic blanc i lletres impreses a
sobre.
11. ABAST DE LA MODIFICACIÓ
En el desplegament dels objectius detallats en l’apartat segon d’aquest document i
fonamentats en les arguments que s’indiquen en l’apartat següent, no es modifica el
redactat dels articles 79 i 85 del POUM, sinó les determinacions gràfiques del plànol 8b
Ordenació del sòl urbà i urbanitzable que afecten a les dites parcel·les.
12. DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ
Tal com s’ha avançat, l’objecte de la modificació puntual número 2 del POUM de Bàscara
és resoldre la manca de definició en les determinacions gràfiques que regulen la volumetria
edificable de les finques que conformen l’àmbit de la modificació.
El plantejament de la modificació es formula en base a un únic aspecte o factor que cal
resoldre:
Les finques que conformen l’àmbit de la modificació limiten per una banda amb la plaça
de l’Església i per una altra banda oposada amb el carrer Safonsellas.
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Tot i l’ocupació de les edificacions prevista pel POUM existeix una línia “límit de separació”
que separa dos àmbits de les parcel·les sense cap altre atribut que faci comprensible el
que el POUM actual vol indicar.
Per a resoldre aquesta falta de claredat és proposa eliminar del plànol 8b. Ordenació del
sòl urbà i urbanitzable la línia discontínua situada a la banda de la plaça de l’Església.
La proposta de la modificació és eliminar la referida línia del plànol 8b del planejament
vigent.
13. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT, OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ
L’article 97.1 del TRLU determina que les propostes de modificació d’una figura de
planejament han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la
conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents.
13.1 JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT
La necessitat de proposar la present modificació puntual es troba en la obligació de
l’Ajuntament de Bàscara de resoldre una indefinició detectada en el planejament que
afecta a interessos públics i privats per a no generar dubtes i evitar les consegüents
incerteses jurídiques.
13.2 JUSTIFICACIÓ DE L’OPORTUNITAT
L’oportunitat de tramitar la proposta de modificació puntual en aquest moment ve
donada pel fet que l’Ajuntament de Bàscara s’ha adonat recentment de la confusió que
genera el planejament en les tres finques cadastrals afectades per la manca de definició
en les determinacions representades en el plànol 8b que regulen la volumetria edificable
de la finca qualificada com a equipament, la qual cosa es fa extensible a les dues finques
d’aprofitament privat immediates situades a la banda est.
13.3 JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA
La conveniència de la proposta de modificació puntual es justifica per la necessitat de
resoldre la situació de conflicte interpretatiu que genera la indefinició de les
determinacions dibuixades en la documentació gràfica del POUM per a dotar de seguretat
jurídica a les actuacions administratives de l’Ajuntament de Bàscara en compliment del
principi de seguretat jurídica en els seus propis actes.
13.4 JUSTIFICACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA DE L’INTERÈS PÚBLIC I PRIVAT
La justificació de l’interès públic i privat de la modificació que es tramita es fa des de la
necessitat següent:
Disposar d’una normativa urbanística de possible aplicació que no generi dubtes o
incerteses jurídiques.
14. SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES
Fins a l’aprovació definitiva d’aquesta modificació puntual es suspèn l’atorgament de
llicències en les llicències en la part de les finques cadastrals 2677901DG9627N0001TB,
2677902DG9627N0001FB i 2677907DG9627N0001DB corresponen a les façanes de la plaça
de l’Església.
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II. NORMATIVA
La modificació puntual número 2 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Bàscara no
modifica el text dels articles 79 i 85 de la normativa urbanística.
La modificació puntual número 2 consisteix en completar el plànol 8b Ordenació del sòl urbà i
urbanitzable amb la eliminació de la línia discontinua objecte de la confusió interpretativa.
L’alçada reguladora és, article Article 85-Zona de nucli antic (clau 1.1):
L’alçada reguladora màxima i el nombre màxim de plantes correspon a l’existent. En el cas de
substitució de l’edificació o reordenació de la volumetria, es prendrà com alçada de la cornisa
l’alçada mitjana de les cornises existents en el tram de carrer comprès entre les dues vies
transversals en què se situa la nova edificació, sense que entrin en aquest còmput les façanes
dels solars no edificats o edificats en planta baixa.
Per establir aquesta mitjana es dividirà la suma dels productes de cada longitud de façana per
la seva alçada, per la suma de les longituds de façana. Per sobre d'aquesta alçada només es
permet la coberta de l'edifici.
Tant la planta baixa com les plantes pis tindran l’alçada necessària entre forjats perquè la línia
de cornisa de l'edifici i les línies de forjat de les diverses plantes s'ajustin, tant com sigui
possible, als edificis contigus existents en el front d’ordenació. En el cas de no existir
referències clares i suficients per a determinar aquestes, l’alçada lliure mínima de planta baixa
serà de 3,00 metres i la lliure mínima de les plantes pis serà de 2,80 metres.
Es permetrà reajustar l’alçada reguladora màxima i les alçades entre plantes fins a un 10%, per
tal d'aconseguir una millor integració de l'edificació, tot mantenint la unitat de tancaments
existents amb els adjacents, l'interès dels quals així ho aconselli.
En els casos en què es produeixi una demolició prèvia a l'edificació, l’alçada serà la de
l'edificació original, o la definida per la pròpia lògica constructiva, real o documentada.
No s'admeten les plantes soterrani visibles o accessibles directament des de la via pública.
Únic plànol de la modificació:
Plànol 8b modificat.
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III. PLÀNOL
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