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1.- MEMÒRIA 
  

1.1.- ANTECEDENTS 
 
 La Zona Industrial de Montfullà, al municipi de Bescanó, es va 
desenvolupar com un “continuum” del polígon industrial Torre Mirona del 
municipi veí de Salt, a partir de l’execució successiva del Pla Parcial del 
Sector Industrial de Montfullà de les Normes Subsidiàries del Planejament 
de 1986 i del Pla Parcial del sector AU7-8 de les Normes Subsidiàries del 
Planejament de 1999, que porten la zona industrial fins al marge dret del 
torrent Reramurs. La normativa d’ambdós plans parcials coincidia en lo 
fonamental amb la del Pla Parcial Torre Mirona de Salt per a la zona 
d’indústria aïllada.  
 
No obstant, amb anterioritat al desenvolupament de la Zona Industrial de 
Montfullà, existien tres instal·lacions industrials a l’extrem nord-est del 
municipi de Bescanó, llindant amb el municipi de Salt. Es tractaven de 
l’antiga fàbrica Gassol, part de la qual estava al municipi de Salt; el 
Garatge Internacional i l’antiga fàbrica de mobles Salló. Les tres 
instal·lacions quedaven recollides com indústries existents en sòl no 
urbanitzable, tant per les Normes Subsidiàries de 1986 com per les de 
1999.  
 
El vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, va recollir com a sòl urbà 
consolidat, tant els dos sectors executats en desenvolupament de les 
Normes Subsidiàries de 1986, i les de 1999 com les tres antigues 
indústries del sòl no urbanitzable, i com les parcel·les contigües a l’antiga 
fàbrica Salló confrontades al carrer Isaac Rabin que ja havien sigut 
classificades com sòl urbà a una modificació puntual de les NNSS de 1986. 
 
El POUM va completar el sòl urbà industrial amb una parcel·la contigua al 
Garatge Internacional, que s’havia originat al desplaçar-se cap a l’oest,  la 
intersecció de l’antic traçat de la carretera N-141 amb l’actual, coincidint 
amb la nova rotonda d’accés al polígon industrial.  
 
Tot el polígon industrial així format, va ser qualificat pel POUM com a Zona 
d’Indústria, clau 7, subzona aïllat, clau 7c, regulada per l’article 126.5 de 
les Normes Urbanístiques que el defineix com “Zona industrial del Pla, al 
Nucli Industrial de Montfullà” i a la que imposa una normativa unitària, 
sense distingir la diferent procedència urbanística de les parcel·les que 
composen la zona, ni recullir la totalitat de les modificacions puntuals que 
s’havien aprovat definitivament als respectius plans parcials.  
 
El fet de que la normativa del POUM per a la subzona 7c, no contempli la 
singularitat de la illa d’edificació, al nord de la carretera N-141, limitada 
entre aquesta carretera, el seu antic traçat i el carrer Isaac Rabin, i que 
està consolidada en més del 50% de la seva superfície per l’edificació del 
Garatge Internacional, o la de la confrontant, al costat sud de la carretera, 
de l’antiga fàbrica Salló, avui Tactic Sport, fa que ambdós edificis 
industrials hagin quedat en situació de volum disconforme al no complir la 
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distància de separació amb respecte a l’alineació oficial de la carretera i del 
carrer Isaac Rabin.  
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Per una altra banda, amb el transcurs del temps, s’ha pogut comprovar que 
algunes determinacions de la normativa urbanística per a la subzona 7c, 
resulten excessivament rígides, i altres pel contrari, inconcretes, pel que 
poden arribar a dificultar el normal desenvolupament de les activitats que 
s’implanten en el polígon, fent-se necessari un reajust, tota vegada que no 
afecta als paràmetres fonamentals d’ocupació, edificabilitat, alçada ni 
tipologia.  
 
En quant a les condicions d’ús, de l’article 126.5 de les Normes 
Urbanístiques del POUM, també és precís realitzar una reajust, tota 
vegada que es basen en la Llei 3/98 de 27 de febrer, de la intervenció 
integral de l’Administració i Procediment per regularitzar activitats 
innòcues, que ha sigut derogat al entrar en vigència la Llei 20/2009, de 4 
de desembre, de prevenció i control de les activitats; i en el Reglament 
municipal regulador de les llicències municipals d’obertura d’establiment 
per activitats i/o instal·lacions incloses a l’annex III, de la Llei 3/1998, que ja 
no és vigent pel mateix motiu.   

 
 

1.2.- INTRODUCCIÓ 
 

El present document correspon a la modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Bescanó (POUM) a l’àmbit del Sòl 
Urbà Consolidat de la Zona Industrial de Montfullà, per ajustar les 
determinacions de l’article 126.5 de les Normes Urbanístiques que regula 
l’edificació i els usos de la Zona Industrial de Montfullà. 
 
  

1.3.- PROMOCIÓ 
 

D’acord amb el que estableixen els articles 96 i 76.2 del Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, la present 
modificació puntual del POUM està formulada per l’Ajuntament  de 
Bescanó, que actua com a promotor i ha encarregat, per acord de la Junta 
de Govern Local de 10 de febrer de 2015, a l’arquitecte Manuel Vázquez 
Bosch, de l’equip Vázquez Bosch, arquitectes SCP, la redacció d’aquest 
document.  
 
 

1.4.- OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ 
 

 L’objecte del present expedient és el de modificar puntualment l’article 
126.5 de les Normes Urbanístiques del POUM que regula l’edificació i els 
usos de la Zona Industrial de Montfullà, qualificada amb la Clau 7c “Zona 
Industrial Aïllada de Montfullà”, per adequar les condicions de separació 
mínima al carrer en determinades parcel·les ocupades per antigues 
edificacions industrials (art. 126.5.7 NU); per concretar la regulació de les 
edificacions amb més de 50 metres de façana (art. 126.5.9 NU); per 
adequar les tanques al carrer i els portals a les necessitats de cada 
activitat (art. 126.5.12 NU); per referir els usos industrials a la Llei 20/2009 
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de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats, en lloc de la Llei 
3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració i 
Procediment per regular les activitats innòcues i el Reglament municipal 
regulador de les llicències municipals d’obertures d’establiments per 
activitats i/o instal·lacions incloses a l’Annex III, que han sigut derogades i  
(art. 126.5.13.1 NU); i a més a més per adequar la regulació de l’ús 
comercial al text consolidat de la Llei 1/2009 d’Ordenació dels equipaments 
comercials, vigent des de el 25 de desembre de 2014 (art. 126.5.13.2 NU) i 
finalment introduir determinats usos compatibles.  
 
 

1.5.-JUSTIFICACIÓ DE LES NECESSITATS DE LA INICIATIVA I 
CONVENIÈNCIA AMB RELACIÓ ALS INTERESSOS PÚBLICS 
D’AQUESTA MODIFICACIÓ 

 
 La necessitat de la modificació puntual del POUM es deriva directament de 

la constatació de l’existència, per un costat, d’incoherència de la normativa 
genèrica de separació dels edificis amb respecte a l’alineació al carrer amb 
respecte a la singularitat de les instal·lacions industrials primitives, que 
quedarien en situació de volum disconforme; per una altra part, a la 
necessitat de regular adequadament les condicions en que es podran 
construir edificis de més de 50 metres de façana, que ja va ser objecte 
d’una modificació puntual del Pla Parcial del Sector Industrial de Montfullà i 
que no va ser recollida pel POUM; la necessitat d’adequar la regulació de 
les tanques i portals al carrer, als requeriments específiques de les 
activitats que es desenvolupen a les parcel·les; a la necessitat de subsanar 
una errada material al aparèixer referenciats els usos industrials permesos 
a la Llei 3/1998, de 28 de febrer, i a un Reglament regulador municipal que 
ja ha sigut derogat al entrar en vigència la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de prevenció i control de les activitats; a la necessitat d’adequar la 
regulació dels usos comercials al vigent text consolidat de la Llei 1/2009 
d’Ordenació dels equipaments comercials i a l’adequació dels usos que es 
consideren compatibles a la zona. 

 
 La oportunitat de la modificació puntual ve donada perquè, un cop 

constatada l’existència dels defectes, incongruències o rigideses de la 
normativa del POUM amb respecte a la Zona Industrial de Montfullà, es 
considera necessari que siguin subsanades per a que no constitueixin un 
obstacle per al desenvolupament del sector industrial un cop que finalitzi el 
llarg període de crisis econòmica.  

 
 La conveniència de la modificació puntual en relació amb els criteris 

públics, ve donada perquè si bé, les deficiències a subsanar no afecten ni 
a la ocupació, ni a l’edificabilitat, ni a l’alçada de les edificacions, ni al règim 
d’usos, poden contribuir al millor desenvolupament del sector industrial de 
Montfullà.  
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1.6.- DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 
 
 La modificació puntual afecta exclusivament a l’article 126.5 de les Normes 

Urbanístiques del POUM, que regula la Zona Industrial de Montfullà (clau 
7c). Es detalla a continuació el contingut de la proposta.  

 
1.6.1.- Es modifica l’apartat 5.2 de l’article 126 de la NU en el sentit 

d’afegir l’excepció de les edificacions que presenten façana directa 
a la carretera N-141, a les que la línia d’edificació coincidirà amb 
l’alineació oficial de la carretera.  

 
1.6.2.- Es modifica l’apartat 5.7 de l’article 126 de la NU en el sentit de 

contemplar l’excepció de les edificacions primitives del polígon 
industrial, a les que la línia d’edificació coincideix amb l’alineació 
oficial de la carretera N-141, quedant un vial de servei.  

 
1.6.3.- Es modifica l’apartat 5.9 de l’article 126 de la NU en el sentit de 

permetre l’edificació amb longitud de façana superior a 50 metres 
lineals, quan es formi un pas perimetral de 5 metres d’amplada 
mínima, que quedarà lliure permanentment, per permetre l’accés 
als serveis d’extinció d’incendis a qualsevol punt de la façana 
posterior.  

 
 Es permetrà que la façana tingui una longitud superior als 100 

metres només quan l’activitat a desenvolupar així ho requereixi.  
  
1.6.4.- Es modifica l’apartat 5.12 de l’article 126 de la NU en el sentit de 

permetre que, quan l’activitat a desenvolupar a la parcel·la així ho 
exigeixi, podran quedar oberts sense tancar el front de la parcel·la 
a carrer, de la mateixa forma que el portal d’accés podrà tenir una 
amplada superior als 8 metres, quan l’activitat ho requereixi.  

 
 Per una altra part, es recomana el tancament dels límits de la 

parcel·la amb elements vegetals. 
 
1.6.5.- Es modifica l’apartat 5.13 de l’article 126 de la NU en el sentit de: 
 

- Aclarir que els usos que no s’assenyalen expressament com a 
permesos, tindran la consideració de prohibits. 

- Establir que totes les activitats presentaran façana amb una 
amplada mínima de 6 metres a carrer. 

- Es regularan els usos industrials en funció de la Llei 20/2009 de 
4 de desembre, de prevenció i control de les activitats o la 
normativa que la substitueixi. 

- Es regula l’ús comercial en base als paràmetres de la Llei 
1/2009 de 22  de desembre, d’ordenació dels equipaments 
comercials, o la normativa que la substitueixi.  

- S’admet l’ús esportiu sense espectadors.     
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1.7.- MARC LEGAL. Justificació de l’adequació a la Llei d’Urbanisme 
(articles 97, 98, 99 i 100 del TRLU) 
 
Són d’aplicació el DL 1/2010 d’aprovació del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, la Llei 3/2012 de modificació del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme i el Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006 de 18 
de juliol). 

 
A l’article 96 del TRLU, modificat per l’article 38 de la Llei 3/2012, s’indica 
que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura pel planejament 
urbanístic es subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la 
formació, amb les  excepcions que s’estableixen per reglament i diferents 
particularitats entre les que no es troba el present expedient.  
 

 L’article 117.3 del RLU estableix que la tramitació de les modificacions dels 
plans urbanístics es subjecta al mateix procediment que la seva formació, 
però que en el cas de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal no són obligatòries les actuacions preparatòries assenyalades a 
l’apartat b) i c) de l’article 101 del mateix Reglament, que es refereixen 
respectivament a l’aprovació i publicació del programa de participació 
ciutadana i a la subjecció a informació al públic de l’avanç de l’instrument 
de planejament. 

 
Per la pròpia naturalesa de la present modificació puntual, que tracta 
només d’adequar la línia de l’edificació en una parcel·la singular, ajustar les 
condicions d’ús industrial i les condicions formals de l’edificació, no és 
donen els suposats de l’article 97.2 del TRLU per fer una valoració 
negativa de la modificació. Tampoc es donen els suposats de l’article 98, 
en el que es refereix la modificació dels serveis urbanístics d’espais lliures, 
zones verdes o d’equipaments esportius, ni les dels articles 99 i 100 que es 
refereix a l’increment del sostre edificable, la densitat de l’ús residencial, la 
intensitat, o la transformació dels usos.    

 
 
1.8.- INCIDÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL A LES 

DETERMINACIONS DEL POUM SOBRE PREVISIONS DE 
MOBILITAT, ACCESSIBILITAT, SEGURETAT I ÚS DEL TEIXIT 
URBÀ 

 
Per les característiques de la present modificació puntual, que no altera ni 
l’edificabilitat ni els usos industrials ja previstos, es considera que la 
modificació puntual no tindrà incidència a les determinacions del POUM 
sobre les previsions de mobilitat del mateix, ni les condicions de seguretat i 
ús del teixit urbà. 
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1.9.- INCIDÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL A L’AGENDA I 
AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DEL POUM 

 
 La present modificació, pel seu propi contingut, no altera cap de les 

previsió de l’Agenda i Avaluació Econòmica i Financera del POUM.   
 
 

1.10.- INCIDÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL A LA 
DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL DEL POUM 

 
 La modificació puntual no altera la memòria ambiental del POUM, ja que 

no afecta ni a la ordenació, ni a l’edificabilitat, ni a la ocupació, ni als usos 
industrials ja previstos.  

 
 
1.11.- DOCUMENTACIÓ DEL POUM QUE ES VEU AFECTADA PER 

LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
 
 La present modificació puntual afecta exclusivament a l’article 126.5 de les 

Normes Urbanístiques del POUM que regulen l’edificació i els usos de la 
zona industrial de Montfullà.   

 
 
 

Bescanó, març 2015 
L’arquitecte, 
 
Manuel VAZQUEZ i BOSCH 
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2.- NORMATIVA URBANÍSTICA 
 

NOTA PRÈVIA 
Tant per la normativa vigent, com per la modificada i, a efectes de major 
claredat, es transcriuran només els punts de l’article 126.5 “Zona Industrial, 
aïllat, Clau 7c” que es modifiquen o amplien. 

 
 

2.1.- NORMATIVA VIGENT 
 

Es transcriu la part de la normativa vigent en la que s’introdueixen 
modificacions.  
 
5.2.- Tipologia: edificació aïllada separada dels límits de la parcel·la i   de 

l’alineació dels vials, envoltada d’espai enjardinat. 
 

5.7.- Separació dels límits de la parcel·la: la separació mínima dels límits 
de la parcel·la serà de 5 m al carrer i de la meitat de l’alçària i, com 
a mínim, 3 m a la resta dels límits. 

 
5.9.- Condició formal: els edificis presentaran una façana màxima de 50 

m lineals. Entre els diferents edificis d’una mateixa instal·lació 
industrial, existiran separacions iguals a l’alçària del més alt, amb un 
mínim de 6 m. Es podran construir edificis de més de 50 m de 
façana, quan l’activitat a desenvolupar ho exigeixi. En aquest cas, 
es formarà un pas perimetral que permeti l’accés dels serveis 
d’extinció d’incendis a qualsevol punt de la façana posterior. El pas 
restarà lliure permanentment. 

 
 En cap cas, la longitud de la façana superarà els 100 m lineals. 
 
5.12.- Tanques: els límits de les parcel·les adjacents amb altres parcel·les 

es tancaran amb un mur d’obra d’1,20 m d’alçària i reixes o mallats 
metàl·lics fins a una alçària de 2,20 m. Els límits de les parcel·les 
amb vies públiques o espais lliures públics es tancaran amb un mur 
d’obra de 60 cm i, opcionalment, amb reixes o mallats metàl·lics fins 
a 2,20 m. En tot cas, es tancaran a més amb elements vegetals 
(arbustos, toies, xiprers, etc.) fins a la referida alçària de 2,20 m, 
plantats a una distància màxima d’1 m de la paret de tanca. 
L’amplada màxima del portal d’accés a la parcel·la serà de 8 m. 

 La construcció del tancament comú a dues parcel·les anirà a càrrec 
de la indústria que primer s’estableixi. La segona li abonarà les 
despeses proporcionals abans de construir qualsevol edificació. 

 
5.13.- Condicions d’ús 
 
 5.13.1. Usos industrials: es permeten els usos industrials inclosos a 

l’annex 1, exceptuant activitats agroindustrials i ramaderes, i els 
inclosos a l’annex 2, excepte les activitats ramaderes, del reglament 
municipal regulador de les llicències municipals d’obertura 
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d’establiments per a activitats i/o instal·lacions incloses a l’annex III 
de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’administració ambiental i procediment per legalitzar activitats 
innòcues (aprovació definitiva del Ple de l’Ajuntament, el 15.6.2000, 
BOP Girona número 127, de 14.9.2000). 

  
 S’admeten, igualment, les activitats industrials o de serveis 

assimilats a activitats industrials incloses al llistat d’activitats i 
instal·lacions innòcues del reglament municipal esmentat. 

 
 5.13.2. Ús comercial: s’admet l’ús comercial en establiments de 

venda al detall, sempre que s’acompleixin les determinacions 
següents: 

 
 Estarà limitat a la categoria corresponent al municipi de Bescanó, 

d’acord amb els paràmetres establerts a la Llei 1/2009, de 22 de 
novembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 

 
 Usos principals: es permeten activitats econòmiques vinculades a 

l’àrea del coneixement i oficines. 
 
 Serà obligatòria la previsió d’aparcament amb una dotació de dues 

places per cada cent metres quadrats edificats. 
 
 S’admet l’ús de bars i restaurants, amb el règim d’horaris que 

estableixin les ordenances municipals de policia i bon govern.  
 
 S’haurà de tenir una previsió d’aparcament a l’interior de la parcel·la, 

amb una dotació d’una plaça per cada quatre persones d’aforament. 
 
 

2.2.- NORMATIVA MODIFICADA 
 

5.2.- Tipologia: edificació aïllada separada dels límits de la parcel·la i   de 
l’alineació dels vials, envoltada d’espai enjardinat. Amb l’excepció 
del que l’assenyalat al punt 5.7. 

 
 

5.7.- Separació dels límits de la parcel·la: la separació mínima dels límits 
de la parcel·la serà de 5 m al carrer i de la meitat de l’alçària i, com 
a mínim, 3 m a la resta dels límits. 

 
 S’exceptuen les parcel.les amb façana directa a ambdós 

costats de la carretera N-141, en les que les línies d’edificació  
coincideixi amb l’alineació oficial.  

 
 
5.9.- Condició formal: els edificis presentaran una façana màxima de 50 

m lineals. Entre els diferents edificis d’una mateixa instal·lació 
industrial, existiran separacions iguals a l’alçària del més alt, amb un 
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mínim de 6 m. Es podran construir edificis de més de 50 m de 
façana, quan es formi un pas perimetral de 5 m d’amplada 
mínima que permeti l’accés dels serveis d’extinció d’incendis a 
qualsevol punt de la façana posterior. El pas restarà lliure 
permanentment. 

 En cap cas, la longitud de la façana superarà els 100 m lineals, 
llevat que així ho requereixi l’activitat a desenvolupar. 

 
5.12.- Tanques: Els límits de les parcel·les adjacents amb altres parcel·les 

es tancaran amb un mur d’obra d’1,20 m d’alçària i reixes o mallats 
metàl·lics fins a una alçària de 2,20 m. Els límits de les parcel·les 
amb vies públiques podran quedar obertes quan l’activitat a 
desenvolupar  a la parcel·la així ho exigeixi. En cas de tancar-se, 
les tanques estaran formades per un mur d’obra de 60 cm d’alçada i 
opcionalment, amb reixes metàl·liques fins a 2,20 m. En qualsevol 
cas, es recomana a més a més, tancar amb elements vegetals 
(arbustos, toies, xiprers, etc.) fins a la referida alçària de 2,20 m, 
plantats a una distància màxima d’1 m de la paret. 

 
 L’amplada màxima del portal d’accés a la parcel·la serà de 8 m, 

llevat que l’activitat a desenvolupar a la parcel·la exigeixi més 
amplada.  

  
5.13.- Condicions d’ús 
 
 5.13.0.- Totes les activitats presentaran façana mínima de 6 

metres d’amplada directa al carrer.  
 
 Els usos que no s’assenyalen com permeses, tindran la 

consideració de no permesos.  
 
 5.13.1. Usos industrials: es permeten exclusivament els usos 

industrials inclosos a l’annex I, II i III de la Llei 20/2009 de 4 de 
desembre, de prevenció i control de les activitats (DOGC núm. 
5524 de 11/12/2009) o la normativa que la substitueixi, 
exceptuant activitats agroindustrials i ramaderes, els seus annexes 
I i II. 

 
 S’admeten, igualment, les activitats industrials o de serveis 

assimilats o activitats i instal·lacions innòcues de la normativa 
municipal de les activitats.  

 
 5.13.2. Ús comercial: s’admet l’ús comercial en establiments 

comercials singulars. 
  
 Estarà limitat a la categoria corresponent al municipi de Bescanó, 

d’acord amb els paràmetres establerts a la Llei 1/2009, de 22 de 
novembre, d’ordenació dels equipaments comercials o la normativa 
que el substitueixi. 
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 5.13.3. Ús d’activitats econòmiques: S’admeten les activitats 
econòmiques vinculades a l’àrea del coneixement i les oficines. 
Serà obligatòria la previsió d’aparcament a l’interior de la 
parcel·la amb una dotació de dues places per cada cent metres 
quadrats edificats. 

    
 5.13.4. Ús esportiu: S’admet l’ús d’activitats esportives sense 

espectadors. Serà obligatòria la previsió d’aparcament a 
l’interior de la parcel·la, amb una dotació de dues places per 
cada cent metres quadrats de superfície destinada a l’activitat. 

 
 5.13.5. Ús de bars i restaurants: S’admet l’ús de bars i 

restaurants, amb el règim d’horaris que estableixin les 
ordenances municipals de policia i bon govern. S’haurà de tenir 
una previsió d’aparcament a l’interior de la parcel·la, amb una 
dotació d’una plaça per cada 4 persones d’aforament.  

   
 
 
 

Bescanó, març 2015 
L’arquitecte, 
 
 
 
 
 
 
Manuel VÁZQUEZ i BOSCH 
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