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 1  ANTECEDENTS  

El Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) aprovat definitivament en data 8 de febrer 
2007 delimita 8  Polígons d’Actuació Urbanística en els quals es preveu la seva transformació i 
millora urbana permetent una distribució equitativa dels drets i les càrregues que comporta el 
seu desenvolupament entre els seus propietaris. 

D’acord amb l’article118 del TRLU “Els polígons d’actuació urbanística són els àmbits 
territorials mínims per a dur a terme la gestió urbanística integrada. Els sectors de planejament 
urbanístic derivat poden constituir un únic polígon d’actuació urbanística o bé subdividir-se en 
dos polígons o més. Els sectors de planejament urbanístic derivat i els polígons d’actuació 
urbanística poden ésser físicament discontinus. Es poden concretar per reglament els supòsits 
de discontinuïtat.” 

El POUM delimita un polígon d’actuació, en concret el Polígon d’Actuació Urbanística número 
4 “Camí del Remei” amb l’objecte d’ordenar els terrenys propers a l’Esglèsia de 5.255 m2. de 
superfície, qualificant els terrenys inclosos en el seu àmbit com a Zona d’Edificació Aïllada 
(Clau 3), Sistema Viari i Sistema d’espais lliures (clau A). 

En la data d’aprovació del POUM la topografia utilitzada per la seva redacció no estava 
actualitzada amb les bases cartogràfiques o topogràfiques de la realitat física existent  i no 
permetia distingir amb claredat les parcel.les amb edificacions consolidades i amb condició de 
solar i les que encara estaven per consolidar.Per aquesta raó la delimitació del PAU-4 “Camí 
del Remei” s’endinsa pel seu límit nord sobre una porció de terreny que pertany a les parcel.les 
urbanes consolidades amb condició de solar i que d’acord amb aquest reconeixement el POUM 
les qualifica de Zona de Nucli Tradicional. Subzona Veïnat de l’Església (clau 1b). 

 

 

Figura 1 – Zonificació segons POUM 
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Figura 2 – Topogràfic (Font ICC) 

 

 

Figura 3 – Limit PAU-4 sobre Ortofoto (Font ICC) 

A la figura següent  s’adjunta la delimitació gràfica de l’àmbit del PAU-4, que ve definida en el 
POUM i es constata  que la delimitació gràfica d’aquest polígon no és compatible amb la realitat 
existent atès que afecta a parcel·les consolidades classificades com Sòl Urbà Consolidat  i 
qualificades com Zona de Nucli Tradicional. Subzona Veïnat de l’Església (clau 1b) i que ja 
tenen la condició de solar. 
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Figura 4 – Delimitació PAU-4 sobre topogràfic  

 

 2  OBJECTE  

L’objecte del present document és la Redelimitació de l’àmbit del Polígon d’Actuació 
Urbanística PAU-4 “Camí del Remei”  per tal ajustar-lo a la realitat existent i a les  prescripcions 
indicades al mateix POUM de manera que quedin fora de l’àmbit del PAU-4 totes les parcel·les 
consolidades i així reconegudes del planejament i que només quedin incorporades dins del 
mateix els terrenys que no tenen la condició de solar. 

 

 3  PROMOTOR 

El promotor del present document i propietari d’una de les finques afectades es: 

 

Lluís Falgàs Ventura

40286593T

Plaça Catalunya, 2

17459 Campllong  

 

 4  SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT  

El PAU-4 Camí del Remei es troba situat al sud del nucli urbà de Campllong, al TM de 
Campllong. 
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Figura 5 - Situació 

 

Figura 6 - Emplaçament 
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Figura 7 - Ortofotoplànol 

 

 5  TRAMITACIÓ 

El Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, 
regula al seu article 119 la tramitació de la Modificació de l’àmbit del PAU. A continuació es 
transcriu l’esmentat article: 

Article 119  
Tramitació dels instruments de gestió urbanística  
1. La tramitació regulada per aquest article regeix  els instruments de gestió urbanística 
següents: 

a) La divisió poligonal que no continguin els plans urbanístics i la modificació d'aquesta divisió, i 
també la modificació de la divisió poligonal continguda e n el planejament urbanístic.  
b) Els estatuts i les bases d'actuació, en la modalitat de compensació bàsica del sistema de 
reparcel·lació. 
c) Els projectes de reparcel·lació. 
d) La determinació del sistema d'actuació i de la modalitat d'aquest que no siguin establerts pels 
plans urbanístics, i la modificació del sistema o de la modalitat, siguin o no establerts pels plans 
urbanístics. 

2. La tramitació dels instruments de gestió urbanística a què es refereix l'apartat 1 s'ha d'ajustar a les 
regles següents: 

a) L'aprovació inicial i l'aprovació definitiva corresponen a l'administració actuant. 
b) L'aprovació inicial s'ha d'adoptar en el termini de dos mesos des de la presentació de la 
documentació completa. 
c) El projecte ha d'ésser posat a informació pública per un termini d'un mes, dins el qual s'ha de 
concedir audiència a les persones interessades, amb citació personal. 
d) La notificació de l'acord d'aprovació definitiva s'ha de produir en el termini de dos mesos des del 
finiment del termini d'informació pública. En cas contrari, s'entén que el projecte ha quedat aprovat 
definitivament per silenci administratiu positiu, a excepció del projecte de reparcel·lació, en què el 
sentit del silenci és negatiu. 
e) Un cop aprovat definitivament o acreditat l’acte presumpte, segons el que estableix la legislació 
de procediment administratiu comú, l’administració n’ha d’ordenar la publicació i la notificació 
reglamentàries i, si escau, la formalització corresponent. 
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f) En cas d'incompliment dels terminis de tramitació dels estatuts i les bases d'actuació, pot 
subrogar-s'hi la comissió territorial d'urbanisme competent, a instància de les persones particulars, 
un cop requerida l'adopció de l'acord corresponent en el termini d'un mes. 
g) Un cop aprovats definitivament els projectes de divisió poligonal, se n'ha de lliurar una còpia 
diligenciada a la comissió territorial d'urbanisme competent. 

3. Si, en la tramitació dels instruments de gestió a què es refereixen les lletres b i c de l'apartat 1, es 
produeix l'acord unànime de les persones propietàries afectades, que ha de constar en document 
públic, en correspon l'aprovació definitiva a l'administració actuant, que hi ha d'incorporar les esmenes 
o les prescripcions que siguin procedents. En aquests supòsits, es prescindeix de l'aprovació inicial i 
no cal cap altre tràmit que el d'informació pública, amb audiència simultània a la resta de les persones 
interessades. El silenci administratiu positiu es produeix, si s'escau, d'acord amb la regla d de l'apartat 
2, i en aquest cas el termini es computa des de la presentació de l'expedient complet a l'administració 
actuant. 
4. Un cop aprovats definitivament els estatuts i les bases d'actuació a què es refereix l'apartat 1.b, 
l'administració actuant ha d'adoptar l'acord d'aprovació de la constitució de les juntes de compensació 
en el termini d'un mes des de la recepció de la documentació completa. En cas contrari, s'entén que 
l'aprovació ha estat atorgada per silenci administratiu positiu. 
 

 

 6  DESCRIPCIÓ DEL PAU-4.  

El PAU-4 Camí del Remei queda grafiat als plànols 3.O.Desplegament del nucli urbà i 
4.O.Ordenació detallada del sòl urbà Alineacions i rasants del POUM de la següent manera: 

 

 

   Figura 8 – Extracte del plànol 3.O.Desplegament del nucli urbà 
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    Figura 9 – 4.O.Ordenació detallada del sòl urbà-Alineacions i rasants 

 

La normativa pel desenvolupament del PAU es recull a l’article 86, punt 4, i a continuació es 
transcriu: 
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 7  FINQUES AFECTADES PEL LÍMIT NORD DEL PAU-4  

Les finques afectades classificades com a Sòl Urbà Consolidat i qualificades com a Nucli 
tradicional, veïnat de l’església (Clau 1b) tenen les  següents referències cadastrals: 

 

6078801DG8367N0001FO   (01) 

6078802DG8367N0001MO  (02) 

6078804DG8367N0001KO  (04) 

6078805DG8367N0001RO  (05) 

6078806DG8367N0001DO  (06)    

A continuació s’adjunta l’aixecament topogràfic actual d’una de les finques: 

 

      Figura 10 – Aixecament topogràfic 
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 8  DETERMINACIONS DEL POUM RESPECTE A LA FINCA AFE CTADA.  

La Modificació Puntual núm. 6 del POUM de Campllong, (DOGC núm. 7387 de 9/06/2017) 
regula els paràmetres relatius al sòl qualificat com a Zona de nucli tradicional. Subzona Veïnat 
de l’Església (clau 1b) i a les seves tanques i l’article 80 del Text Refós del POUM (DOGC núm 
4852 de data 29/03/2007) regula les seves condicions formals.  

Article 80 de la Modificació Puntual núm. 6 del POUM 
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Article 80 del text refós del POUM 
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Article 80 de la Modificació Puntual núm. 6 del POUM 

 

 

 9  AFECTACIONS DEL PAU-4  

La delimitació gràfica del PAU-4 afecta a una petita franja de 119 m2. de terrenys que formen 
part del sòl urbà consolidat ja qualificats com sòl urbà,amb condició de solar,  tal i com es 
reflecteix a la següent figura, en la que es superposa el plànol de delimitació del PAU-4 amb el 
cadastral. 

 

                   Figura 11 – Delimitació PAU-4 sobre topogràfic (font ICC) 
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 10  PROPOSTA DE REDELIMITACIÓ  

Es proposa la Redelimitació de l’àmbit del PAU-4, per tal de que quedin fora del Polígon 
d’Actuació Urbanística els terrenys edificats i consolidats que tenen la classificació  de sòl urbà 
amb la condició de solar que el POUM ja  reconeix amb la qualificació de Zona Nucli Antic 
(Clau 1b) i que només incorpori terrenys que tinguin la consideració de sòl urbà no consolidat.  

La redelimitació consisteix  en moure cap al sud part del límit nord del PAU-4 per tal de que 
s’ajusti al límit de les  parcel·les consolidades existents , d’acord amb l’aixecament topogràfic 
recent d’una de les finques, disminuint la superfície de l’àmbit del PAU-4 en  119 m2. quedant 
per tant la superfície total del PAU-4 en  5.136 m2., inferior a la que determina l’article 86.4 de 
la normativa del POUM.  

 

 Figura 12 - Proposta de Redelimitació de l’àmbit del PAU-4 

 

 11  JUSTIFICACIÓ DE LA REDELIMITACIÓ  

La redelimitació que es proposa comporta una disminució de la superfície del PAU en 119  
m2. que representa un 2,26% de la superfície total del sector, menor doncs que el 5% màxim. 

Aquesta redelimitació permet mantenir que les dimensions i característiques de l’ordenació 
urbanística siguin susceptibles d’assumir les cessions del sòl regulades pel planejament. 

Així mateix la nova delimitació permet que dins del sector estiguin equilibrats uns respecte 
als altres pel que fa als beneficis i a les càrregues i permetin fer-ne un repartiment equitatiu. 

Després de la redelimitació el PAU segueix mantenint l’entitat suficient  per justificar 
tècnicament i econòmicament l’autonomia de l’actuació.  

El fet de que una vegada efectuada la redelimitació, la nova delimitació del PAU-4 s’ajusta a 
les determinacions de l’article 118 “Polígons d’Actuació Urbanística” del TRLU i permet que les 
parcel·les amb edificacions consolidades i amb condició de solar quedin fora, alliberant als 
seus propietaris de la incorporació dins una Junta de Compensació amb participació molt 
minoritària i amb un escàs aprofitament,  justifica urbanísticament, econòmicament i socialment 
la present Redelimitació de l’àmbit del PAU-4 “Carrer del Remei” 

  



 

 

 TEXT REFÒS PROJECTE REDELIMITACIÓ ÀMBIT PAU-4 CAMÍ  DEL REMEI                                                                                                 

Memòria

  

 

 

Campllong, 10 de juny de 2019

L'enginyer redactor

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Col. Nº 6.737

Josep Massó i Aceña
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