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I. MEMÒRIA 
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1. ANTECEDENTS  

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Flaçà fou aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
en data de 27 de novembre de 2007 i fou publicat en data de 23 d’abril de 2008. 

Dins del planejament municipal vigent es formularen diversos sectors, un d’ells, en sòl urbà, el Polígon 
d’Actuació Urbanística 5 (PAU 5), carrer del Rec.  

En aquests moments es veu la necessitat de la seva modificació per una millor ordenació de la mobilitat 
de l’àmbit . 

2. OBJECTE, NATURALESA I ABAST DE LA MODIFICACIÓ 

Objecte 

L’objecte de la present Modificació Puntual del POUM és modificar la ordenació d’un Polígon 
d’Actuació Urbanística, concretament el número 5, anomenat Carrer del Rec. 

Consisteix en la necessitat de regularitzar les amplades del sistema viari que es desenvolupi, tant el 
vial paral·lel al carrer de Pompeu Fabra i Carrer del Rec, com el carrer perpendicular a aquests dos, 
com el vial que es preveu entre el nou vial paral·lel i el carrer de Pompeu Fabra. 

Especialment aquest darrer cas, modificant les amplades del vial perpendicular al carrer de Pompeu 
Fabra, i entre el vial paral·lel al carrer de Pompeu Fabra i el carrer del Rec, per afectació directa a un 
habitatge. 

Aquesta modificació, doncs, suposa:  

• Ajustar l’ordenació detallada de l’àmbit.  

• Ajustar la delimitació del sector. 

• Modificar la fitxa Normativa del sector PAU 5.  

 

 

Figura 1. Emplaçament del PAU 5 sobre topogràfic. 
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Figura 2. Ortofotoimatge del PAU 5. 

Naturalesa  

Aquest document té la consideració de modificació puntual del POUM del Municipi de Flaçà, en els 
termes de l’article 5 de la normativa del POUM i de l’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

La present modificació no incrementa l'edificabilitat o sostre edificable, ni la densitat de l'ús 
residencial, ni la intensitat o transformació d'usos prevista en el pla, amb la qual cosa no es requereix 
un increment de reserves per a sistemes urbanístics, als efectes del que preveu l’article 100 del Decret 
legislatiu 1/2010. 

La present modificació no incrementa l'edificabilitat o sostre edificable, ni la densitat de l'ús 
residencial, ni la intensitat o transformació d'usos prevista en el pla, amb la qual cosa no es requereix 
complementar la modificació amb la informació establerta en l’article 99 del Decret legislatiu 1/2010 

Aquesta modificació no afecta al sostre residencial ni reserves pel sistema d’habitatges dotacionals 
públics. Per tant, no requereix la incorporació d’una memòria social, tal com es determina a l’article 
59 del DL 1/2010 Text Refós. 

La modificació no està sotmesa a avaluació ambiental estratègica, d’acord a l’apartat 6 de la disposició 
addicional 8a de la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya ja que es tracta d’una modificació menor en sòl urbà 
consolidat.   

Abast 

L’abast de la modificació de planejament és: 

• Modificar els plànols d’ordenació detallada de l’àmbit.  

• Ajustar la delimitació del vial de connexió amb el carrer Pompeu Fabra. 

• Correcció de Normativa en quant al a fitxa del sector.  
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3. PROMOCIÓ  i FORMULACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

Pel que fa a la iniciativa privada en la formulació de plans urbanístics s'ha de tenir en compte l'establert 
en l'article 101 del DL 1/2010 

Article 101. Iniciativa privada en la formulació de plans urbanístics.  
... 

3. La iniciativa privada no té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació dels plans d’ordenació 
urbanística municipal que presenti. Tanmateix, l’ajuntament pot assumir expressament la iniciativa pública per a 
formular-les. 

Per tant el promotor de la present Modificació Puntual del POUM és l’Ajuntament de Flaçà a instàncies 
de la iniciativa privada que formula MELCHORA REYES MEDINA i ROSA FONT COSTA com a propietaris 
d’una casa afectada.  

La Formulació de la Modificació de Planejament la realitza l’Ajuntament de Flaçà d’acord amb el que 
s’estableix a l’Article 76.2 del DL 1/2010 text refós de la LU. 

4. JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT DE LA INICIATIVA, OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA DE LA 
MODIFICACIÓ 

 
De conformitat amb l’article 97 del DL 1/2010 Text Refós: 
 
“les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la 
necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats 
concurrents” 
 

Iniciativa  
 
La iniciativa de la modificació és de Melchora Reyes i Rosa Font amb el vist-i-plau de l’Ajuntament de 
Flaçà. 
 
Es justifica la concurrència dels interessos públics i privats  en quant a la necessitat de la iniciativa de 
la modificació pel següents motius: 
 

• Voluntat del Consistori de millorar el Sistema de Vialitat i adequar les amplades dels vials a la 
normativa vigent.  

• Necessitat de resoldre errors detectats en la normativa i documentació gràfica del POUM. 
    

Oportunitat  
 
Es justifica la concurrència dels interessos públics i privats  en quant a la oportunitat de la modificació 
pel següents motius: 
 

• Han passat 15 anys des de l’aprovació del POUM.  

• Amb la aprovació de la Orden VIV – 561 i la nova “Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la 
que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados” es necessari 
que els nous vials donin compliment a les amplades mínimes de voreres. 

• Es necessari adaptar el sector abans que sorgeixi la iniciativa del seu desenvolupament.  
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 Conveniència  
 
Es justifica la concurrència dels interessos públics i privats  en quant a la conveniència de la modificació 
pel següents motius: 
 

• Es millorarà de manera important l’accessibilitat i la permeabilitat peatonal en la trama 
urbana. 

• Permetrà que el futur projecte d’urbanització del PAU 5 estigui adequat a la normativa vigent 
en quant a mobilitat.  

• Necessitat d’eliminar una afectació a una vivenda existent en sòl urbà consolidat.  

La present modificació que no comporta un increment del sostre edificable / de la densitat de l’ús 
residencial / de la intensitat dels usos / la transformació dels usos respecte el planejament vigent  i es 
tramita després dels 15 anys de  l’aprovació del POUM. En aquest cas no es requereix informe previ 
segons el termes previstos en l’article 99.2.a) de la LU ni la necessitat de fonamentar en raons d’interès 
públic degudament enumerades i objectivades segons el previst en el mateix article. 

Tot i això es resumeixen les raons d’interès públic principals degudament enumerades i objectivades. 
Aquestes raons són:  

1. Millorar l’accessibilitat al municipi.  

2. Adaptar la vialitat del sector a la normativa vigent 

3. Facilitar el futur desenvolupament del sector.  

Es conclou doncs que les diferents raons d’interès públic i social abans relacionats justifiquen 
abastament la necessitat de la iniciativa, la oportunitat i la conveniència de la present Modificació de 
Planejament. 

5. MARC URBANÍSTIC I LEGAL.  

El marc urbanístic i legal ve donat pel que disposen: 

 

LEGISLACIÓ URBANÍSTICA AUTONÒMICA  

• Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
(LU) modificada per: 

o Llei 3/2012, de 22 de febrer de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme,  

o LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic. 

o LLEI 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 

o 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. 

o LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic 

o DECRET LLEI 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència 
climàtica i l'impuls a les energies renovables. 

o DECRET LLEI 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a 

l'habitatge 
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o LLEI 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 

públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 

ambient. 

o DECRET LLEI 18/2020, de 12 de maig, de mesures urgents en matèria d'urbanisme, 
fiances i ambiental. 

o LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del 
sector públic 

o Sentències i Recursos 

• DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme 
modificada per:  

o DECRET 80/2009, de 19 de maig, pel qual s'estableix el règim jurídic dels habitatges 
destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es modifica el Reglament de la Llei 
d'urbanisme pel que fa al dret de reallotjament. 

o LLEI 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. 

o 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. 

o Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística  

o LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic 

o DECRET LLEI 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a 

l'habitatge 

o LLEI 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 

públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 

ambient. 

o LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del 
sector públic 

o Sentències i Recursos  

• Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística modificada per: 

o 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. 

o LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic 

o LLEI 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 

públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 

ambient. 

• LLEI 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics. 
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LEGISLACIÓ URBANÍSTICA  ESTATAL 

• Real Decret Legislatiu  7/2015 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Sòl. 

 

PLANIFICACIÓ MUNICIPAL 

Resulta d’aplicació el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Flaçà fou aprovat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme en data de 27 de novembre de 2007 i fou publicat en data de 23 d’abril de 
2008. 

 

PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 

El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines és l’instrument per a fomentar una distribució 
equilibrada dels nivells de renta i d’implantació en el territori de les activitats econòmiques i 
residencials de les Comarques Gironines. Es va aprovar definitivament el 14 de setembre de 2010. 

 

LEGISLACIÓ SECTORIAL APLICABLE  

Vialitat 

• Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, pel que es desenvolupa el document tècnic de 

condicions bàsiques de accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais 

urbanitzats.  

• SP 113  - Espai suficient de maniobra en els vials amb un accés únic 

• CTE – DB – SI 5 – “Intervenció de Bombers”  
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6. CONTINGUT, REDACTOR I TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

Pel que fa al contingut de la modificació s'ha de tenir en compte l'establert en l'article 96 de la LU.  

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....  

L’article 118.1 de la RLU estableix que les “modificacions de plans urbanístics han de contenir les determinacions 
adequades a llur finalitat específica d’entre les pròpies de la figura de planejament que modifica i en qualsevol 
cas: 

a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que s'introdueixen. 

b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i les normes 
urbanístiques objecte de modificació. 

c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació corresponents, les 
determinacions que s'introdueixen amb la modificació i que substitueixen les precedents. 

d) Justificar el compliment, si s'escau, de l'increment de les reserves de sòl per a espais lliures públics i 
equipaments públics que exigeixen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 94 de la Llei d'urbanisme. A aquests 
efectes, en cas de concurrència de diversos usos, és d'aplicació el què estableix l'article 81.4 d'aquest 
Reglament i, en els casos de reordenació general d'un àmbit de sòl urbà previstos en l'article 94.4 de la 
Llei d'urbanisme, tant si comporten com si no increment d'edificabilitat, són d'aplicació les reserves que 
estableix l'esmentat article 94.4. 

A més l’article 118.4 estableix: 

Les modificacions dels plans urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada a la 
finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d'incorporar l'informe ambiental 
corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles 
altres que tinguin alguna repercussió ambiental. També s'ha d'incorporar un estudi d'avaluació de la 
mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació vigent. 

La tramitació es realitzarà segons el que s'estableix en el Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (LU) i les seves modificacions. 

La present modificació que no comporta un increment del sostre edificable / de la densitat de l’ús 
residencial / de la intensitat dels usos / la transformació dels usos respecte el planejament vigent  i es 
tramita després dels 15 anys de  l’aprovació del POUM. En aquest cas no es requereix informe previ 
segons el termes previstos en l’article 99.2.a) de la LU. 

Concretament l’aprovació inicial i provisional es subjectarà al que estableix l’article 85 del TRLU. Els 
tràmits i terminis de la tramitació queden definits en aquest article i s’han de coordinar amb la 
tramitació ambiental necessària. 

La convocatòria d’informació pública es realitzarà segons les previsions de l’article 23 del Decret 
305/2006. Concretament al tractar-se d’una modificació puntual els edictes s'han de publicar al diari 
oficial o Butlletí Oficial que correspongui i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en 
l'àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació. 

L’aprovació definitiva, tal i com estableix l’article 80 del TRLU correspon a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona. 

La redacció del document ha estat realitzada per tècnics competents segons el que estableix la 
disposició addicional tretzena del DL 1/2010 text refós de la LU. 

El redactor de la present modificació és Xavier Frigola Mercader, Enginyer de Camins, Canals i Ports, 
número del col·legiat 19014, tècnic competent per la redacció de tot tipus documents de Planejament.  
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7. TRAMITACIÓ AMBIENTAL 

La modificació no està sotmesa a avaluació ambiental estratègica, d’acord a l’apartat 6 de la disposició 
addicional 8a de la Llei 16/2015, 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, per la manca 
d’efectes significatius que produeix sobre el medi ambient i per tractar-se una modificació de 
planejament urbanístic no inclosa en la lletra a) del esmentat apartat 6 que es refereix només a sòl 
urbà. 

8. ESTUDI AVALUACIÓ MOBILITAT GENERADA  

Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada poden formar part d’una modificació puntual de 
planejament segons determinacions de l’article 58 de la LU i 69 de la LU. 

A més en article 71 del RLU es concreta: 

Article 71 - Estudi d'avaluació de la mobilitat generada 

La documentació del pla d'ordenació urbanística municipal ha d'incloure un estudi d'avaluació 
de la mobilitat generada, amb el contingut que determina la legislació sobre mobilitat. 

El Decret 344/2006 regulador dels estudis de mobilitat generada en l’Article 3 prescriu: 

3.1  Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada s'han d'incloure, com a document independent, en 
els instruments d'ordenació territorial i urbanística següents: 

a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis. 
b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova classificació de 
sòl urbà o urbanitzable. 
c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la implantació de nous 
usos o activitats. 

3.2  No és obligatori realitzar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada en les figures de 
planejament urbanístic derivat dels municipis de població inferior a 5.000 habitants 

En aquest cas es tracta d’una modificació de planejament urbanístic general però que NO comporta 
una nova classificació de sòl urbà o urbanitzable.  

Per tant no és necessari incorporar en la documentació de la modificació un estudi de avaluació de la 
mobilitat generada.  

9. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT  

L’àmbit del PAU 5, amb una superfície total de 14.944 m², està dividit amb diverses parcel·les, com es 
pot observar en la relació següent: 
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Figura 3. Relació de parcel·les existents en l’àmbit de la modificació del PAU-5. 

Relació Referència cadastral Superfície (m2)

A 6252410DG9565S 2061

B 6252409DG9565S 1276

C 6252408DG9565S 660

D 6252407DG9565S 382

E 6252424DG9565S 2142

F 6252427DG9565S 2633

G 6252428DG9565S 4

H 6252426DG9565S 2518

I 6252422DG9565S 2682

J 6252403DG9565S 148

K 6252416DG9565S 2

L 6252403DG9565S 3

M - 433

TOTAL ÀMBIT PAU 5 14944  

Figura 4. Relació parcel·les i superfícies aportades.  

 
En aplicació de l’article  99.1.a) de la LU en cas que la Modificació comportin un increment del sostre 
edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos es 
necessari “ aportar la identitat 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 “. 
 
La present modificació no comporta un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús 
residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos i per tant no es necessari de donar 
compliment a la documentació complementària respecte als propietaris prevista a l’article 99.1.a) de 
la LU.  
 
 
 
 
 
 



 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM A L’ÀMBIT DEL PAU-5 - FLAÇÀ                                   13 

 

 

10. PLANEJAMENT VIGENT 

Planejament Territorial 

• Pla Territorial de les Comarques Gironines 

 

  

Figura 5. Espais oberts, Estratègies Assentaments i infraestructures – GIRONÈS – PTPC-Gi 
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El Pla Territorial de les comarques Gironines  fou aprovat en data 14 de setembre de 2010.  

L’àmbit de la modificació està situat en Sol Urbà – Nuclis Històrics  i les seves extensions 

 

Planejament Municipal 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Flaçà fou provat per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
en data de 24 de juliol de 2007 i fou publicat en data de 27 de novembre de 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Planejament del Terme Municipal de Flaçà. 
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L’àmbit de la modificació es troba situada en Sòl Urbà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Planejament del Nucli 

 

En l’àmbit de la modificació es tracta del PAU 5, on es troben sistemes com el Viari i les Zones d’Espais 
Lliures i zones com la 3.1 corresponent a SU Unifamiliar en filera i la zona corresponent a 3.3.a de SU 
Unifamiliar aïllada, segons el POUM vigent. 
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Figura 8. Normativa Clau 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Planejament del Nucli en àmbit modificació. 
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Figura 10. Normativa PAU 5 

11. ESTAT ACTUAL DE L’ÀMBIT  

Es tracta de l’àmbit que determina el POUM de Flaçà, denominat PAU 5, delimitat pel carrer del Rec i 
el carrer de Pompeu Fabra. En aquests moments en les diverses parcel·les s’hi desenvolupen activitats 
de conreu. 

L’àmbit del PAU 5 es conforma a partir del Camí del Rec i el Carrer Pompeu Fabra.  

Entre aquests dos vials hi ha un seguint de terrenys els quals són objecte de delimitació del PAU.  

 

Figura 11. Imatge de l’àmbit del PAU 5 des del Carrer de Pompeu Fabra, zona central. 
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Figura 12. Imatge de l’àmbit del PAU 5 des del carrer del Rec, zona nord. 

 

Figura 13. Imatge de l’àmbit del PAU 5 des del carrer del Rec, zona central. 
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Figura 14. Imatge de l’àmbit del PAU 5 des del carrer del Rec, zona sud. 

 

 

Figura 15. Imatge de l’àmbit del PAU 5 des del Carrer de Pompeu Fabra, zona sud. 
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12. PROPOSTA D’ORDENACIÓ  

12.1 REGULARITZACIÓ VIÀRIA 

Pel que fa a la proposta d’ordenació no vinculant es preveu  reordenar l’amplada dels vials per tal de 
tenir uns vials d’amplada uniforme. Això passa especialment en el nou vial previst, situat de forma 
paral·lela al carrer del Rec, i al carrer de Pompeu Fabra. També és necessari la regularització del carrer 
que interconnecta els dos carrers perimetrals i situat al sud de l’àmbit del PAU-5. 

El planejament vigent ja ordena un vial estructurant paral·lel al carrer Pompeu Fabra i Camí del Rec. Es 
disposa un vial de interconnexió entre els carrers perimetrals i que dona accés al nou vial estructurant 
per la banda sud. Al nord el vial estructurant connecta amb el Cami del Rec. Finalment en la part central 
es preveu una connexió amb el carrer Pompeu Fabra amb un caràcter més intern.  

Aquests vials donen accés a diverses zones d’aprofitament privat qualificats amb Claus 3.1 i Claus 3.3.1.  

En el cas del nou vial previst entre el carrer de Pompeu Fabra i el vial nou previst d’executar pel sector, 
de forma paral·lela al carrer del Rec, es preveu que respecti el màxim possible les preexistències, 
ajustant-ne la secció. 

Dins del sector es preveu la implantació d’una zona verda en la seva part central.  

En aplicació de la Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, pel que es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques de accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais urbanitzats. 
S’ha de tenir en compte que l’amplada mínima de les voreres és de 1.8 metres.  

Per altra banda és necessari de donar compliment al DB-SI5 de Intervenció de bombers en que es 
concreta que el vial exterior de qualsevol edifici ha de tenir les següents prestacions: 

a) Amplada mínima lliure de 3,5 m; 

b) Alçada mínima lliure o gàlib 4,5 m; 

c) Capacitat portant del vial 20 kN/m². 

Es  considera que el vial central ha de tenir un sentit de circulació i una franja d’aparcament. Això 
suposa que l’amplada total del vial ha de ser com a mínim de 9.20 metres: 

• 1.80 metres de vorera 

• 3.50 metres de calçada 

• 2.10 metres de aparcament 

• 1.80 metres de vorera 

 

 

Figura 16. Esquema de la secció del nou vial dins del PAU 5. 
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Per tant es modifica la amplada de tots els vials de tal manera que aquests passen a tenir una amplada 
de 9.20 metres 

Per altra banda el vial de interconnexió entre el nou vial estructurant i el carrer Pompeu Fabra té en 
aquests moments una amplada total prevista de 8.00 metres.  

Es considera que aquest és un vial interior de connexió peatonal entre els dos carrers. Així es proposa 
una amplada total de 4.00 metres. En tot cas es manté una amplada superior als 3.5 metres i per tal 
que també hi pugui circular, donat el cas, un camió de bombers.  

 

 

Figura 17. Modificació Puntual del PAU-5, del POUM de Flaçà. 

Amb la modificació del vial peatonal intermig possibilita la desafectació d’una vivenda urbana la qual 
suposaria una càrrega innecessària al sector.  

Aquesta estructura viària haurà d’ésser concretada mitjançant el Pla de Millora Urbana que ha de 
desenvolupar el sector. 

 

12.2 AJUST ÀMBIT SECTOR 

La fitxa del POUM vigent estableix una superfície de 14.491 m². La modificació també permet ajustar 
el PAU 5 a la superfície real de l’àmbit, i d’aquesta manera corregir l’error detectat en la fitxa del 
POUM. 

Aquest fet queda emprat per l’article 3 del propi POUM, en que s’exposa que hi pot haver una variació 
màxima de la superfície de les àrees delimitades del cinc per cent (+- 5%). 

 

14.944 m² - 14.491 m² = 453 m² 

453 m² / 14.569 m² = 3,13% < 5%  

 

Per tant, l’error es pot ajustar dins els paràmetres que proposa el propi POUM de Flaçà. 

Els comparatius de planejament es realitzen en base a les superfícies regularitzades. 
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Figura 18. Article 3 del POUM de Flaçà. 
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13. QUADRES COMPARATIU DE SUPERFÍCIES 

El quadre de variacions entre planejament inicial i planejament final pel que fa a l’ordenació no 
vinculant. 

Planejament Vigent

Planejament 

Modificat VARIACIÓ

Clau Qualificació Superficie (m2) Superficie (m2) Superficie (m2)

SV Sistema Viari 3452 3582 130

ZV
Sistema d'Espais Lliures

3207
3271 64

TOTAL SISTEMES 6659 6853 194

3.1 Unifamiliar en filera 7385 7135 -250

3.3.1 Unifamiliar aïllada 900 876 -24

3.3.a Unifamiliar aïllada (a) 0 0 0

TOTAL ZONES 8285 8011 -274

TOTAL ÀMBIT PAU-5 14944 14864 -80

3.3.a Unifamiliar aïllada (a) 0 80 80

TOTAL SÒL URBÀ 0 80 80

TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ 14944 14944 0   

Figura 19. Quadre de superfícies. 

Pel que fa a la variació de superfícies es determina: 

• La superfície de l’àmbit del PAU 5 disminueix en 80 m² els quals passen a sòl urbà consolidat.  

• Hi ha un augment de la superfície de zones verdes amb una augment de 64 m².  

• Hi ha un augment de la superfície de vialitat en 130 m². 

• Hi ha una reducció de la superfície de Unifamiliar en Filera (Clau 3.1)  en 250 m². 

• Hi ha una reducció  de la superfície Unifamiliar aïllada ( Clau 3.3.1) en 24 m². 

• Hi ha un augment de sòl públic en 194 m².  

• Hi ha una superfície que passa a ésser SÒL URBÀ CONSOLIDAT, concretament Unifamiliar 

aïllada (a) ( Clau 3.3.a), de 80 m². 

Pel que fa al balanç de l’aprofitament s’ha de tenir en compte que la fitxa del PAU proposa unes 
ordenacions no vinculants, i que també es fixa una edificabilitat global del sector de 0,45 m²st/m² sòl. 

Així el sostre inicial de l’àmbit és de: 

 

14.491 m² sòl x 0,45 m² sòl/ m²st = 6.520,95 m²st 

 

L’aprofitament una vegada aprovada la modificació serà: 

Nou àmbit: 14. 864 m² sòl, per tant, 6.520,95 m² st /  14. 864 m² sòl = 0,4387 de nova edificabilitat 

 

El sostre total resulta de 6.521 m², igual al sostre inicial de 6.521 m², ja que es modifica la nova 
edificabilitat, passant de 0,45 m² sòl/ m² sostre, a 0,4387 m² sòl/ m² sostre 
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14. MODIFICACIONS NORMATIVES 

Es proposa la modificació de la fitxa que defineix el Polígon d’Actuació Urbanística PAU-5. Carrer del 
Rec, definida dins l’article 87 del POUM de Flaçà. 

En ella es modifiquen diversos paràmetres de la fitxa del sector recollida en article 87 del POUM. 

15. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’INCREMENT DE RESERVES PER A SISTEMES 

La present modificació no contempla ni increment de sostre edificable o de la densitat de l’ús 
residencial, ni transformació dels usos preexistents; per tant, segons l’article 100 del text refós de la 
LU, no requereix cap increment de les reserves per a sistemes urbanístics. 

16. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA MODIFICACIÓ D’ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS 

L’article 98.1 del TRLU demana garantir la superfície i funcionalitat dels espais lliures i equipaments 
esportius, quan aquests s’alteren a través de qualsevol figura de planejament. 

La modificació proposada no representa cap tipus de modificació, del tipus de reducció, ens al contrari, 
ni en els espais públics ni en els equipaments esportius, i per tant, no son d’aplicació les prescripcions 
d’aquest article. 

17. MEMÒRIA SOCIAL 

La present modificació no qualifica sòl residencial de nova implantació, amb la qual cosa no està 
subjecte a l’increment de la reserva d’habitatge de protecció pública, segons determinacions de 
l’article 57.3 de la LU.  

La fitxa del sector ja preveu, en aplicació del POUM al reserva del 20 % del sostre del sector per 
habitatge de Protecció Oficial.  

El Pla de Millora que desenvolupi l’àmbit ja ordenarà una clau específica per la implantació d’aquest 
sostre.  

Per altra banda la memòria social ha de contenir segons es determina l’article 69.5 una avaluació de 
l'impacte de l'ordenació urbanística proposada en funció del gènere. En aquest cas donat que en 
aquest cas no es modifica la memòria social del POUM Aprovat no es considera necessària aquesta 
justificació. En tot cas es preveu incorporar en el desenvolupament del Pla de Millora Urbana donat 
que sera aquest document el que realitzarà la ordenació final.  

18. JUSTIFICACIÓ QUE NO ES TRACTA DE REVISIÓ DE PLANEJAMENT 

La modificació plantejada, consistent en una modificació puntual menor en sòl urbà representa una 
modificació del planejament urbanístic general i no d’una revisió. 

Concretament es tracta d’una modificació que dona compliment a les previsions de l’article 117 del 
RLU. 

La present proposta de modificació no representa cap modificació de l’estructura general ni orgànica, 
no modifica la classificació del sòl no urbanitzable amb variació de més del 20 % del sòl classificat com 
urbà o urbanitzable amb obres ja executades.  

Tampoc s’ha acomplert el termini de vigència del pla ni es dona cap de les circumstancies dels apartats 
2 i 4 de l’article 95 del DL 1/2010.  

Per tant no es tracta d’una revisió de planejament segons queda definida en l’article 116 del RLU. 
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19. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ 

En l’article 8 de la LU s’estableix el dret d’iniciativa i de participació de la ciutadania en els processos 
urbanístics de planejament i gestió.  

Aquesta participació es pot concretar amb la aprovació d’un Programa de Participació Ciutadana 
d’acord amb l’article 22 del RLU però en tot cas s’han de sotmetre aquests instruments als tràmits 
d’informació pública previstos en la LU i el RLU.  

La present modificació no comporta canvis de classificació del sòl ni modificacions en els sistemes 
generals que conformen l'estructura general i orgànica del territori, per la qual cosa no és necessari la 
realització i seguiment d’un programa de participació ciutadana. Segons article 105.2 del RLU només 
es obligatori el seguiment de un Programa de Participació Ciutadana en cas de formulació o revisió del 
Planejament General.  

Així doncs, es considera que la Participació de la Ciutadania queda inserida en la tramitació de la 
Modificació tal i com preveu l’article 21 del RLU.  

Es garanteix la participació de la ciutadania tal i com queda establerta en l’article 8 de la LU de la 
ciutadania mitjançant la tramitació que donarà compliment a les determinacions establertes per la LU 
i el RLU en relació a la informació pública.  

Concretament serà necessari: 

• Incorporació d’un document comprensiu 

• Garantir l’accés telemàtic al planejament vigent 

• Donar publicitat a la tramitació per mitjans telemàtics 

Als efectes de la aplicació de l’article 133  de la llei 39/2015 de Procediment Administratiu no es 
necessari, amb caràcter previ, una consulta pública. Es considera que en aquest cas no és necessari ja 
que la present modificació puntual no té un impacte significatiu en la activitat econòmica i no imposa 
obligacions rellevants als destinataris 

20. SUSPENSIÓ DE TRAMITACIONS I LLICÈNCIES. 

L’article 73.1 de la LU i l’article 101 del RLU faculta als òrgans competents per poder suspendre 
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, amb la finalitat d’estudiar-ne 
la formació o la reforma. 

L’article 73.2 del TRLU estableix que l'aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic 
obliga l'administració competent a acordar les mesures enunciades en l’article 73.1 de la LU , en els 
àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. També es pot 
acordar la suspensió en el cas que es pretengui assolir altres objectius urbanístics concrets, els quals 
hauran d’ésser explicitats i justificats. 

Per tant, d’acord amb la naturalesa de la present modificació, i atès que no és donen els supòsits de 
l’article 73.2, i concretament no comporta una modificació del règim urbanístic del sòl en l'àmbit que 
es modifica no es considera procedent la suspensió de llicències. 

21. JUSTIFICACIÓ IGUALTAT GÈNERE 

És molt important plantejar l’urbanisme des de la perspectiva de gènere  per tal de tenir en compte 
les necessitats i activitats quotidianes en funció del gènere de l’individu; en tota la seva diversitat i en 
totes les etapes de la vida, i situar-los al centre de les accions polítiques i estratègiques de l’entorn i el 
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territori en què viu. L’urbanisme inclusiu no significa que es tingui en compte únicament la dona, sinó 
que el terme “dona” engloba també tots aquells altres col·lectiu més indefensos com: persones 
grans, infants, persones amb mobilitat reduïda, immigrants,... 

Alguns dels aspectes a tenir en compte per a l’aplicació de l’urbanisme inclusiu, amb la finalitat de 
crear espais vius que augmentin el benestar i la seguretat de la població, són els següents: 

- Garantir la mobilitat de totes les persones ➔ Adequar la il·luminació viària; Millorar les 

línies de transport públic; Adequar els recorreguts urbans eliminant les barreres 

arquitectòniques,... 

- Identificar els espais insegurs i transformar-los en espais més segurs. 

- Millorar els llaços socials entre el veïnat ➔ Establir distàncies curtes entre els habitatges i 

els espais que cobreixen les necessitats quotidianes; Fomentar punts de trobada quotidians, 

intergeneracionals i interculturals. 

- Crear espais que facilitin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 

- Assegurar que hi hagi una previsió de serveis bàsics per a totes les persones. 

- Assegurar que hi ha hagi un accés universal a espais i habitatges. 

- Establir mesures per a potenciar la seguretat cap a les dones. 

- Fomentar la participació de les dones a la vida pública. 

Aquesta justificació s’aportarà en el Pla de Millora Urbana. 

22. JUSTIFICACIÓ DE L’OBSERVANÇA DEL PRINCIPI DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC 
SOSTENIBLE 

En el corresponent apartat es dona compliment a l’article 59.3.b de la LU, respecte de la observança 
del  principi del desenvolupament urbanístic sostenible establert en article 3 de la LU i adequació de la 
ordenació a les directrius de planejament urbanístic establertes en l’article 9 de la LU  

A més també en aplicació de l’article 69.2.a).3er del RLU és necessari de justificar la adequació de la 
ordenació a les Directrius de Planejament establertes en els articles 5 i 7 del RLU. 

L’article 3 estableix: 

Article 3 

Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 

1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i 
el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels 
recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la 
qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta 
també la configuració de models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, 
afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la 
preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model 
de territori globalment eficient. 

3. L'exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d'acord amb l'ordenació 
territorial, l'objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible. 
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23. ADEQUACIÓ DE LA ORDENACIÓ A LES DIRECTRIUS DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

En el corresponent apartat es dona compliment a l’article 59.3.b de la LU, respecte a la  adequació de 
la ordenació a les directrius de planejament urbanístic establertes en l’article 9 de la LU  

A més també en aplicació de l’article 69.2.a).3er del RLU és necessari de justificar la adequació de la 
ordenació a les Directrius de Planejament establertes en els articles 5 i 7 del RLU. 

L’article 9 estableix: 

Article 9 

Directrius per al planejament urbanístic 

1. Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar perquè les 
determinacions i l'execució del planejament urbanístic permetin assolir, en benefici de la 
seguretat i el benestar de les persones, uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat 
ambiental i de preservació enfront dels riscs naturals i tecnològics. 

2. En els terrenys situats en zones de risc d'inundació o d'altres riscos quan, d'acord amb la 
legislació sectorial, puguin produir danys a les persones o béns, regeixen les limitacions d'ús del 
sòl que estableix la dita legislació. En el cas que la legislació sectorial no reguli les limitacions 
d'ús, no es pot admetre en les zones de risc greu dur a terme actuacions de nova urbanització, 
ni incrementar l'edificabilitat o la intensitat de l'ús previstes pel planejament en sòl urbà ni 
edificar en els terrenys situats en sòl no urbanitzable, llevat que es tracti d'una actuació 
urbanística que inclogui entre les obres d'urbanització les infraestructures o altres mesures que 
l'administració sectorial consideri necessàries. 

2 bis. El planejament urbanístic no pot establir determinacions que contravinguin o dificultin 
l'execució dels plans sectorials que gestionin els riscos, i, en particular, ha d'adaptar-ne les 
determinacions al que estableixin aquests plans amb relació a les edificacions i els usos 
preexistents. 

3. El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d'interès especial, el sòl 
d'alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i ha d'incorporar les 
prescripcions adequades perquè les construccions i les instal·lacions s'adaptin a l'ambient on 
estiguin situades o bé on s'hagin de construir i no comportin un demèrit per als edificis o les 
restes de caràcter històric, artístic, tradicional o arqueològic existents a l'entorn. 

4. El planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els terrenys de pendent superior 
al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis 
existents. 

5. La pèrdua dels valors forestals o paisatgístics de terrenys com a conseqüència d'un incendi 
no pot fonamentar la modificació de la seva classificació com a sòl no urbanitzable, la qual s'ha 
de mantenir durant el termini previst a la legislació en matèria de sòl, llevat que el canvi de 
classificació estigués previst en un instrument de planejament urbanístic pendent d'aprovació 
que ja hagués estat objecte d'avaluació ambiental favorable. 

6. Si l'avaluació d'impacte ambiental és preceptiva, el planejament urbanístic ha de contenir 
les determinacions adequades per fer efectives les mesures que contingui la declaració 
corresponent. 

7. Les administracions urbanístiques han de vetllar perquè la distribució en el territori dels 
àmbits destinats a espais lliures i a equipaments s'ajusti a criteris que en garanteixin la 
funcionalitat en benefici de la col·lectivitat. 

8. El planejament urbanístic i les ordenances sobre edificació i ús del sòl no poden establir 
condicionants en els usos del sòl que comportin restriccions a l’accés o a l’exercici de les 
activitats econòmiques que vulnerin els principis i requisits establerts per la Directiva de serveis. 
Per reglament s’han de regular les raons imperioses d’interès general que, d’acord amb la 
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mateixa Directiva de serveis, permetin exceptuar-ne l’aplicació. Aquestes restriccions s’han 
d’ajustar als principis de necessitat, proporcionalitat i no-discriminació i quedar pertinentment 
justificada en la memòria del pla en ponderació amb la resta d’interessos generals considerats 
en el planejament. 

 

Així doncs, es justifica pel que fa a l’article 9 de la L.U. : 

1. El Pla dona compliment a aquest apartat amb la present justificació.  
2. El Pla no es desenvolupa en una zona inundable.  
3. El Pla es desenvolupa sobre un terrenys sense cap valor agrícola ni patrimonial.  
4. Els terrenys del sector no tenen un pendent inferior al 20%.  
5. Els terrenys no han patit cap incendi recentment.  
6. Donada l’entitat del pla no es necessari incorporar un informe ambiental.  
7. La present modificació no afecta a espais lliures o equipaments.  

Pel que fa a l’article 9.8 del DL 1/2010 respecte la adequació de la ordenació al fet que aquesta no 
estableixi condicionants en els usos del sòl que comportin restriccions a l’accés o en l’exercici de les 
activitats econòmiques que vulnerin els principis i requisits de la Directiva de Serveis.  

La present modificació no restringeix cap dels usos ja previstos en el Planejament vigent.  

Així doncs, el planejament que es desenvolupa no suposa restriccions addicionals en els usos dels ja 
determinats en el POUM. 

Pel que fa a l’article 5 el seu redactat és: 

Article 5 

Directriu de preservació front als riscs naturals o tecnològics 

5.1 El planejament urbanístic i la seva execució han de permetre assolir uns nivells adequats de 
protecció enfront dels riscs naturals i tecnològics i han de preservar de la urbanització i 
l'edificació les zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones que, d'acord amb la 
normativa sectorial aplicable, siguin totalment incompatibles amb llur urbanització o 
edificació, llevat que es prevegi l'execució d' obres vinculades a la protecció i la prevenció dels 
riscs. 

5.2 El planejament urbanístic, per a la determinació dels riscs naturals i geològics, ha de tenir 
en compte la informació geogràfica oficial de l'Institut Geològic de Catalunya. 

5.3 L'ordenació de la implantació i la distribució dels usos en el territori per part del 
planejament urbanístic i de les ordenances municipals ha de preveure les limitacions i mesures 
necessàries per garantir la seguretat i la salut de les persones front als riscs que es puguin 
derivar de les instal·lacions i activitats industrials i altres activitats tecnològiques. 

En aquest cas es justifica l’article 5: 

1. L’àmbit de la modificació no està sotmès a riscos naturals per causes geològiques i 
d’inundabilitat.  

2. S’ha consultat  Institut Geològic de Catalunya on es comprova que no hi ha ni riscos geològics 
donada al situació al mig del nucli urbà.  

3. No es tracta d’un àmbit de tipus industrial.  

Pel que fa a l’article 7 el seu redactat és: 

Article 7 

Directriu de preservació dels terrenys amb pendent elevada 
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7.1 D'acord amb la directriu de planejament continguda en l'article 9.4 de la Llei d'urbanisme, 
el planejament urbanístic general: 

a) No pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un 
pendent superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement 
dels nuclis existents. 

A aquests efectes, els plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin la incorporació al 
procés de transformació urbanística de terrenys amb pendent superior al 20%, han d'acreditar 
que el creixement dels nuclis existents no és possible en altres terrenys, bé sigui perquè el 
municipi no disposa de terrenys amb pendent igual o inferior al 20%, bé sigui perquè els 
existents han de ser classificats com a sòl no urbanitzable, d'acord amb els criteris legals 
establerts en l'article 32 de la Llei d'urbanisme. 

b) No obstant el què estableix el primer paràgraf de l'apartat 1.a, per raons de racionalitat i 
coherència de l'ordenació, els plans d'ordenació urbanística municipal poden incorporar 
terrenys amb pendent superior al 20% a sectors de planejament derivat, sempre que 
s'estableixi que els referits terrenys no poden acollir cap tipus d'edificació ni d'altres actuacions 
que alterin la morfologia del relleu. En tot cas aquests terrenys no són computables als efectes 
del compliment dels estàndards legals mínims d'espais lliures públics i equipaments 
comunitaris. 

c) En tot cas, s'aplica el què estableix l'article 26 de la Llei d'urbanisme pel que fa als terrenys 
que reuneixen les condicions de sòl urbà. 

7.2 La identificació dels terrenys amb pendent superior al 20% s'ha de dur a terme d'acord amb 
la cartografia oficial de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 

Pel que fa a l’article 7 de la RLU : 

1. No s’ordena sòl d’aprofitament privat o sistemes amb pendent superior al 20%. 

 

 

 

 Autor de la Modificació 

 
 
 

Xavier Frigola i Mercader 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 Núm. Col·legiat 19014   

Flaçà, abril de 2022 
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II. AGENDA,  AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA INFORME DE 
SOSTENIBILITAT ECONÒMICA. ANÀLISI DE LA RENDIBILITAT DE LA 

OPERACIÓ 
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1. OBJECTE 

L’objecte del present annex es l’establiment de la agenda de desenvolupament de les actuacions i  
l’anàlisi econòmic de la modificació puntual.  

Aquest anàlisis en aplicació de la LU es realitza amb quatre apartats: 

− Agenda 

− Avaluació econòmica i financera 

− Anàlisis de la rendibilitat de la operació 

− Informe de sostenibilitat econòmica 

2. AGENDA 

Segons previsions de l’article 59.1.e) de la LU es necessari que la modificació de planejament general 
incorpori una Agenda de les actuacions a desenvolupar. 

Segons article 58.1.i ) de la LU en l’agenda s’estableixen els determinacions pel que fa a les prioritats i 
a les previsions temporals de l'execució del pla. 

La present modificació serà de vigència immediata a partir de la publicació de l’acord d’aprovació 
definitiva.  

El present sector es pot desenvolupar durant tota la vigència del Pla.  

3. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

Segons previsions de l’article 59.1.e) de la LU es necessari que la modificació de planejament general 
incorpori una avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. 

Segons les previsions de l’article 76.3 del RLU  

“L'avaluació econòmica i financera del pla d'ordenació urbanística municipal conté l'estimació del cost 
econòmic de les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les inversions 
necessàries per a l'execució del pla, les previsions de finançament públic, i l'anàlisi de la viabilitat 
financera de les actuacions derivades de l'execució del pla.” 

La present modificació es desenvolupa als efectes de reestructurar el sistema viari, de forma regular, i 
respectant les preexistències. 

La present modificació no suposa noves càrregues sobre sòls d’aprofitament privat.  

Es realitza l’avaluació econòmica i financera per la metodologia de diferència de Beneficis – Despeses 
però tenint en compte els costos financers , la Taxa Lliure de Risc i la Prima de risc.  

• Es té  en compte unes depeses financeres amb un interès del 5%  per un període de 6 anys.  

• La Taxa de lliure de risc es fixa en 2 %  

• La prima de Risc es fixa en el 8 % per  ésser un sòl Residencial i segons annex 2 del Decret 
1492/2011 

La taxa lliure de risc i la prima de risc s’apliquen a la meitat del termini tota del desenvolupament ( 3 
anys) ja que es compta els 3 anys com a termini mig d’absorció del mercat.  

DESPESES URBANITZACIÓ I GESTIÓ 

Els costos previstos per l’execució del pla es calculen: 

• Costos Urbanització Vials = 3.582 m² de vial   x 200 €/m² = 716.400 Euros 

• Costos Urbanització zones verdes = 3.271 m² de zona verda x 30 € / m² = 98.130 Euros 

• Estimació Despeses de Gestió = (716.400 + 98.130)  x 12 % = 814.530 x 12 % = 97.744 Euros 
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Per tant els costos totals ascendeixen a 716.400 Euros + 98.130 Euros + 97.744 Euros = 912.274 Euros 

DESPESES FINANCERES I DE LA PROMOCIÓ.  

• Despeses Financeres = 912.274 x [( 1+ i )6  -1] = 912.274 x 0.34 = 310.173 Euros 

• TLLR + PR = 912.274 x ( 8% + 2%) x 3 anys = 273.682 Euros 

Per tant les despeses financeres i de la promoció totals = 585.855 Euros  

INGRESSOS  

Pel que fa als beneficis esperats s’estima per aquest sector un valor del sostre en aquests moments de 
282 Euros / m² en base a la publicació de Valors bàsic de Immobles per l’any 2021 i considerant que 
Flaça es troba en Quadre A11 i aplicant, de manera conservadora,  una categoria de ubicació 3a donat 
que l’àmbit es troba molt proper al nucli antic i al mig de la zona residencial del municipi.  

 

L’aprofitament de la urbanització és de 6.521 m² se sostre. D’aquests el 20% ha de ser HPO. Es 
considera un valor del sostre lliure de 282 €/ m² i un valor de sostre d’HPO de 150€/ m². Per tant, el 
valor de l’aprofitament serà: 

Valor = 6.521x0.8x282+6.709x0.2x150 = 1.471.138 + 201.270 = 1.672.408 € 

Per tant el resultat de la Avaluació Econòmica i Financera és: 

BENEFICI = INGRESSOS – DESPESES  URBANITZACIÓ I GESTIÓ – DESPESES FINANCERES I PROMOCIÓ =  

1.672.408 Euros – 912.274 Euros – 585.855 Euros = 174.279 Euros  

Per tant es comprova que la actuació és viable, ja que genera un valor residual del sòl de: 

174.279 / 14.944 = 11,66 €/ m², està molt per sobre del valor com a rústic 
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Als efectes de la aplicació de l’article 133  de la llei 39/2015 de Procediment Administratiu es considera 
que en aquest cas no és necessari una consulta pública ja que la present modificació puntual no té un 
impacte significatiu en la activitat econòmica i no imposa obligacions rellevants als destinataris.  

Aquest fet queda confirmat amb el present apartat d’avaluació econòmica i Financera  

4. AVALUACIÓ DE LA RENDIBILITAT DE LA OPERACIÓ 

En aplicació de l’article  99.1.c) de la LU en cas que la Modificació comportin un increment del sostre 
edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos es 
necessari “ 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” 

En aquest cas no és necessari la realització d’una avaluació de la rendibilitat de la operació degut a que 
la present modificació no comporta un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial 
o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos. 

 

5. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

Aquest apartat es redacta en compliment del l'article 59 del DL 1/2010, que en relació a la 
documentació del plans d’ordenació urbanística municipal, apartat 3.d: 

" L’informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i 
adequació del sòl destinat a usos productius i, la ponderació de l’impacte de les actuacions 
previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el 
manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris." 

Els objectius d’aquest apartat són: 

Justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius. 

Aquesta MPGOU no altera l'equilibri socioeconòmic del Pla pel que fa a la suficiència dels usos 
productius en relació al sostre.  

Això es degut a que el planejament vigent no dedica els terrenys objecte de la modificació a usos 
productius sinó a sostre residencial.  

Avaluació de la sostenibilitat econòmica de les actuacions. 

La modificació té efectes sobre els costos de manteniment de l’àmbit públic del sector, malgrat no 
existeixen costos d’implantació a càrrec de l’Ajuntament, aquests recauran en les persones 
propietàries de les diferents parcel·les. 

Els costos de manteniment de l’actuació seran escassos donat que es tractarà d’una superfície d’espais 
lliures i de sistema viari de dimensions reduïdes. En tot cas les despeses seran incloses dins les despeses 
generals de manteniment del municipi per causa de l’escassa entitat.   

Es conclou que la modificació no genera un impacte important en la hisenda pública municipal. 

 
 

Autor del projecte 

 
Xavier Frigola i Mercader 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
 Núm. Col·legiat 19014   

  

Flaçà, abril de 2022 
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III.  NORMES URBANÍSTIQUES 
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1. NORMES DE CARÀCTER GENERAL  

Art.1 Naturalesa 
Aquesta Modificació Puntual del POUM es redacta d'acord amb les disposicions del Decret Legislatiu 
1/2010 de 3 d’Agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (LU), i altres modificacions 
posteriors, el Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de Juliol RLU), i la legislació 
estatal de la Llei Estatal 7/2015 pel qual s’aprova el text refós de la llei de sòl, i d'acord amb les 
determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Flaçà.  
 

Art.2 Àmbit territorial 
Constitueix l’àmbit territorial d’aplicació d’aquesta Modificació Puntual del POUM el comprès pel 
Polígon d’Actuació Urbanística número 5 (PAU 5), anomenat carrer del Rec. 

L’àmbit es troba en l’illa compresa entre els carrers de Pompeu Fabra i el carrer del Rec, al nucli urbà 
de la població de Flaçà, al Gironès. 

 

Art.3 Vigència 
D'acord amb el que disposen els articles 92 i 106 del Decret Legislatiu 1/2010 de  3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme,  aquest Modificació Puntual del POUM entrarà en vigor 
el dia següent a la seva publicació al Diari Oficial de la  Generalitat i la seva vigència serà indefinida en 
tant no es procedeixi a la seva modificació. 
 

Art.4 Modificació d'aquest document 
Quan les circumstàncies concurrents ho justifiquin, podran realitzar-se les corresponents 
modificacions d’aquest document, degudament descrites i justificades per tal de donar cabuda als  
nous requeriments observats. 
La tramitació es realitzarà d’acord amb els articles 96, 97 i 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’Agost, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme. 
 

Art.5 Obligatorietat de l'aplicació de les Normes 
D'acord amb el que disposa l'article 106.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’Agost, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aquesta Modificació Puntual del POUM obliga per igual a 
l’Administració i als particulars, i obliguen a la seva observança. 
 

Art.6 Infraccions Urbanístiques 
La vulneració de les prescripcions contingudes en aquest document, tindrà la consideració d’infracció 
urbanística tipificada segons el que preveu l’article 211 de la LU, i se sancionarà d’acord amb el que  
estableixen els articles 219 i 220 en relació als articles 213 i 216 de la LU, sense perjudici l’aplicació dels 
supòsits previstos en l’article 217 de la LU, de restauració de la realitat física o jurídica alterada. 
 

Art.7 Criteris d'interpretació 
En aplicació de l’article 10 de la LU, els dubtes en la interpretació d’aquest document produïts per 
imprecisió o contradicció entre determinacions del propi document, es resolen atenent els criteris de 
menor edificabilitat, de major dotació per a espais públics i de major protecció ambiental i aplicant el 
principi general d’interpretació integrada de les normes. 
En el cas de conflicte irreductible, preval el que estableixi la documentació escrita llevat que el conflicte 
es refereixi a quantificació de superfícies de sòl, supòsit en el que cal atenir-se a la superfície real. 
Tots els conceptes utilitzats en les presents ordenances són els definits a la normativa del POUM i, per 
tant, no s’admetrà cap altra interpretació que les que hi siguin contingudes. 
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2. GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT 

Art.8 Règim del sòl 
La classificació dels terrenys afectats per la present modificació és la de sòl urbà no consolidat d’acord 
amb el que disposa l’article 31 de la Llei d’urbanisme, i com a tal subjecte el que disposa l’article 43 i 
44 de la mateixa llei, referent als deures dels propietaris inclosos. 
 

Art.9 Definició i delimitació del sector 
L’àmbit delimitat de la Modificació Puntual, constitueix un únic Polígon d’Actuació Urbanística on dur 
a terme una gestió urbanística integrada d’acord amb els conceptes establerts en els articles 116 i 117 
de la LU. 
 

Art.10 Pla de Millora urbana.  

Tal i com estableix la fitxa del sector caldrà tramitar un Pla de Millora Urbana per la ordenació del 
sector.  

Art.11 Projecte d’urbanització 
Pel desenvolupament del sector es redactarà un projecte d’urbanització d’acord amb el que disposa 
l’article 72 de la Llei d’Urbanisme. 

 

Art.12 Projectes complementaris d’urbanització 
Es podran redactar projectes complementaris d’urbanització que completin el d’urbanització, d’acord 
amb el que disposa l’article 72.4 de la Llei d’Urbanisme. 
 

Art.13 Projectes de reparcel·lació 
Caldrà tramitar el corresponent projecte de reparcel·lació, conforme el que disposen els articles 124 a 
129 de la Llei d’Urbanisme, i subjecte a la tramitació que preveu l’article 119 de la mateixa llei. 
 

Art.14 Sistema d’actuació i pla d’etapes 
El sistema d’actuació previst per a la gestió de l’àmbit de la Modificació Puntual, d’acord amb el que 
preveu el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Flaçà i el que estableix l’article 121 de la LU, és el 
de reparcel·lació per compensació bàsica regulat per l'article 124 i següents de la LU. 
 
El desenvolupament del sector es farà en una única etapa. 
 

Art.15 Normes generals de les construccions. 
1. Les normes generals d’edificació, quant a llicències, condicions mínimes de les construccions  es 
regularan segons el que disposa el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Flaçà i en el seu defecte 
per determinacions del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme 
2. Les condicions tècniques de les obres, en relació a les vies públiques, es regiran segons el que 
determinen les ordenances municipals vigents, en tot allò que no contradiguin el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal. 
 

3. MODIFICACIÓ NORMATIVA REGULADORA ÀMBIT 

Art.16 Modificació Fitxa PAU-5 inclosa en article 87 del POUM.  

1. Per les àrees de sòl urbà on es preveu una intervenció sobre els teixits consolidats o bé amb la 
voluntat de completar aquests espais ja sigui amb nous sistemes o aprofitament urbanístics, amb 
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deficiències d’accessibilitat i del nivell d’urbanització, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal fixa els 
àmbits de desenvolupament que han de permetre una distribució equitativa de drets i càrregues. 

2. Es podent distingir les actuacions aïllades, la finalitat de les quals és la millora del nivell 
d’equipaments i serveis del municipi o d’espais lliures i que es preveuen executar pel sistema 
d’expropiació atès que no és possible la compensació amb aprofitament urbanístic. 

3. També poden distingir les actuacions en sòl urbà consolidat on l’objectiu és la redistribució de volum 
so ordenacions d’aprofitaments ja consolidats pel planejament vigent que no demana de noves obres 
d’urbanització bàsica. 

4. Finalment tenim els àmbits de sòl urbà no consolidat on el pla preveu el desplegament mitjançant 
la tramitació corresponent del PMU. 

SÒL URBÀ. 
POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-5. CARRER DEL REC. 

Àmbit 14.864 m² 

Ús Residencial unifamiliar 

Procedència Àmbit delimitat a proposta del planejament modificat 

Característiques Sòl urbà no consolidat 

Densitat 30 hab/ha 

Edificabilitat 0,4387 m²/ m² 

Cessions Vialitat: 3.582 m² 

Espais lliures: 3.271 m² 

Sòl d’aprofitament Edificació aparellada, clau 3.1: 7.135 m² 

Edificació aïllada, clau 3.3: 876 m² 

Edificació aïllada, clau 3.3.a: 0 m² 

El PMU que desenvolupi el sector ordenarà una nova clau per l’habitatge 
Social 

El PMU ordenarà les claus per ajustar al sostre total de l’àmbit. L’ordenació 
del POUM és indicativa i no vinculant. 

Habitatges 44 hab 

Reserva hab social 20 % 

Sistema d’actuació Reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 

Objectius i criteris Traçar nous vials que permetin ordenar l’àmbit i ajudin a completar la xarxa 
viària existent, i al mateix temps resoldre i adequar el carrer del Rec. 

El Pla de Millora Urbana que es desenvolupi haurà de donar compliment la 
Ordre TMA/851/2021 respecte les amplades dels vials i voreres. 
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Compromisos Cessió dels espais públics delimitats i urbanització  del vial. Per poder-lo 
desenvolupar caldrà tramitar un Pla de millora urbana. La ordenació actual 
no es vinculat i podrà ésser concretada en el Pla de Millora Urbana.  

El programa per l’execució de les obres d’adaptació dels sistemes 
d’abastament i sanejament en alta i de les xarxes d distribució d’aigua i 
clavegueram i el seu règim econòmic-financer, haurà de vincular-se al 
desenvolupament del sector i haurà de formar part dels documents de 
planejament derivat corresponents. 

El Pla de Millora incorporarà l’avaluació de l'impacte de l'ordenació 
urbanística proposada en funció del gènere 

 

Flaçà, abril de 2022 
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IV.  DOCUMENT COMPRENSIU 
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1. OBJECTE DE L’ANNEX 

De conformitat amb allò que disposa l'article 25.3 de la LS i l'article 8.5.a) de la LU, la ciutadania té dret 
a consultar i ser informada sobre el contingut dels instruments de planejament i gestió urbanístics. 

Concretament en article 25.3 de la LS s’estableix: 

En els procediments d’aprovació o d’alteració d’instruments d’ordenació urbanística, la 
documentació exposada al públic ha d’incloure un resum executiu expressiu dels punts 
següents: 

a) Delimitació dels àmbits en els quals l’ordenació projectada altera la vigent, amb un pla de la 
seva situació, i abast de l’esmentada alteració. 

b) Si s’escau, els àmbits en què se suspenguin l’ordenació o els procediments d’execució o 
d’intervenció urbanística i la durada d’aquesta suspensió. 

 

Per altra banda en article 8.5.a) de la LU s’estableix: 

a) En la informació pública dels instruments de planejament urbanístic, cal que, conjuntament 
amb el pla, s'exposi un document comprensiu dels extrems següents: 

Primer. Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de 
procediments, i concreció del termini de suspensió i de l'abast de les llicències i tramitacions 
que se suspenen. 

Segon. Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió o 
modificació d'un instrument de planejament urbanístic, plànol d'identificació dels àmbits en els 
que l'ordenació proposada altera la vigent i resum de l'abast d'aquesta alteració. 

2. SITUACIÓ I ÀMBIT 

La present modificació es situa en el Polígon d’Actuació Urbanística número 5 (PAU 5) anomenat carrer 
del Rec. 

L’àmbit es troba en l’illa compresa entre els carrers de Pompeu Fabra i el carrer del Rec, al nucli urbà 
de la població de Flaçà, al Gironès. 
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Figura 20. Emplaçament del PAU 5 sobre topogràfic. 

 

Figura 21. Ortofotoimatge del PAU 5. 
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3. ÀMBIT i ABAST DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 

En la present Modificació no es produeix suspensió de llicències.  

4. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ 

L’objecte de la present Modificació Puntual del POUM és modificar la classificació d’un Polígon 
d’Actuació Urbanística, concretament el número 5, anomenat Carrer del Rec. 

Consisteix en la necessitat de regularitzar les amplades del sistema viari que es desenvolupi, tant el 
vial paral·lel al carrer de Pompeu Fabra i Carrer del Rec, com el carrer perpendicular a aquests dos, 
com el vial que es preveu entre el nou vial paral·lel i el carrer de Pompeu Fabra. 

Especialment aquest darrer cas, modificant les amplades del vial perpendicular al carrer de Pompeu 
Fabra, i entre el vial paral·lel al carrer de Pompeu Fabra i el carrer del Rec, ja que afecta a parcel·les ja 
edificades, i que fins i tot, afecten un habitatge. 

Aquesta modificació, doncs, suposa:  

• Ajustar la ordenació detallada de l’àmbit.  

• Ajustar la delimitació del sector. 

• Modificar la fitxa Normativa del sector PAU 5.  

5. TRAMITACIÓ PREVISTA 

La tramitació prevista per la present modificació és: 

• Tramitació Prèvia Ambiental si s’escau. En aquest cas no cal 

• Aprovació Inicial 

• Exposició Pública i Sol·licitud de informes Sectorials 

• Aprovació Provisional 

• Aprovació Definitiva 

• Publicació al DOGC 

6. PLÀNOLS  

Els plànols que delimiten l’àmbit d’alteració del planejament vigent són: 

• Plànol 6 – Planejament vigent - POUM 

• Plànol 7 – Proposta de Modificació sobre topografia 

Flaçà, abril de 2022 
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V. PLÀNOLS 
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