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1. ANTECEDENTS. 

El planejament vigent al T.M. de Pont de Molins es el  Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) que va esser aprovat definitivament en data de 14 de febrer de 2013 
i publicat en data 19 d’abril de 2013. 

El municipi de Pont de Molins, als efectes urbanístics, disposava abans de l’aprovació 
definitiva del  POUM el  Pla general d’ordenació urbana de la zona de Figueres, tramitat 
per la Diputació de Girona com a Pla plurimunicipal i aprovat definitivament per 
resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 12 d’abril de 1983.  

Simultàniament a la tramitació del Pla general d’ordenació urbana de la zona de 
Figueres, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 15 de desembre de 
1982 va atorgar l’aprovació del Pla parcial d’ordenació del sector dels Cellers, 
corresponent a un sector del sòl urbanitzable cp1 de 57.163 m2 destinada 
principalment a sòl residencial (edificació aïllada i entre mitgeres), tot i que s’admet l’ús 
industrial restringit.  

Aquest sector en el moment de l’aprovació inicial del POUM estava totalment 
desenvolupat i inclòs en el sòl urbà del municipi. 

Els paràmetres urbanístics eren els següents: 

Zona d’edificació entre mitgeres. 

Ocupació ve definit en el plànol d’ordenació 

Façana mínima 6 m 

Nombre de plantes: B+2 (9,90 m) 

Zona d’edificació aïllada. 

Parcel·la mínima: 600/450 m2 

Façana mínima 18/16 m 

Edificabilitat 0,4/0,5 m2/m2 

Ocupació 30%/40% 

Nombre de plantes: B+1 (7 m) 

Zona de volumetria específica (redacció d’estudi de detall). 

Parcel·la mínima: estudi de detall 

Edificabilitat  1 m2/m2 

Ocupació 40% 

Nombre de plantes: B+2 (9,90 m) 

 

Addicionalment a la normativa urbanística del pla parcial aprovat definitivament es 
permetia edificar dos habitatges aparellats en una parcel.la de superfície mínima 600 
m2. A continuació s’inclou un extracte de la normativa quin text complert s’adjunta en 
l’Annex núm 1. 

 

 



MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM , INCORPORACIÓ DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

 

 

5

 

 

En el POUM aprovat definitivament el sòl urbà consolidat està constituït pels nuclis 
tradicionals de Molins i Pont de Molins. Respecte al planejament anterior, s’ha 
incorporat al sòl urbà consolidat, l’antic sòl urbanitzable els Cellers que ha estat 
completat amb la urbanització i amb els serveis urbanístics, però amb una normativa 
urbanística diferent tant pel que fa als habitatges unifamiliars entre mitgeres (clau 4.2)  i 
als habitatges unifamiliars aïllats (clau 5). 

La normativa urbanística que fixa el planejament vigent per a la Zona d’edificació 
aïllada (clau 5 ) es la següent: 

Article 101. Zona d'edificació aïllada (clau 5) i (clau 5.3)  

1. Definició  

Correspon a les trames caracteritzades per la disposició aïllada de l'edificació respecte a la 
parcel·la, amb un alt percentatge d'espais lliures privats i una baixa densitat d'habitatges, amb 
la consegüent obtenció d'unes òptimes condicions ambientals. Comprèn principalment les 
edificacions més recents.  

2. Ordenació  

El tipus d'ordenació correspon al d'edificació aïllada  
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3. Parcel·lació  

S’haurà de respectar una parcel·la mínima de 400 m² amb façana mínima de 15 metres.  

4. Ocupació, edificabilitat i densitat netes.  

L'ocupació màxima per parcel·la és del 40%.  

L'edificabilitat màxima per parcel·la es de 0,50 m² sostre per m² de sòl  

La densitat màxima es d’un habitatge per parcel·la.  

Les edificacions se separaran 3 metres de la línia de façana de la parcel·la. Així mateix, les 
edificacions se separaran 3 metres dels altres límits de la parcel·la, excepte quan es tracti de 
garatges que es podran adossar a una mitgera (límit lateral) sempre i quan l'alçària total 
d’aquesta edificació no sobrepassi els 3 metres.  

5. Alçària reguladora màxima:  

L'alçària reguladora màxima de l’edificació serà de 7,00 metres (corresponents a PB+PP). 

Aquesta alçària es mesurarà a cada punt a partir de la cota natural del terreny. 

6. Condicions d'ús  

Els usos permesos són: Habitatge unifamiliar, amb la obligatorietat de disposar d'una plaça de 
garatge aparcament privat per parcel·la, de dimensions 2,50x5,00 metres i oficines i serveis.  

7. Condicions formals  

7.1. Composició 

La composició serà lliure, tant pel que fa a les façanes com a la distribució interior, sense 
perjudici del compliment de les determinacions contingudes als articles corresponents als 
paràmetres d'edificació del present document que permeten una millor integració a l’entorn on 
se situen.  

7.2. Espais lliures de parcel·la  

L'espai lliure de parcel·la s'haurà d'enjardinar, permetent-se l'ocupació per a piscines i per a les 
rampes d'accés al soterrani. 

7.3. Tanques  

Les tanques que fan front a espais públics se subjectaran en tota la seva longitud a les 
alineacions que es fixen en els plànols normatius.  

Aquests tancaments tindran una part opaca no superior a 1 metre de la rasant del vial en cada 
punt. Es podrà arribar fins a 2,00 metres d'alçària mitjançant un tractament calat exclusivament 
amb materials tipus filat metàl·lic, fusta, ferro o amb vegetació.  

Els tancaments entre partions mantindran aquestes condicions. L'alçària en aquests casos es 
mesurarà des de la cota natural del terreny. 

7.4: Colors de façana 

S'aplicaran principalment els colors tradicionals de la zona, com són els de la gamma dels 
terrossos: ocres, mangres, sienes, etc.  

La zona 5.3 correspon a la zona d’edificació aïllada del sector Polígon CP1 “Carrer del Pont” 
amb Pla parcial aprovat en data 4 de novembre de 2003 i publicat en el DOGC en data 11 
d’agost de 2004. 
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     Figura 2 . Sòl urbà consolidat antic Pla Parcial “Els Cellers” 

 

En data 21 de desembre de 2007 Cristina Juventeny Pibernat va sol.licitar certificat de 
qualificació urbanística del solar núm 37, de la urbanització Els Cellers, amb referència 
cadastral 4352307DG9845S0001DS que s’adjunta a continuació: 
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                 Figura 3 . Certificat de qualificació urbanística 

 

En data 20 de juliol de 2007 per Decret d’Alcaldia es va concedir llicència municipal per 
a la CONSTRUCCIÓ DE 2 HABITATGES APARELLATS A LA PARCELLA NÚM. 37 
DE LA URBANITZACIÓ “ELS CELLERS” a Manel Pino Gonzàlez. 

 

                 Figura 4 . Sòl Urbà Consolidat “Els Cellers” 

 

PARCEL.LA NÚM. 37 
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                 Figura 5 . Decret concessió de llicència d’obres 

 



MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM , INCORPORACIÓ DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

 

 

10

Les característiques de la parcel.la núm. 37 son les següents: 

 

 

 

                 Figura 6 . Dades Cadastrals parcel.la núm. 37 

 

A partir de les dades cadastrals, normativa urbanística i demés antecedents es 
CONCLOU que aplicant els paràmetres urbanístics sobre la parcel.la núm. 37 de la 
urbanització “Els Cellers” no es possible mantenir la construcció de dos habitatges atès 
que es fixa una parcel.la mínima de 400 m2. i per edificar dos habitatges es necessari 
que la superfície de la parcel.la sigui de 800 m2. i procedir a efectuar una parcel.lació 
urbanística en dues parcel.les de 400 m2. de superfície cadascuna. 

 

Es voluntat de l’Ajuntament de Pont de Molins poder mantenir l’atorgament de 
llicències compatibles amb planejaments anteriors i no conformes amb 
planejament vigent atès que no era l’objecte del nou planejament reduir 
aprofitaments i densitats , que en el cas de haver-ho detectat via al.legacions 
s’hagués restablert aprofitaments de planejaments anteriors. 
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2. OBJECTE. 

L’objecte de la present modificació puntual del POUM es modificar la  Disposició 
Transitòria Tercera de la normativa urbanística per tal de que es permeti l’atorgament 
de llicències urbanístiques sobre parcel.les existents d’acord amb la normativa 
aplicable de  planejaments anteriors i no conforme amb planejament vigent, atès que 
no era l’objecte del nou planejament reduir aprofitaments i densitats , que en el cas de 
haver-ho detectat via al.legacions s’hagués restablert aprofitaments de planejaments 
anteriors. 

3. MARC NORMATIU, PROMOCIÓ I TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

El marc urbanístic i legal ve donat pel que disposen la legislació catalana a través del 
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (LU), la Llei 3/2012 del 22 de febrer de modificació del Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme, el Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de 
juliol), Llei 2/2014 del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic, Llei 3/2015 de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives i la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d'impuls de l'activitat econòmica i la legislació estatal de la Reial Decret Legislatiu 
7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació 
Urbana. 

La redacció d’aquesta modificació ve regulada per el que es determina als articles 96-
99 del DL 1/2010. 

El promotor de la present Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM)  és l’Ajuntament de Pont de Molins. 

La present modificació es tramita segons els procediments establerts en els articles 82 i 
85 de la LU. 

Finalment i tal i com fixa l’article 80 de la LU correspon a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme el tràmit d’aprovació definitiva del projecte.  

4. DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT VIGENT. 

El planejament vigent al T.M. de Pont de Molins es el  Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) que va esser aprovat definitivament en data de 14 de febrer de 2013 
i publicat en data 19 d’abril de 2013. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA. 

Parcel·les fora d’ordenació 

En general, les parcel·les existents a les diferents zones edificables, de superfície i/o 
dimensions inferiors a les que estableixi el Pla d’ordenació urbanística municipal per a 
la zona on s’emplacen es consideraran edificables sempre que constin escripturades 
abans de l’aprovació inicial d’aquest POUM. 
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5. DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL 

Actualment la legislació aplicable és la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’Avaluació Ambiental 
de Plans i Programes. 

Aquesta Llei però s'ha vist modificada per la Llei Estatal 21/2013, del 9 de desembre, 
d’Avaluació Ambiental. 

L'aplicació de la Llei 6/2009, sense contradir la Llei Estatal 21/2013, s'ha regulat a  la 
Disposició Addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de 
l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 

Vuitena. Regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013 

1. Mentre no es duu a terme l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental, s’han d’aplicar les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, 
d’acord amb les regles contingudes en la present disposició. 

2. Pel que fa a la denominació de procediments, documents i actes administratius que se’n deriven, 
s’estableixen les regles següents: 

a) El procediment que en la Llei 6/2009 es denomina procediment d’avaluació ambiental passa a 
denominar-se procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària, i el procediment que en la Llei 
6/2009 es denomina procediment de decisió prèvia d’avaluació ambiental passa a denominar-se 
procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada. 

b) L’informe de sostenibilitat ambiental preliminar a què fa esment la Llei 6/2009 passa a denominar-se 
document inicial estratègic; el document de referència a què fa esment la Llei 6/2009 passa a denominar-
se document d’abast de l’estudi ambiental estratègic, i l’informe de sostenibilitat ambiental a què fa 
esment la Llei 6/2009 passa a denominar-se estudi ambiental estratègic. 

c) La documentació ambiental que cal presentar per a iniciar el procediment d’avaluació ambiental 
estratègica simplificada, a més de l’esborrany del pla o programa, es denomina document ambiental 
estratègic. 

d) L’acord sobre la memòria ambiental establert per la Llei 6/2009, que posa fi al procediment d’avaluació 
ambiental, queda substituït per la declaració ambiental estratègica. La decisió prèvia d’avaluació 
ambiental establerta per la dita llei passa a denominar-se informe ambiental estratègic. 

3. Pel que fa a terminis, s’estableixen les regles següents: 

a) El termini de consultes a les administracions públiques afectades i a les persones interessades que fa 
l’òrgan ambiental en el procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària i en el procediment 
d’avaluació ambiental estratègica simplificada és d’un mes. 

b) El termini per a formular l’informe ambiental estratègic en el procediment d’avaluació ambiental 
estratègica simplificada és d’un mes, un cop transcorregut el termini de les consultes a les 
administracions públiques afectades i a les persones interessades. 

c) El termini per a formular la declaració ambiental estratègica en el procediment d’avaluació ambiental 
estratègica ordinària és de tres mesos, a comptar de la recepció de l’expedient d’avaluació ambiental 
estratègica complet. 

4. Pel que fa a resolució de discrepàncies, correspon al conseller del departament competent en matèria 
de medi ambient resoldre les discrepàncies entre l’òrgan competent per a aprovar un pla o programa i 
l’òrgan ambiental sobre el contingut de l’informe ambiental estratègic o de la declaració ambiental 
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estratègica, si el pla o programa es refereix a matèries que són competència del mateix departament, i al 
Govern si es refereix a matèries que són competència d’un departament diferent. 

5. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica simplificada, en el cas que el promotor d’un pla o 
programa, o de la modificació d’un pla o programa, subjecte a avaluació ambiental estratègica 
simplificada consideri, sense necessitat de cap estudi o treball addicional, que no té efectes significatius 
sobre el medi ambient, la informació del document ambiental estratègic ha de consistir en la justificació 
d’aquesta circumstància. Si l’òrgan ambiental constata que el pla o programa, o la modificació del pla o 
programa, no té efectes significatius sobre el medi ambient ni hi ha cap administració pública afectada, 
pot determinar directament en l’informe ambiental estratègic que el pla o programa, o la modificació del 
pla o programa, no té efectes significatius sobre el medi ambient, sense necessitat de fer cap consulta 
prèvia. 

6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, s’estableixen les regles 
següents: 

a) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària: 

Primer. Els plans d’ordenació urbanística municipal. 

Segon. Els plans parcials urbanístics de delimitació. 

Tercer. El planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització de projectes i 
activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que pugui tenir efectes apreciables en espais de la 
Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007, del 13 de desembre, del patrimoni 
natural i de la biodiversitat, o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural. 

Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura autorització de 
projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que puguin tenir efectes apreciables en 
espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007 o en altres espais del Pla 
d’espais d’interès natural. 

Cinquè. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica 
ordinària que constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la 
cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 

Sisè. Els instruments de planejament urbanístic inclosos en l’apartat b, si així ho determina l’òrgan 
ambiental en l’informe ambiental estratègic o a sol·licitud del promotor. 

b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada: 

Primer. Els plans directors urbanístics i les normes de planejament urbanístic. 

Segon. Els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable no inclosos 
en l’apartat tercer de la lletra a en el cas que desenvolupin planejament urbanístic general no avaluat 
ambientalment o planejament urbanístic general avaluat ambientalment si aquest ho determina. 

Tercer. Les modificacions dels plans urbanístics dels apartats primer i segon que constitueixin variacions 
fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla que produeixin 
diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 

Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica 
ordinària que no constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de 
la cronologia del pla, però que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 

c) No han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes significatius 
que produeixen sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat avaluats en el 
planejament urbanístic general: 

Primer. El planejament urbanístic derivat no inclòs en l’apartat tercer de la lletra a que es refereix 
només a sòl urbà o que desenvolupa planejament urbanístic general avaluat ambientalment. 
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Segon. Les modificacions de planejament urbanístic no incloses en l’apartat quart de la lletra a 
que es refereixen només a sòl urbà. 

d) En el cas de plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable que no qualifiquin sòl, si llur contingut 
es restringeix a l’establiment d’actuacions executables directament sense requerir el desenvolupament 
de projectes d’obres posteriors, no s’aplica cap procediment d’avaluació ambiental estratègica. Aquests 
plans han de seguir el procediment d’avaluació d’impacte ambiental ordinària o simplificada, si escau. 

e) L’òrgan ambiental pot determinar que no tenen efectes significatius sobre el medi ambient les 
modificacions dels plans urbanístics que no constitueixen variacions fonamentals de llurs estratègies, 
directrius i propostes o llur cronologia i que no produeixen diferències en els efectes previstos o en la 
zona d’influència. Per a obtenir aquesta declaració, el promotor, en la fase preliminar de l’elaboració de la 
modificació, ha de presentar una sol·licitud en què justifiqui les circumstàncies descrites. El termini per a 
adoptar i notificar la declaració és d’un mes des de la presentació de la sol·licitud. La manca de resolució 
expressa té efectes desestimatoris. 

7. Les prescripcions contingudes en l’apartat 6 comporten la no-aplicació dels preceptes següents de la 
Llei 6/2009: les lletres c i d de l’apartat 1 i l’apartat 2 de l’article 7; les lletres c i d, i la lletra e pel que fa a 
la referència a les lletres c i d, de l’apartat 1 i l’apartat 2 de l’article 8; i l’apartat 2 de l’annex 1. 

8. Els procediments d’avaluació ambiental estratègica iniciats a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei 
es regeixen per les prescripcions de la Llei 6/2009 en allò que no contradigui la normativa bàsica 
continguda en la Llei de l’Estat 21/2013 i en la resta, per les prescripcions d’aquesta normativa bàsica. 

La modificació que es tramita no es troba afectada pels supòsits d’avaluació 
ambiental previstos a la normativa vigent per la manca d’efectes significatius que es 
produeixen sobre el medi ambient ni cap canvi mediambiental important en relació al 
document origen i per tant no es preveu que aquesta modificació segueixi el 
procediment d'avaluació ambiental.  

6. ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, determina a l’article 71 la necessitat de que els Plans d’Ordenació 
Urbanística Municipal incloguin un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada.   

El Decret 344/2006 regulador dels estudis de mobilitat generada en l’article 3  
determina que el Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que 
comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable han d’adjuntar un estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada.  

Els objectius d’aquests estudis es el d’avaluar l’impacte que l’aplicació material de la 
modificació tindrà sobre la xarxa viària del municipi amb l’increment potencial de 
desplaçaments provocats per la planificació proposada, així com la capacitat d’absorció 
dels serveis viaris i dels sistemes de transport. 

Tenint en compte que la present modificació no classifica nou sòl i manté el sostre 
existent, preveient el manteniment dels desplaçaments que es puguin provocar,  les 
previsions sobre mobilitat que puguin haver-hi no han variat i per tant no és 
preceptiva la seva redacció i per tant, no s'adjunta cap estudi de mobilitat 
generada a la present modificació puntual.  
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7. INCORPORACIÓ DETERMINACIONS DE L’ARTICLE 99 DE LA LU. 

La present modificació puntual del POUM no comporta ni increment del sostre 
edificable, ni increment de la densitat d'ús residencial, ni increment de  la intensitat d’ús 
industrial, ni la transformació dels usos, respecte a les determinacions del planejament 
original que el POUM vigent va incorporar  i per tant no és necessari donar compliment 
a l’apartat 1 de l’article 99 de la LU. 

8. NECESSITAT DE LA INICIATIVA, OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA AMB 
RELACIÓ ALS INTERESSOS PÚBLICS I  PRIVATS.  

El raonament i justificació de la necessitat de la iniciativa, així com la oportunitat i 
conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents queda 
degudament justificada al llarg de la present proposta, tal i com preveu l’article 97 del 
DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei d’Urbanisme que 
incorpora les modificacions de la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

 
Article 97 

Justificació de la modificació de les figures del planejament urbanístic 

1. 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. L’òrgan competent per aprovar la modificació ha de valorar adequadament 
la justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la. 

2.A l’efecte del que estableix l’apartat 1, s’ha de fer en qualsevol cas una valoració negativa 
sobre les propostes de modificació dels instruments de planejament urbanístic general, en els 
supòsits següents:  

a) Quan comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la 
intensitat de l’ús industrial o la transformació global dels usos anteriorment previstos en el 
supòsit que el planejament anterior no s’hagi executat i es tracti de terrenys, bé de titularitat 
pública on s’hagi adjudicat la concessió de la gestió urbanística, bé terrenys de titularitat 
privada que en els cinc anys anteriors van formar part d’un patrimoni públic de sòl i d’habitatge, 
sense que concorrin circumstàncies sobrevingudes que objectivament legitimin la modificació. 

b) Quan l’ordenació proposada no és coherent amb el model d’ordenació establert pel 
planejament urbanístic general vigent o entra en contradicció amb els principis de 
desenvolupament urbanístic sostenible. 

c) Quan l’ordenació proposada comporta una actuació excepcional d’acord amb el planejament 
territorial, sense que s’hagin apreciat raons d’interès territorial o estratègic, d’acord amb les 
normes d’ordenació territorial. 

d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics. Es considera 
que no hi ha una projecció adequada dels interessos públics, entre altres, en els supòsits 
següents: 

Primer. Quan no es dóna un compliment adequat a les exigències que estableix l’article 
98.1 amb  relació al manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais lliures, 

les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com 
a sistemes urbanístics generals o locals. 
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Segon. Quan en un àmbit d’actuació urbanística es redueix la superfície dels sòls 
qualificats de sistema d’espais lliures públics o de sistema d’equipaments públics en 
compliment dels estàndards mínims legals, llevat que la qualificació de sistema 
d’equipament se substitueixi per la d’habitatge dotacional públic, amb els límits i les 
justificacions que estableix aquesta llei. 

Tercer. Quan es redueix, a nivell de l’àmbit del Pla, la superfície dels sòls qualificats 
d’equipaments de titularitat pública sense que quedi acreditada la suficiència dels 
equipaments previstos o  existents, ni la concurrència d’un interès públic prevalent de 
destinar els sòls a un altre sistema urbanístic públic. 

Quart. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de 
titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments de sòls de pitjor qualitat o 
funcionalitat per a la implantació dels usos propis d’aquesta qualificació.  

Cinquè. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de sòls 
que ja són de titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments d’altres sòls 
de titularitat privada, sense que la modificació garanteixi la titularitat pública dels sòls 
abans que la modificació sigui executiva. 

A mes en aquest cas també s'ha de justificar que es dóna compliment a l'apartat primer de 
l'article 98 del DL 1/2010:  

1. La modificació de figures del planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la 
zonificació o l'ús urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments 
esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o 
locals ha de garantir el manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels sistemes 
objecte de la modificació. Els canvis proposats dels terrenys qualificats d'equipaments 
esportius només poden comportar que se n'ajusti la superfície quan ho requereixi l' 
interès prevalent de llur destinació a espai lliure o zona verda. 

Les actuals circumstàncies socioeconòmiques han demostrat que els preus de compra 
d’habitatge i de lloguer de les grans i mitjanes ciutats han augmentat molt més que en 
els pobles petits que conformen la seva conurbació i han obligat a que la demanda 
d’habitatge hagi augmentat en aquests petits municipis, que han de gestionar  
incrementar l’oferta tant de lloguer com de venda.   

La present proposta permet esgotar l’aprofitament dels sectors originals que el nou 
planejament ha retallat o suprimit per desconeixement parcial de la normativa aplicable 
en el sector permetent l’augment de sostre i  densitat que ha fixat erròniament el nou 
planejament. 

Per assolir aquests objectius:  

1. La present modificació no suposa un increment del sostre edificable ni de la 
densitat, ni de l’ús residencial respecte a les determinacions del planejament 
original que el POUM vigent va incorporar.    

2. L’aplicació de la disposició  és coherent amb el model d’ordenació establert pel 
planejament urbanístic general vigent ja que no es modifica ni els límits, ni la 
superfície ni els usos admesos al sector.   

3. La modificació no es refereix a cap actuació excepcional d’acord amb el 
planejament territorial. 



MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM , INCORPORACIÓ DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

 

 

17

4. L’aplicació de la disposició no preveu ni la disminució de la superfície destinada 
a sistema d’espais lliures ni la disminució de la superfície destinada a 
equipaments públics.  

 

Així doncs les anteriors consideracions justifiquen la necessitat de la iniciativa, 
l’oportunitat i la conveniència de la modificació amb relació amb els interessos públics i 
privats concurrents: 

9. CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ. 

La modificació comporta ampliar el redactat de la Disposició Transitòria Tercera de la 
normativa urbanística del POUM  “Parcel.les fora d’ordenació” per tal de que la seva 
aplicació permeti poder edificar les parcel.les amb les mateixes condicions que fixava el 
planejament derivat original del que en varen resultar.   

10. RESERVES MÍNIMES PER A SISTEMES URBANÍSTICS. 

Aquesta modificació puntual no comporta ni un increment del sostre edificable, ni la 
densitat de l’ús residencial ni la intensitat de l’ús industrial ni la transformació global 
dels usos anteriorment previstos per l’antic planejament derivat i per tant no comporta 
un augment de les Reserves Mínimes per a Sistemes Urbanístics.  

11. APROFITAMENT URBANÍSTIC 

Aquesta modificació puntual no comporta ni un increment del sostre edificable, ni la 
densitat de l’ús residencial   ni la transformació global dels usos anteriorment previstos 
pel planejament derivat original.  

12. AVALUACIÓ ECONOMICA I FINANCERA. 

Com que la present modificació no comporta un increment del sostre edificable, de la 
densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús industrial, o la transformació dels 
usos no es necessari una avaluació de la rendibilitat de l'operació. tal i com fixa l'article 
99.1.b del DL 1/2010. 

 

El tècnic redactor, 

 
 
 
 
 

Josep Massó i Aceña 
 E.c.c i p. Col. 6.737 

Pont de Molins , novembre de 2019 
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2. NORMATIVA URBANÍSTICA 
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TÍTOL I - NORMES DE CARACTER  GENERAL  

CAPÍTOL 1. GENERALITATS 

Article 1. Naturalesa 

Aquesta modificació es redacta  d’acord amb la legislació catalana a través del Decret 
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
(LU), la Llei 3/2012 del 22 de febrer de modificació del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, el Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol), 
Llei 2/2014 del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic, Llei 3/2015 de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i la 
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica i la legislació estatal de la Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana i 
d’acord amb les determinacions del document del POUM de Pont de Molins  vigent, 
determinacions que s'hauran d'acomplir al llarg del seu desplegament. 

Article 2. Àmbit territorial 

Constitueix l’àmbit territorial d’aplicació d’aquesta modificació el T.M. de Pont de 
Molins.  

Article 3. Vigència 

D’acord amb el que disposen els articles 92 i 106 de la LU, aquesta modificació puntual   
entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació al Diari Oficial de la  Generalitat de 
Catalunya i la seva vigència serà indefinida en tant no es procedeixi a la seva 
modificació. 

 
Article 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 l’article 96-99 de la LU.   

Article 5. Obligatorietat de l’aplicació de les Normes 

D’acord amb el que disposa l'article 106.2 de la LU aquesta Modificació Puntual  
vincula per igual a l’administració i als particulars, i obliguen a la seva observança. 

 
Article 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 213-216 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. 
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Article 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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TÍTOL II – NORMATIVA REGULADORA 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA. 

Parcel·les fora d’ordenació 

1 - En general, les parcel·les existents a les diferents zones edificables, de superfície 
i/o dimensions inferiors a les que estableixi el Pla d’ordenació urbanística municipal per 
a la zona on s’emplacen es consideraran edificables sempre que constin escripturades 
abans de l’aprovació inicial d’aquest POUM. 

2 – Les parcel.les existents, que constin escripturades abans de l’aprovació inicial 
d’aquest POUM, resultants d’anteriors desenvolupaments de planejament derivat 
aprovat definitivament, es podran edificar aplicant els mateixos paràmetres urbanístics 
que fixava per a la zona  la normativa de l’antic planejament derivat.     

 

 

 

 

El tècnic redactor, 

 
 

Josep Masssó i Aceña  
E.c.c i p  

Pont de Molins , novembre de 2019 
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ANNEX NÚM. 1 

Normativa Urbanística pla Parcial original. 
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ANNEX NÚM. 2 

Llicència municipal d’obres 






