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MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE TORRENT, EN 
l’ÂMBIT DEL SÒL URBÀ i A L’ARTICULAT DEL SÒL NO URBANITZABLE 

 
 
 

 
 
 

1  MEMÒRIA 

1.1 OBJECTE D’AQUESTA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES 
DE PLANEJAMENT. 

Les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Torrent (Baix Empordà) varen ser 
aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en la sessió de 22 de 
desembre 1998 (publicació al DOGC de 08/03/1999). 
El desenvolupament urbanístics durant els anys de vigència d’aquestes Normes 
Subsidiàries, ha permès realitzar bona part de les seves determinacions, no obstant el temps 
transcorregut i els criteris de planificació actuals fan necessari la realització d’uns ajustos en 
aquest ordenament, adaptats a la legislació actual i a les necessitats del municipi. 
 
L’objecte de les modificacions puntuals de les Normes Subsidiàries vigents, que es 
plantegen en aquest document, es la reordenació urbanística de petits àmbits del nucli urbà, 
en que l’ordenació actual de les Normes Subsidiàries comporten determinacions o 
afectacions que no s’adeqüen als criteris actuals, i quina modificació ha de facilitar el 
desenvolupament urbanístic del municipi. 
 
La simplicitat de les modificacions que aquí es plantegen, que abasten únicament ajustos en 
el sòl urbà sense afectar canvis en el règim de sòl ni en l’estructura general del municipi, 
faciliten que es tramitin aquestes modificacions puntuals en un termini breu i anticipadament 
al que seria la redacció d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) adequat a la 
legislació urbanística actualment vigent i a les noves necessitats del municipi, i que pel seu 
contingut i per afectar canvis del règim de sòl comportarà una tramitació adaptada a la 
legislació ambiental i de molt més llarga durada en el temps de tramitació. 
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1.2  PROMOCIÓ I REDACCIÓ  

La present modificació puntual de planejament la promou i tramita l’Ajuntament de Torrent i 
ha estat redactada per Esteve Corominas Noguera /arquitecte. 
 
 

1.3  ÀMBITS AFECTATS PER LES MODIFICACIONS 

La modificació abastaria a cinc àmbits del sòl urbà consolidat i tres àmbits de sòl urbà no 
consolidat dins el nucli urbà del municipi.  
La modificació abastaria a més, a la normativa de tanques i de distàncies a camins rurals 
dins el sòl no urbanitzable. 
 

Llistat de les modificacions:  
 

En el sòl urbà: 
 

Modificació nº 1 - “Mod. Carrer del Nord”.  
Modificació nº 2 - “Reducció i eliminació en part, del vial paralꞏlel al carrer del Nord”. 
Modificació nº 3 - “Eliminació de l’afectació viària en la UA3”. 
Modificació nº 4 - “Conformació de la Plaça de l’Ajuntament”. 
Modificació nº 5 – “Modificació d’una part del verd privat del carrer Església” 
Modificació nº 6 - “Delimitació del PAU 4 Accés Sud”.  
Modificació nº 7 – “Delimitació del PAU 5 Camí Fondo”. 
Modificació nº 8 – “Modificació de la normativa de la Zona edificació aïllada (clau 4.2)”. 
 

 

Modificacions en la normativa del sòl no urbanitzable: 
 

Modificació nº 9 - “Modificació de l’art. 101, en relació a separacions de les edificacions a 
camins públics i a límits de propietat”  
Modificació nº 10 - Modificació de l’art. 92, en relació a les tanques en sòl no urbanitzable” 
 

En el plànol nº 12 “Àmbits afectats per les modificacions de les NNSS” que acompanya 
aquest expedient, s’indiquen els àmbits afectats per aquestes modificacions, i quin contingut 
s’explica en els apartats següents. 
 
 

1.4  ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT. Propietaris o titulars d’altres drets reals en els 
cinc anys anteriors: 

D’acord amb el que s’estableix a l’art. 99 del TRLUC, les modificacions d’instruments de 
planejament general que comportin un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús 
residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos establerts anteriorment 
han d’incloure en la documentació, les especificacions referents a 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, 
 
Finques actuals: 
La estructura de la propietat del sòl, dels àmbits afectats per aquestes modificacions 
puntuals de les Normes Subsidiàries que comporten increment de sostre o densitat, d’acord 
amb la informació cadastral, es la següent: 
 
Modificacions nº 1 i nº 2 - “Mod. Carrer del Nord”.  
 

Parcel.la referència cadastral: 0547901EG1404N0001BY 
Adreça: Carrer Canal 9 
Qualificació urbanística: Zona de Creixement rural (clau 2) 
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Superfície de la finca segons cadastre = 1.173 m2 
Propietari actual: La finca manté la mateixa titularitat en els darrers cinc anys. 
 

Parcel.la referència cadastral: 0647003EG1404N0001JY 
Adreça cadastral: Carrer Canal 
Qualificació urbanística: Zona de Creixement rural (clau 2) 
Superfície de la finca segons cadastre = 2.112 m2 
Propietari actual: La finca manté la mateixa titularitat en els darrers cinc anys. 
 
Modificació nº 3 - “Eliminació de l’afectació viària en la UA3” 
 

Abasta únicament a vialitat, i no comporta increment de sostre ni densitat per a la propietat 
afectada. 
 
Modificació  nº 4 - “Conformació de la Plaça de l’Ajuntament”. 
 

Abasta únicament espais públics. 
 
Modificació nº 5 – “Modificació d’una part del verd privat del carrer Església” 
 

Parcel.la referència cadastral: 0646204EG1404N0001YY 
Adreça cadastral: CL Església 1 
Qualificació urbanística: Zona Casc Antic (clau 1) 
Superfície de la finca segons cadastre = 209 m2 
Propietari actual: La finca manté la mateixa titularitat en els darrers cinc anys. 
 
Modificació nº 6 - “Delimitació del PAU 4 Accés Sud” 
.  

Parcel.la referència cadastral: 0645903EG1404N0001BY 
Adreça cadastral: CL Clot Solé 2 
Qualificació urbanística: Zona Edificació Aïllada (clau 4.2) 
Superfície de la finca segons cadastre = 2.812 m2 
Propietari actual: La finca manté la mateixa titularitat en els darrers cinc anys. 
 
Modificació nº 7 – “Delimitació del PAU 5 Camí Fondo”. 
No comporta increment de sostre ni de densitat 
 
Modificació nº 8 – “Modificació de la normativa de la Zona edificació aïllada (clau 4.2)”. 
No comporta increment de sostre, però dos parcelꞏles podrien subdividir-se, incrementant la 
densitat en dos habitatges més. 
 

Parcel.la referència cadastral: 0645906EG1404N0001QY 
Adreça cadastral: CL Clot Solé 5  
Qualificació urbanística: Zona Edificació Aïllada (clau 4.2) 
Superfície de la finca segons cadastre = 1.708 m2 
Propietari actual: La finca manté la mateixa titularitat en els darrers cinc anys 
 

Parcel.la referència cadastral: 0645905EG1404N0001GY 
Adreça cadastral: CL Clot Solé 3  
Qualificació urbanística: Zona Edificació Aïllada (clau 4.2) 
Superfície de la finca segons cadastre = 1.665 m2 
Propietari actual: La finca manté la mateixa titularitat en els darrers cinc anys 
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1.5  MARC LEGAL 

Aquesta modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament s’emmarca dins la 
legislació urbanística actualment vigent, que en determina les condicions i tramitació 
d’aquest expedient: 
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 (en endavant TRLUC) 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística. 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme. 
Normes Subsidiàries de Planejament aprovades per la Comissió d’Urbanisme de Girona en 
sessió de data 22 de desembre de 1998, publicat al DOGC en data 8 de març de 1999. 
 

El TRLUC determina que les modificacions de qualsevol dels elements d’una figura del 
planejament urbanístic s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que en regeixen la 
formació. 
Donat que en alguna de les modificacions comporta un petit increment de sostre edificable o 
de densitat residencial, s’haurà de preveure una nova reserva per a espais lliures i 
equipaments, en aplicació del que preveuen els articles 96. 99 i 100 del TRLU 
 

Aquesta modificació que afecta únicament a la ordenació d’unes finques residencials per 
optimitzar-ne el seu aprofitament urbanístic, manté la coherència de l’ordenament de les 
Normes Subsidiàries vigents, no incideix en les previsions generals de les mateixes, i reforça 
l’estructura d’aquest petit nucli urbà. 
Donat l’objectiu i característiques de la proposta i conforme al que estableix la legislació 
urbanística vigent, es considera procedent i necessària la present modificació puntual de les 
Normes Subsidiàries. 
 
 

1.6  CRITERIS I OBJECTIUS DE LES MODIFICACIONS  

El municipi de Torrent, igual que bona part del petits municipis i nuclis urbans del Baix 
Empordà, ha sabut conservar el valor patrimonial del seu casc antic, mantenint en gran 
mesura l’estructura dels creixements rurals, i adequant els nous creixements per evitar un 
impacte negatiu en la percepció visual del nucli urbà tradicional.  
Les senyes d’identitat del municipi venen lligades en gran manera a aquesta imatge cuidada 
del seu nucli històric, i a la cura i delicadesa amb que s’aborden els seus creixements 
posteriors, que li confereixen una alta qualitat ambiental i paisatgística. 
 

El criteri que presideix aquestes modificacions es el de mantenir i conservar les 
característiques pròpies del municipi, amb cura per respectar la imatge del nucli tradicional, 
perquè es considera aquest el principal valor que ha d’aportar l’ordenació urbanística al 
desenvolupament del municipi. 
Aquest valor patrimonial és la senya d’identitat d’aquest i d’altres pobles del Baix Empordà, i 
l’hi confereix l’atractiu i el reconeixement com un valor únic, lligat a una xarxa de petits 
municipis dins un paisatge i un entorn d’alta qualitat ambiental. 
 

Tot i la simplicitat del nucli urbà, l’ordenació actual dels àmbits qualificats en les vigents 
Normes Subsidiàries com de “creixement rural”, que agrupen grans parcelꞏles de 
característiques “poc urbanes”, fa difícil el desenvolupament d’aquestes finques. Les 
modificacions cerquen facilitar i flexibilitzar aquesta ordenació, a partir de la singularitat de 
cada lloc i de les característiques “rurals” del mateix.  
Les solucions s’adapten en cada cas a les seves necessitats, amb una interpretació de la 
legislació urbanística adaptada a les condicions “rurals” d’aquestes finques, més enllà de les 
fórmules habituals, sense necessitat de fixar façana mínima o altres paràmetres “mes 
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específics per a àmbits urbans”, i adequant els accessos i els serveis urbanístics a les 
característiques de cada indret. 
Amb aquests criteris, les modificacions tenen com a objectiu facilitar l’edificació i optimitzar 
l’aprofitament del terreny dins aquest petit nucli urbà, adequant-se en cada lloc per a 
preservar i potenciar el valor d’aquest petit nucli medieval que es circumscriu al voltant de 
l’església de Sant Vicenç, així com dels creixements rurals, a partir de l’ordenació detallada 
que en bona manera ja determina el planejament vigent. 
 
Gestió del sòl urbà: La petita dimensió del nucli urbà i la seva escassa dinàmica 
edificatòria, comporta la necessitat d’adequar la dimensió de la trama viaria i les condicions 
d’edificació en cada finca o parcelꞏla, per a possibilitar l’aprofitament i la rehabilitació de 
l’edificació existent, i donar facilitats per possibilitar la construcció de noves edificacions.  
En aquest sentit, es considera prioritari facilitar l’aprofitament d’aquesta estructura urbana, 
les edificacions i la parcelꞏlació del nucli urbà existent, per absorbir la dinàmica de 
creixement residencial, en especial el de primera residencia, que demanda el municipi. 
 
 

1.7 CONTINGUT DE LES MODIFICACIONS i JUSTIFICACIÓ DE LA SEVA NECESSITAT: 

El contingut de cada una de les modificacions que abasta aquest expedient, així com la seva 
justificació i canvis normatius que comporten es detalla a continuació. 
 
 
MODIFICACIÓ nº 1 - MOD. CARRER DEL NORD  
 

Proposta: L’àmbit situat a la cara sud del carrer del Nord abasta dos finques, i està qualificat 
per les vigents Normes Subsidiàries de planejament de “Zona Creixement Rural”(clau 2), 
amb una superfície de 3.285m2 i una edificabilitat de 0,635 m2/m2, el que representa una 
edificabilitat de 2.085,97 m2 i 4 habitatges en total, sense especificar ni l’emplaçament ni la 
volumetria d’aquesta edificació. 
Amb la modificació es passa a “Zona Edificació entre mitgeres”(clau 3.2), per facilitar 
l’edificació de 6 habitatges entre mitgeres amb façana al carrer del Nord, establint 
l’emplaçament i l’ordenació d’aquesta edificació amb una edificabilitat màxima total de 1.488 
m2. 
 

Justificació: L’ordenació actual dels àmbits qualificats en les vigents Normes Subsidiàries 
com de “creixement rural”, que agrupen grans parcelꞏles de característiques “poc urbanes” 
fa difícil el desenvolupament d’aquestes finques. L’ordenació i la normativa actualment 
prevista en aquests àmbits, comporten la dificultat de l’accés viari al seu interior, així com 
dificultats per a la seva parcelꞏlació o per la construcció de noves edificacions.  
La modificació estableix en aquest cas, la parcelꞏlació d’acord amb les dimensions de les 
dos finques, i fixa l’ordenació de l’edificació a partir d’aquesta parcelꞏlació.  
La nova ordenació estableix l’emplaçament i la volumetria específica de l’edificació a partir 
de la bona orientació per facilitar la compatibilitat entre els diferents habitatges, evitant 
afectacions d’assolellament o altres, i a partir de la singularitat d’aquest lloc i de les 
característiques “rurals” del mateix. 
La modificació preveu també l’ampliació del carrer del Nord, per recolzar la façana de la 
nova edificació en aquest carrer, i facilitar l’accés a la mateixa des d’aquest. 
 

Canvis o determinacions normatives que comporta:  
La modificació no comporta cap increment d’edificabilitat respecta a la qualificació actual, ja 
que es passa dels 2.085,97 m2 de sostre teòric màxim als 1.488 m2 en la proposta de 
modificació. No obstant, si que comporta un augment de la densitat, que passaria de quatre 
habitatges a sis habitatges. 
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Aquest increment de densitat comportarà en aplicació de l’article 100.2 del TRLUC, la 
necessitat de preveure nou sòl per a destinar a espais lliures i equipaments en una quantia 
que com a mínim ha de ser de 10 m2 per cada nou habitatge. 
 

Es a dir la modificació comporta que s’ha d’ordenar un mínim de 20 m2 de sòl addicional per 
a destinar-los a espais lliures i/o equipaments.  
 

Gestió urbanística: D’acord amb el que determina l’art. 31 del TRLUC, amb la modificació 
proposada, les parcelꞏles conserven la consideració de sòl urbà no consolidat que ja prové 
de la delimitació de la UA1 en les Normes Subsidiàries vigents.  
A efectes de la seva gestió, l’antiga unitat d’actuació es parteix en dos, atès que l’ordenació 
permet el desenvolupament independent de cada un d’aquest dos àmbits, lo qual permetrà 
facilitar la seva execució. 
Pel que fa a la seva denominació i per tal d’adaptar-la a la legislació vigent, es canvia el nom 
de “unitat d’actuació” pel de “polígon d’actuació urbanística”, passant a denominar-se “PAU 
1a - Carrer del Nord” i “PAU 1b - Carrer del Nord”. 

 
MODIFICACIÓ nº 2 - REDUCCIÓ I ELIMINACIÓ EN PART, DEL VIAL PARALꞏLEL AL 
CARRER DEL NORD 
 

Proposta:  Les Normes Subsidiàries de planejament actualment vigents, preveuen un nou 
vial paralꞏlel al carrer del Nord, que enllaçaria el carrer Tramuntana amb el carrer Tomàs 
Coll. La modificació elimina aquest nou vial, al no esser necessari per accedir a cap finca, i 
que perd la seva funcionalitat al preveure l’ampliació del carrer del Nord i l’accés a les noves 
edificacions per aquest carrer, tal com s’indica en la modificació anterior del carrer del Nord.  
Es considera a més, que l’interès municipal en facilitar la peatonalització en el nucli històric i 
la reducció dels vehicles únicament per als residents en aquest àmbit, seria contradictori 
amb l’obertura d’aquest nou vial que facilitaria un increment de l’accés rodat que ja permet el 
carrer del Nord.  
 

Justificació: .Reconsiderar les afectacions viàries contingudes en el planejament vigent, per 
a facilitar l’aprofitament i rehabilitació de l’edificació existent, i adequar-les a les possibilitats 
de gestió que comporta l’escassa dinàmica edificatòria d’aquest nucli tradicional. 
No es considera funcionalment necessari un altre accés rodat directe al nucli històric, que 
contràriament i com ja s’ha esmentat, es vol peatonalitzar, facilitant únicament l’accés rodat 
necessari per a l’accés dels veïns a les seves pròpies finques.  
 

Canvis o determinacions normatives que comporta:  Aquesta modificació no comporta 
canvis normatius ni d’estructura en el planejament vigent. 

 
MODIFICACIÓ nº 3 - ELIMINAR L’AFECTACIÓ VIÀRIA EN LA UA3 
 

Proposta:  En el mateix sentit que la modificació anterior, s’eliminarien les afectacions 
viàries previstes en la Unitat d’Actuació nº 3 (UA3). Això, permetria mantenir els murs de 
pedra actualment existents en aquest àmbit, sense donar noves facilitats a l’entrada de 
vehicles i a la circulació rodada en el nucli històric. 
 

Justificació: Aquí també es reconsidera l’afectació viària continguda en les Normes 
Subsidiàries vigents, per mantenir les característiques de la trama i murs existents, i facilitar 
l’aprofitament i rehabilitació de l’edificació existent. 
El criteri de la modificació es el de mantenir les traces i característiques actuals dels carrers 
del nucli històric, d’amplada i capacitat suficient per a la funcionalitat d’aquest nucli, així com 
conservar els petits murs de pedra i el paisatge tradicional que conformen.  
 

Canvis o determinacions normatives que comporta: Aquesta modificació no comporta 
canvis normatius ni d’estructura en el planejament vigent. 
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Gestió urbanística: La modificació manté la unitat d’actuació UA 3 de les NNSS, pel que 
respecta a l’edificabilitat i al repartiment de l’aprofitament entre les dos parcelꞏles cadastrals 
incloses dins el seu àmbit, i que passarà a denominar-se PAU 3 
Les parcelꞏles disposen de tots els serveis urbanístics, i tenen a tots els efectes la 
consideració de sòl urbà consolidat. 

 
MODIFICACIÓ nº 4 -  CONFORMACIÓ DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT 
 

Proposta:  Les darreres obres efectuades per l’Ajuntament per reordenar i dignificar l’àmbit 
d’entrada al nucli urbà, l’accés al nucli històric i la porta de l’antic Castell (BCIN), ha permès 
consolidar l’espai que ocupa l’actual Ajuntament i la nova Plaça de l’Ajuntament. 
La modificació recull aquesta reordenació de la Plaça de l’Ajuntament i requalifica com a 
espais lliures ambdós costats de l’edifici de l’Ajuntament per reafirmar la voluntat de no 
ocupar àmbits que dificultarien la visualització dels restes de muralla i la porta d’accés a 
l’antic Castell.  
 

Justificació: La modificació incorpora l’estat actual de la configuració de l’espai urbà de la 
Plaça de l’Ajuntament, que permet delimitar com a espais lliures aquesta porta d’entrada al 
nucli històric i posa en valor la qualitat d’aquest nucli com a element de dinamització social i 
econòmica del municipi 
 

Canvis o determinacions normatives que comporta: Aquesta modificació no comporta 
canvis normatius ni d’estructura en el planejament vigent. 

 
MODIFICACIÓ nº 5 - MODIFICACIÓ D’UNA PART DEL VERD PRIVAT DEL CARRER 
ESGLÉSIA  
 

Proposta:  Es modifica la qualificació d’una part del verd privat de la parcel.la del carrer 
Església nº 1, per a recollir l’estat de fet de la mateixa, amb una part ja edificada i una part 
de pati, igual que es recull en la resta de parcelꞏles d’aquesta mateixa zona del Casc Antic. 
 

Justificació:  Aquesta qualificació de verd privat no s’ajusta a la realitat existent en aquesta 
parcelꞏla, dons la meitat del pati qualificat com a zona de verd privat, està ja edificat des de 
abans de l’aprovació de les Normes Subsidiàries. 
Aquesta part edificada en planta baixa de la parcel.la del carrer Església nº 1, es un taller 
existent des d’abans de l’aprovació de les Normes Subsidiàries, i que amb la qualificació 
actual de verd privat queda com a volum disconforme que no s’ha d’enderrocar, i en el que 
es poden fer totes les obres i actuacions de consolidació i rehabilitació necessàries, així com 
mantenir l’ús existent (art. 108 TRLU).  
No obstant, la qualificació de verd privat d’aquesta part de la parcel.la del carrer Església nº 
1 es una qualificació singular i representa un tractament únic o discriminatori respecte a la 
resta de parcelꞏles, ja que no es dona aquesta qualificació en cap altre parcel.la del Casc 
Antic ni del nucli urbà, i que en el cas de la part ocupada pel taller existent pot comportar 
complicacions administratives injustificades i innecessàries.  
El reconeixement de la part edificada en planta baixa i destinada a taller, incorporant-la dins 
la qualificació de la zona de Casc Antic, no permetrà l’ampliació d’aquesta edificació, però 
facilitarà el seu reconeixement per l’atorgament de llicències d’activitat o per a altres actes 
administratius o econòmics-financers (crèdits, hipoteques o similars...). 
La modificació que es proposa comporta per tant, recollir l’estat de fet d’aquesta parcel.la de 
sòl urbà consolidat, grafiant com edificable la part que ja està edificada des de abans de 
l’aprovació de les Normes Subsidiàries, i mantenint com a verd privat la part del pati existent. 
 

Canvis o determinacions normatives que comporta: La modificació recull únicament 
l’edificabilitat existent i per tant no suposa cap increment d’edificabilitat respecta a la 
qualificació actual, ja que per la normativa de la zona de Casc Antic, no es podrà ampliar 
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aquesta edificació existent, que s’ha d’ajustar a les alineacions del plànol d’ordenació i a 
l’alçada promig existent, que serà la del propi edifici. 

 
MODIFICACIÓ nº 6 - PAU 4 ACCÉS SUD  
 

Proposta:  L’àmbit que confronta amb la carretera de Sant Feliu de Boada, a l’entrada del 
àrea urbana i al costat sud del la riera de Torrent, està qualificat actualment  com a zona 
“Edificació aïllada” (clau 4.2), amb una parcel.la mínima de 1.000 m2 i una edificabilitat neta 
de 0,3 m2/m2. Aquest àmbit que te una superfície de 2.480 m2, permetria teòricament 
l’edificació de dos habitatges unifamiliars, amb una superfície total construïda màxima de 
744 m2. 
La modificació canvia aquesta qualificació actual, per la qualificació de Zona “Edificació 
entremitgeres” (clau 3.3), lo que permetrà la construcció de quatre habitatges de protecció 
pública, amb una superfície total construïda de 512 m2, per facilitar l’accés a l’habitatge de 
joves o altres colꞏlectius que vulguin mantenir la residencia al municipi, i permetrà alhora 
disposar en la part frontal a la carretera, d’un àmbit d’aparcament a l’entrada del nucli urbà, 
complementant l’ordenació de la nova Plaça de l’Ajuntament  
 

Justificació:  La modificació ha de facilitar la disponibilitat d’habitatge assequible per a joves 
o altres colꞏlectius, que difícilment poden accedir als habitatges unifamiliars de segona 
residència que ha estat l’edificació usual dels darrers anys en el municipi. 
L’ordenació d’aquest àmbit a l’entrada al municipi, ha de permetre també completar la façana 
d’entrada al nucli urbà amb la nova Plaça de l’Ajuntament i un àmbit d’aparcament en aquest 
petit polígon d’actuació. 
 

Canvis o determinacions normatives que comporta: La modificació no comporta 
increment d’edificabilitat respecta a la qualificació actual, però si que representa un augment 
de la densitat, que passaria de dos a quatre habitatges. 
Aquest increment de densitat comportarà en aplicació de l’article 100.2 del TRLUC, la 
necessitat de preveure una reserva complementària de terrenys per a sistemes d'espais 
lliures i equipaments de 10 m², com a mínim, per cada nou habitatge, el que suposarà en 
aquest cas un mínim de 20 m2.  
La modificació per altra part, no suposa cap increment d’edificabilitat ni de l’aprofitament 
urbanístic, donada la condicions d’habitatge de protecció pública de promoció municipal que 
es proposa, i per tant, no comporta la cessió del 15% de l’increment de l’aprofitament 
urbanístic (art. 99.3 TRLU). 
La modificació delimita també un nou polígon d’actuació urbanística “PAU 4 ACCÉS SUD”, 
de sòl urbà no consolidat, per tal de facilitar la gestió urbanística i el desenvolupament 
d’aquest àmbit.  

 
MODIFICACIÓ nº 7 -. PAU 5 CAMÍ FONDO 
 

Proposta:  L’àmbit situat entre la riera de Torrent, el camí d’accés a Can Sabat i el límit sud 
del nucli urbà, esta actualment qualificat de zona “Edificació aïllada” (clau 4.2). La part mes 
al sud d’aquest àmbit està ja parcelꞏlat d’acord amb la llicència de parcelꞏlació concedida, 
conformant un conjunt de cinc parcelꞏles unifamiliars, en les que falta acabar les obres 
d’urbanització per completar els serveis urbanístics de les mateixes. 
La modificació manté la mateixa qualificació de “Zona Edificació aïllada” (clau 4.2) en l’àmbit 
de les cinc parcelꞏles existents, i modifica la qualificació de la resta de la finca matriu que 
confronta amb  la riera de Torrent i a on està situada l’edifici de la masia tradicional, per a 
qualificar-la dins la “Zona Creixement rural” (clau 2) que s’adequa millor a les 
característiques d’aquesta masia existent. 
La modificació delimita també, un nou polígon d’actuació urbanística “PAU 5 CAMÍ FONDO”, 
per tal de facilitar i garantir la realització de les obres d’urbanització pendents. 
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Justificació:  La modificació adapta la qualificació de la resta de la finca matriu que 
confronta amb la riera de Torrent i a on està situat l’edifici de la masia tradicional de Can 
Sabat, a la qualificació de “Zona Creixement rural” (clau 2) per tal d’adequar-se millor a les 
característiques d’aquesta masia tradicional. Aquesta qualificació permetrà la rehabilitació i 
renovació en el seu cas, d’aquesta masia existent, establint les condicions per a la seva 
adaptació tipològica. 
La delimitació d’un nou polígon d’actuació urbanística PAU 5 Camí Fondo, permet  fixar la 
gestió urbanística d’aquest àmbit per completar i garantir l’acabament de les obres 
d’urbanització pendents. 
 

Canvis o determinacions normatives que comporta: D’acord al previst a l’art. 30 del 
TRLUC; les parcelꞏles tenen la consideració de sòl urbà consolidat, ja que no hi ha cessions 
de sistemes, i únicament falta acabar els serveis urbanístics per assolir la condició de solar. 
La modificació no comporta increment de sostre ni de densitat, atesa la limitació de 500 m2 
màxims que determina la zona de “Creixement rural”, i per tant, no comporta tampoc cessió 
d’aprofitament urbanístic. 
 

Gestió urbanística: La modificació delimita també, un polígon d’actuació urbanística “PAU 5 
Camí Fondo”, incloent aquests cinc parcelꞏles i el vial d’accés a les mateixes, per tal de 
facilitar i garantir la realització de les obres d’urbanització pendents. 

 
MODIFICACIÓ nº 8 - MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA de la ZONA EDIFICACIÓ 
AILLADA (clau 4.2)  
 

Proposta:  Es modifica la normativa de les Normes Subsidiàries actualment vigents, que fa 
referència a la parcel.la mínima de la Zona Edificació aïllada (clau 4.2), que està fixada 
actualment en 1.000 m2, per passar-la a 800 m2 i ajustar-la a la realitat existent en aquest 
àmbit, evitant la consideració de volum disconforme en varis d’aquests habitatges ja 
existents des de fa anys.  
 

Justificació: l’adequació de la normativa a la realitat existent simplifica i facilita l’activitat 
mercantil, evitant innecessàries traves administratives en concessió d’hipoteques o altres 
gestions similars. 
En aquest sentit, també es considera prioritari facilitar l’aprofitament d’aquesta estructura 
urbana, amb les edificacions i la parcelꞏlació del nucli urbà existent, per absorbir la dinàmica 
de creixement residencial, en especial de primera residencia, que demanda el municipi. 
 

Canvis o determinacions normatives que comporta: La modificació no comporta cap 
increment de sostre en aquest sòl urbà consolidat, ja que es manté el mateix coeficient 
d’edificabilitat. No obstant, tot i l’estat de consolidació actual de l’edificació i la parcelꞏlació en 
aquest àmbit, hi ha dos parcelꞏles de 1.665 m2 i de1.708 m2 respectivament, que tot i estar 
construïdes, es podrien arribar a subdividir, i per tant, això suposaria un increment de 
densitat en dos habitatges, que d’acord amb el previst a l’art. 100.2 del TRLU, comportaria la 
necessitat de preveure una reserva complementària de terrenys per a sistemes d'espais 
lliures i equipaments de com a mínim 20 m². 

 
Modificacions en la normativa del sòl no urbanitzable: 
 

MODIFICACIÓ nº 9 - “MODIFICACIÓ DE L’ART. 101, EN RELACIÓ A SEPARACIONS DE 
LES EDIFICACIONS A CAMINS PÚBLICS i A LÍMITS DE PROPIETAT”  
 

Proposta:  La determinació de les separacions mínimes obligatòries a camins rurals i a 
límits de propietat establertes en les Normes Subsidiàries vigents, ha comportat que diverses 
masies tradicionals que es troben situades a tocar els camins rurals existents o molt 
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properes entre elles, tinguin la consideració de volum disconforme, i dificultats en la 
realització d’obres de rehabilitació i/o ampliació. 
La modificació del redactat normatiu que afecta a les edificacions existents situades en el sòl 
no urbanitzable, mantindrà les separacions mínimes obligatòries per a les noves 
construccions, però establirà les condicions específiques per a les edificació ja existents i les 
possibles ampliacions. 
 

Justificació:  La modificació adapta el redactat d’aquest articulat normatiu de les 
separacions de les noves edificacions als camins rurals a les edificacions existents, evitant 
una casuística de volums disconformes a algunes de les antigues masies i edificacions que 
han estat adossades de sempre al camí confrontant.  
 

Canvis o determinacions normatives que comporta: L’Article 101 – Habitatges, de les 
Normes Subsidiàries vigents, determina les condicions per als habitatges en sòl no 
urbanitzable, i entre altres qüestions determina que  “ L'alçada màxima no superarà els 6,50 
metres i se separaran més de 10 m deis camins públics i els límits de propietats.” 
Aquest redactat no te en compte que alguna de les antigues masies de Torrentí estan 
adossades al camí existent des de sempre, o que al camí del Pla, trobem un seguit de 
masies, en que les edificacions es toquen entre sí, no havent-hi separació a límit de 
parcelꞏla. 
La modificació adequa el redactat normatiu de les separacions a camins i parcelꞏles veïnes, 
tot mantenint les distàncies per a les noves edificacions, i adaptant el redactat a la casuística 
de les edificacions existents. 

 
MODIFICACIÓ nº 10 - MODIFICACIÓ DE l’ART. 92, EN RELACIÓ A LES TANQUES EN 
SÒL NO URBANITZABLE.  
 

Proposta:  L’Art. 92 de les Normes Subsidiàries vigents, regula les condicions per a la tanca 
de finques rurals que contenen explotacions agrícoles, granges, o altres. La modificació 
complerta aquest redactat i l’adequa a la legislació urbanística actualment vigent, així com 
remet a la regulació del Pla Especial, pel que fa a les tanques dins l’espai natural protegit de 
les Gavarres, que venen regulades per l’article 10.5 de la normativa del Pla especial de 
l'esmentat PEIN. 
 

Justificació:  La modificació adapta el redactat a la legislació urbanística vigent. 
 

Canvis o determinacions normatives que comporta:  La modificació complerta i adapta el 
redactat a la legislació urbanística vigent. 
 
 

1.8 JUSTIFICACIÓ DEL SÒL DESTINAT A ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS EN 
COMPLIMENT DE L’ESTABLERT ALS ARTICLES 98, 99 I 100 DE LA LLEI 
D’URBANISME 

El text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC), en els casos de modificacions puntuals que 
comportin un increment de sostre edificat, increment de densitat de l’ús residencial, 
increment de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos, determina quines cessions 
de sistemes urbanístics i quines cessions d’aprofitament hauran d’efectuar els propietaris de 
les parcelꞏles afectades. 
Únicament tres modificacions incrementen sostre o densitat d’habitatges, i corresponen a la 
“Modificació nº1 - Carrer del Nord”, la “Modificació nº 5”normativa Zona Edificació aïllada 
(clau 4.2),  i a la “Modificació nº 6 - PAU Accés Sud”, que s’exposen a continuació. 
 
Modificació 1 - Carrer del Nord:  La modificació no comporta cap increment d’edificabilitat 
respecta a la qualificació actual, ja que es passa dels 2.085,97 m² de sostre teòric màxim 



 
MEMÒRIA                                                Modificació Normes Subsidiàries del municipi de TORRENT 

15 

actuals, als 1.488 m² en la proposta de modificació. No obstant, si que comporta un augment 
de la densitat, que passaria de quatre habitatges a sis habitatges. 
Aquest increment de densitat comportarà en aplicació de l’article 100.2 del TRLUC, la 
necessitat de preveure nou sòl per a destinar a espais lliures i equipaments en una quantia 
que com a mínim ha de ser de 10 m² per cada nou habitatge. 
Es a dir la modificació comporta que s’ha d’ordenar un mínim de 20 m² de sòl addicional per 
a destinar-los a espais lliures i/o equipaments.  
 
Modificació 6 - PAU Accés Sud: La modificació no comporta increment d’edificabilitat 
respecta a la qualificació actual, però si que representa un augment de la densitat, que 
passaria de dos a quatre habitatges. 
Aquest increment de densitat comportarà en aplicació de l’article 100.2 del TRLUC, la 
necessitat de preveure una reserva complementària de terrenys per a sistemes d'espais 
lliures i equipaments de 10 m², com a mínim, per cada nou habitatge, el que suposarà en 
aquest cas un mínim de 20 m².  
 
Modificació nº 8” - Normativa de la Zona Edificació aïllada (clau 4.2):  la modificació no 
comporta increment d’edificabilitat respecta a la qualificació actual, atès que es manté el 
mateix coeficient d’edificabilitat en aquesta zona. No obstant, tot i l’estat de consolidació 
actual de l’edificació i la parcelꞏlació en aquest àmbit, hi hauria la possibilitat de subdividir 
dos de les parcelꞏles ja construïdes, i per tant, això suposaria un increment de densitat en 
dos habitatges, que d’acord amb el previst a l’art. 100.2 del TRLU, comportaria la necessitat 
de preveure una reserva complementària de terrenys per a sistemes d'espais lliures i 
equipaments de com a mínim 20 m² 
 
En total aquestes tres modificacions puntuals, i d’acord amb l’establert a l’Article100 del 
TRLUC comporten la necessitat de qualificar un mínim de 50 m² nous de sòl per a espais 
lliures i equipaments. 
En aquest cas l’ordenació de la nova Plaça de l’Ajuntament ja comporta un increment de 340 
m² d’espais lliures, lo que compensa en escreix aquest increment que estableix l’esmentat 
article 100 del TRLUC.  
 
 

1.9  LA CESSIÓ D’APROFITAMENT URBANÍSTIC A L’AJUNTAMENT. 

Únicament tres modificacions suposen una modificació del sostre edificable o de la densitat 
d’habitatges, i corresponen a les “Modificació nº 1 - Carrer del Nord”, a la “Modificació nº 6 -
PAU Accés Sud”, i a la Modificació nº 8” - Normativa de la Zona Edificació aïllada (clau 4.2)”   
 
En el primer cas, la “Modificació nº 1. Carrer del Nord” es tracta de sòl urbà no consolidat, 
que inclou dos parcelꞏles cadastrals amb cessió de terrenys per a l’ampliació del carrer del 
Nord. 
 

En el cas de la parcel.la de referència cadastral: 0547901EG1404N0001BY (situada al 
costat nord) i amb una superfície de 1.173 m2, la modificació no representa cap increment 
d’edificació ni d’aprofitament urbanístic, atès que en la qualificació anterior de “Creixement 
rural” tenia una edificabilitat teòrica màxima de 744,85 m2, i en la modificació esdevé un 
sostre de 480 m2 (dos habitatges). 
 

En el cas de la parcel.la amb referència cadastral: 0647003EG1404N0001JY (situada al 
costat sud) i amb una superfície de 2.112 m2, la modificació tampoc representa cap 
increment de sostre, atès que en la qualificació anterior de “Creixement rural” tenia una 
edificabilitat teòrica màxima de 1.341,12 m2, i en la modificació esdevé en 960 m2 (quatre 
habitatges). 
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Al no haver-hi un increment de sostre edificable (art. 99.3 TRLU), aquesta modificació no 
comporta cessió d’aprofitament urbanístic a l’Ajuntament. 
 
En el cas de la “Modificació nº 6 -PAU Accés Sud”, la promoció es pública del propi 
l’Ajuntament, pel sistema d’expropiació. 
 
En el darrer cas, de la “Modificació nº 8” - Normativa de la Zona Edificació aïllada (clau 4.2)”, 
es tracta de sòl urbà consolidat, en el que la modificació no suposa tampoc cap increment 
de sostre edificable (art. 99.3 TRLU), ja que no es modifica el coeficient d’edificabilitat (0,3 
m2/m2) de la zona d’edificació aïllada, i per tant tampoc comporta cessió d’aprofitament 
urbanístic a l’Ajuntament. 
 
 

1.10. QUADRE COMPARATIU DE LES SUPERFÍCIES I EDIFICABILITATS 
RESULTANTS. 

 
número modificació edificabilitat NNSS edif. Modificació

1 Mod. Carrer del Nord 2.086 1.440

2 Reducció vial paral•lel al carrer del Nord 0 0

3 Eliminació de l’afectació viària en la UA3 540 540

4 Conformació de la Plaça de l’Ajuntament 0 0

5 Mod. d’una part del verd privat del carrer Església edif. existent edif. existent

6 Delimitació del PAU 4 Accés Sud”. 744 512

7 Delimitació del PAU 5 Camí Fondo 1.500 1.500

8 Mod.normativa Zona edificació aïllada (clau 4.2) 0,3 m2/m2 0,3 m2/m2 
 

 

1.11. JUSTIFICACIÓ DE LES MESURES ADOPTADES PER UNA MOBILITAT 
SOSTENIBLE 

Aquestes modificacions puntuals de les Normes Subsidiàries, no comporten una nova 
classificació de sòl urbà o urbanitzable, i per tant, i d’acord amb l’establert a l’art. 3.1b del D 
344/2006, no s’ha de incorporar l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada.  
La modificació per les seves escasses dimensions no es troba tampoc dins els supòsits 
regulats en els apartats 3.2 i 3.3 de l’esmentat Decret 344/2006, d’avaluació de la mobilitat 
generada. 
 
 

1.12  JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA INICIATIVA I L’OPORTUNITAT I 
CONVENIÈNCIA AMB RELACIÓ ALS INTERESSOS PÚBLICS I PRIVATS (Art.97.1 TRLU) 

Les explicacions contingudes en aquesta memòria raonen i justifiquen la necessitat, 
oportunitat i conveniència de l’actuació urbanística proposada, i l’interès privat de la mateixa.  
La concurrència dels interessos públics i privats és una constant habitual en el 
desenvolupament de l’urbanisme al nostre país. Per una part l’interès públic municipal de 
posar les bases per facilitar la creació de llocs de residència, llocs de treball, comerç o altres 
al municipi, han de coincidir amb l’interès privat dels particulars que han de dur a terme 
aquestes tasques.  
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En aquest cas, l’interès públic rau també en l’adequació de les previsions urbanístiques a 
nous criteris i circumstàncies actuals, que han de facilitar el desenvolupament urbanístic 
d’aquest petit nucli urbà. La seva renovació permetrà adequar l’edificació a condicions que 
es consideren més adequades a la demanda de la societat actual, facilitant la construcció de 
nous habitatges, i possibilitant la millora de la qualitat urbana i ambiental d’aquest petit nucli 
urbà. 
 
 
 

2  MEMÒRIA SOCIAL 
3.- Població 
Torrent ha experimentat una evolució demogràfica amb una lleugera regressió, quasi plana. 
Tot i que amb algunes puntes en la dècada dels anys 70, a la resta del període estudiat, des 
de 1930 fins a l’actualitat, la població ha sigut estable amb un petit retrocés constant.  
 
 

Evolució de la població de Torrent (1930 – 2020) 
 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 

 
 
Durant tot el segle XX la població ha anat disminuint passant dels aproximadament 250 
habitants als anys 30 del segle passat fins als 166 habitants en l’actualitat. Aquesta dinàmica 
de lleugera disminució de la població, únicament s’ha trencat durant els anys 60 i 70 degut a 
les arribades que es van produir de ciutadans de l’estat espanyol, en els anys de l’expansió 
del turisme, fins arribar a un màxim de 294 torrentins censats a l’any 1965, que es va 
mantenir en gran manera fins al cens del 1970, on al municipi residien encara 288 persones. 
Amb la crisi dels anys setanta es va iniciar una nova disminució, 202 habitants el 1979, 176 
h el 1996, amb una lleugera recuperació posterior que va comportar un cens 188 habitants 
el 2005 i fins a 193 h. el 2012.  Actualment hi ha a Torrent 166 habitants (final de 2022).  
 
Estimació de la població futura 
Tal com es pot veure en la gràfica de l’evolució de la població, el tendencial és un lleugera 
disminució de la població. Aquest fet, però, pot tenir alguna variació si es modifica la 
disponibilitat d’habitatges, o d’altres factors com els condicionants demogràfics i econòmics.  
 
Habitatge: 

Tendencial 
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Pel que fa a les llars d’habitatges, segons dades de l’Idescat de l’any 2011, Torrent compta 
amb 136 habitatges, dels quals 59 són principals 43%, mentre que a la resta són segones 
residències o habitatges buits. Dels habitatges principals, un 56% són de propietat, i un 10% 
de lloguer.  
 
Reserves per a habitatges de protecció pública 
D’acord amb l’establert a l’article 57.3.b del TRLU, el planejament general (NNSS) del 
municipi de Torrent no tenen un llindar mínim de reserves d’habitatges de protecció pública 
per al sòl urbanitzable ni per al sòl urbà no consolidat, atès que es donen les condicions de 
població i poca dinàmica edificatòria que estableix l’esmentada norma legal. 
El municipi té una població de 166 habitants (Idescat 2022), i en els últims dos anys 
anteriors a l’aprovació inicial d’aquesta modificació de NNSS, no es va concedir cap llicència 
per a nous habitatges. 
No obstant, tot i la poca dinàmica prevista, entre els objectius d’aquestes modificacions 
puntuals, hi ha el de facilitar l’accés a l’habitatge a preu assequible, principalment per als 
colꞏlectius de gent jove o d’altres de primera necessitat.  Amb aquesta finalitat, es preveu 
que en el polígon d’actuació urbanística “PAU 4 Accés Sud”, es pugui disposar de quatre 
habitatges de protecció pública. 
 
Avaluació de l'impacte de l'ordenació urbanística en funció del gènere 
Els objectius d’aquestes modificacions puntuals de les NNSS, persegueixen un 
desenvolupament sostenible en base a un ús racional de territori, el respecte del medi 
ambient, la cohesió social i la qualitat de vida, i un impacte de gènere positiu tant per les 
dones, com pels colꞏlectius que requereixen d'una atenció especifica com són la infància, la 
gent gran, persones amb alguna disminució i altres colꞏlectius vulnerables. 
Així en les propostes es persegueix la continuïtat en la trama urbana, establint una trama i 
unes tipologies edificatòries que donin continuïtat i protecció urbana en els recorreguts pel 
nucli urbà, en directa relació amb la seguretat pública i per a la prevenció d'agressions 
característicament dirigides contra la dona.  
L’ordenació en definitiva assenta les bases per facilitar aquesta seguretat urbana i un major 
equilibri en la realització de les tasques associades habitualment al gènere femení, però 
serà a l’escala de treball dels diferents projectes urbans els que desenvoluparan aquestes 
propostes a partir d’aquests criteris, facilitant els recorreguts i eliminant les barreres 
arquitectòniques. 
 
 
 

3  INFORME AMBIENTAL 
Atès l’abast i contingut d’aquesta modificació que s’emplaça dins la trama urbana del petit 
nucli urbà del municipi de Torrent i que es refereix únicament a uns àmbits del sòl urbà, es 
considera que no té efectes significatius sobre el medi ambient, i en aquest sentit ja es va 
pronunciar l’òrgan ambiental (OTAA), que ja va determinar que aquesta modificació del 
POUM no tenia efectes significatius sobre el medi ambient, i que per tant, no havia d’esser 
objecte d’Avaluació Ambiental Estratègica.   
 
De fet, 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”, regula les regles aplicables per a l’avaluació 
ambiental de plans i programes, i en el seu apartat 6.c estableix que 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 
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general, les modificacions de planejament urbanístic que es refereixen només a sòl urbà, ... 
“sempre que no 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.” 
 
Aquesta modificació de les Normes Subsidiàries vigents abasta en el sòl urbà del municipi 
únicament àmbits ja existents, qualificats i urbanitzats. 
L’ordenació final resultant d’aquestes modificacions puntuals, comporta per una part la 
millora de les condicions mediambientals d’aquest àmbit urbà, al eliminar afectacions de 
vialitat rodada innecessàries o pertorbadores per als vianants, i que afecten a murs de pedra, 
tanques o finques existents. 
Per altra part, facilita el desenvolupament d’aquest petit nucli urbà, al preveure la construcció 
d’habitatge assequible per a facilitar l’accés i la residència en el mateix de joves o altres 
colꞏlectius, així com delimita polígons d’actuació urbanística per garantir la realització dels 
serveis urbanístics bàsics.  
Les propostes de modificació de la normativa del sòl no urbanitzable, van també en el sentit 
d’adequar-se i respectar l’edificació tradicional existent, corregint els desajustos de la 
regulació normativa en relació a aquesta edificació existent. 
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4.- NORMATIVA   
Les modificacions afecten al redactat dels articles de les Normes Subsidiàries següents: 
 

Art. 80 – Zona d’edificació aïllada (clau 4) 
 

Art. 82 - Unitats d'actuació. 
 

Art. 92 - Tanques 
 

Art. 101 - Habitatges 
 

Es modifica el redactat dels esmentats articles de la Normativa de les Normes Subsidiàries 
de planejament, d’acord amb el que s’especifica a continuació: 
(en color negre el redactat anterior i en blau el redactat que es modifica) 
 
 
Art. 80 – Zona d’edificació aïllada (clau 4) 
Zona 4.2  Parcel.la mínima:   1.000 m2  
 
Es modifica aquest redactat de l’art. 80, que queda com segueix: 
 

Art. 80 – Zona d’edificació aïllada (clau 4) 
Zona 4.2  Parcel.la mínima:   800 m2  
 
 
El redactat actual de l’Art. 82 en les Normes Subsidiàries de Planejament es el següent: 
 

Art. 82 - Unitats d'actuació 
Les unitats d'actuació que s'estableixen per a l'execució d'aquest en el sòl urbà són les següents: 
 

UA.1 
1 OBJECTIUS 
Per la correcta ordenació d'aquest àmbit de sol urbà, caldrà efectuar la cessió y urbanització del 
vial que donarà front a la futura parcelꞏlació. 
2. AMBIT 
L’àmbit d'aquest sector esta comprés entre el carrer Canal, el futur sector de sòl apte per 
urbanitzar, SAU 1, y el camí que mena al Mas Rostoll. 
3 SUPERFICIES 
La superfície de l’àmbit de la unitat d'actuació núm. 1 és de 3163.88 m2. 
4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ i ÚS 
Son les corresponent a la Zona 2 de creixement rural. 
5. CESSIONS 
Les previstes en aquest àmbit d'actuació seran les grafiades en el plànol d'ordenació del sòl urbà 
d'aquest municipi de Torrent. 
6 CONDICIONS DE GESTIÓ 
El sistema d'actuació serà preferiblement el de Compensació. 
 
UA.2. 
1 OBJECTIUS 
La incorporació al sòl urbà directe d'aquesta finca comportarà la perllongació del passeig 
paralꞏlel a la carretera, y la cessió d'una zona verda situada en el seu extrem nord. 
2 ÀMBIT 
Correspon al sector delimitar per la carretera a Torrentí, el camí que mena al Mas Rostoll, y la 
riera. 
3. SUPERFÍCIES 
La superfície total de la Unitat d'Actuació és de 6581,46m2 
4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ i ÚS 



 
MEMÒRIA                                                Modificació Normes Subsidiàries del municipi de TORRENT 

21 

Son les corresponents a la Zona 4 3, zona d’edificació aïllada. 
5. CESSIONS 
Les cessions previstes en aquest àmbit son les grafiades en el plànol d'ordenació del sòl urbà de 
les presents Normes Subsidiàries corresponents a espais lliures i vialitat. 
5. CONDICIONS DE GESTIÓ 
El sistema d'actuació serà preferiblement el de Compensació. 
 
UA.3. 
1. OBJECTIUS. 
L'ordenació de la volumetria de la parcelꞏla situada en front la plaça l’església que permeti les 
visuals de l'edificació, tot ajustant les alineacions a la vialitat de l'entorn. 
2. ÀMBIT 
Compren la parcel.la delimitada pels carrers de l'església i Tomás Coll. 
3 SUPERFÍCIES 
La superfície total de la Unitat d'Actuació és de 666,36 m2. 
4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ i ÚS 
Són les corresponents a la zona de casc antic, d'acord amb l'ordenació grafiada 
5. CESSIONS 
Les cessions previstes en aquest àmbit son les grafiades en el plànol d’ordenació del sòl urbà de 
les presents Normes Subsidiàries corresponents a vialitat. 
6. CONDICIONS DE GESTIÓ 
El sistema d'actuació serà preferiblement el de Compensació. 

 
Es modifica aquest redactat d’aquest art. 82, que queda com segueix: 
 

Art. 82 - Unitats d'actuació o polígons d’actuació urbanística. 
Els polígons d'actuació urbanística que s'estableixen per a l'execució del planejament en el 
sòl urbà són els següents: 
 

PAU 1a Carrer del Nord 
 

1 OBJECTIUS 
Per la correcta ordenació d'aquest àmbit de sol urbà, caldrà efectuar la cessió y urbanització 
de l’eixamplament del carrer Nord que dona front a la futura parcelꞏlació. 
2. AMBIT 
L’àmbit d'aquest sector esta comprés entre el carrer Canal (o carrer del Nord), el sector 
urbanitzable SAU 1, i el camí que mena al Mas Rostoll. 
3 SUPERFICIES 
La superfície total del polígon d'actuació urbanística núm. 1a és de 1.311 m2. 
4. CESSIONS 
Les previstes en aquest àmbit d'actuació serà l’eixamplament del carrer Nord, grafiat en el 
plànol d’ordenació. 
5. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ i ÚS 
Les alineacions i la fondària edificable màxima seran les fixades en el plànol d’Ordenació.  
L’alçada màxima de l’edificació serà la que apareix grafiada en la secció següent:  
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L’ús admès es el residencial unifamiliar. 
6 CONDICIONS DE GESTIÓ 
El sistema d'actuació serà el de reparcelꞏlació amb la modalitat de compensació. 
 
PAU 1b - Carrer del Nord 
 

1 OBJECTIUS 
Per la correcta ordenació d'aquest àmbit de sol urbà, caldrà efectuar la cessió y urbanització 
de l’eixamplament del carrer Nord que dona front a la futura parcelꞏlació. 
2. AMBIT 
L’àmbit d'aquest sector esta comprés entre el carrer Canal (o carrer del Nord) i el sector 
urbanitzable SAU 1. 
3 SUPERFICIES 
La superfície total del polígon d'actuació urbanística núm. 1b és de 2.198 m2. 
4. CESSIONS 
Les previstes en aquest àmbit d'actuació serà l’eixamplament del carrer Nord, grafiat en el 
plànol d’ordenació. 
5. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ i ÚS 
Les alineacions i la fondària edificable màxima seran les fixades en el plànol d’Ordenació.  
L’alçada màxima de l’edificació serà la que apareix grafiada en la secció següent:  

 
L’ús admès es el residencial unifamiliar. 
6 CONDICIONS DE GESTIÓ 
El sistema d'actuació serà el de reparcelꞏlació amb la modalitat de compensació. 
 
UA.2. 
 

1 OBJECTIUS 
La incorporació al sòl urbà directe d'aquesta finca comportarà la perllongació del passeig 
paralꞏlel a la carretera, y la cessió d'una zona verda situada en el seu extrem nord. 
2 ÀMBIT 
Correspon al sector delimitar per la carretera a Torrentí, el camí que mena al Mas Rostoll, y 
la riera. 
3. SUPERFÍCIES 
La superfície total de la Unitat d'Actuació és de 6581 46m2 
4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ i ÚS 
Son les corresponents a la Zona 4 3, zona d’edificació aïllada. 
5. CESSIONS 
Les cessions previstes en aquest àmbit son les grafiades en el plànol d'ordenació del sòl 
urbà de les presents Normes Subsidiàries corresponents a espais lliures i vialitat. 
5. CONDICIONS DE GESTIÓ 
El sistema d'actuació serà el de reparcelꞏlació amb la modalitat de compensació. 
 
PAU 3. 
 

1 OBJECTIUS 
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L'ordenació de la volumetria de la parcelꞏla situada en front la Plaça de l'Església que 
permeti les visuals de l'edificació.  
2. AMBIT 
Compren les parcelꞏles delimitades pels carrers de l'Església i Tomás Coll 
3 SUPERFICIES 
La superfície total del polígon d'actuació urbanística és de 644 m2. 
4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ i ÚS 
Són les corresponents a la zona de Casc Antic, d'acord amb l'ordenació grafiada 
5 CONDICIONS DE GESTIÓ 
El sistema d'actuació serà el de reparcelꞏlació amb la modalitat de compensació. 
 
PAU.4 Accés Sud 
 

1 OBJECTIUS 
Es fixa el “Polígon d’actuació urbanística Accés Sud” de sòl urbà no consolidat, per tal de 
possibilitar la construcció de quatre habitatges en filera de protecció oficial, i la previsió d’un 
nou àmbit d’espais lliures i aparcament per complementar la Plaça de l’Ajuntament..  
2. AMBIT 
El seu àmbit es fixa al plànol d’ordenació.  
3 SUPERFICIES 
La superfície total del polígon d'actuació urbanística núm. 4 és de 2.721 m2. 
4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ i ÚS 
Les alineacions i fondària edificable seran les fixades en el plànol d’ordenació.  L’alçada 
màxima de l’edificació serà de 6,00 m. corresponent a planta baixa més una planta pis. 
L’ús admès es el d’habitatge de protecció oficial (HPO). 
5. CESSIONS 
Les previstes en aquest àmbit d'actuació serà les de espais lliures (744 m2) i vialitat (1.977 
m2) grafiades en el plànol d’ordenació. 
6 CONDICIONS DE GESTIÓ 
El sistema d'actuació serà el d’expropiació. 
 
PAU.5 Camí Fondo 
 

1 OBJECTIUS 
Es fixa el Polígon d’actuació urbanística Camí Fondo de sòl urbà no consolidat, per tal de 
finalitzar les obres d’urbanització que manquen, per assolir la consideració de solar 
edificable 
2. AMBIT 
El seu àmbit, es correspon amb la parcelꞏlació aprovada i el vial que hi dona accés, i consta 
en el plànol d’ordenació. 
3 SUPERFICIE 
La superfície de l’àmbit del polígon d'actuació urbanística núm. 5 és de 7.281 m2. 
4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ i ÚS 
Son les corresponent a la Zona d’edificació unifamiliar aïllada (Clau 4.2) 
5. CESSIONS 
No hi ha noves cessions, atès que el vial ja es públic. 
6 CONDICIONS DE GESTIÓ 
El sistema d'actuació serà el de reparcelꞏlació amb la modalitat de compensació. 
 
 
El redactat actual de l’Art. 92 en les Normes Subsidiàries de Planejament es el següent: 
 

Art. 92 - Tanques 
Les tanques de les parcelꞏlacions agrícoles es construiran de forma que no agredeixin el medi 
rural on s'emplacen. En general seran completament vegetals, sense cap tipus de limitació en 
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alçada, o bé podran ser de filat metàlꞏlic fins a 1.80 metres, tot respectant els passos per a la 
fauna. Les tanques en sol no urbanitzable no podran ser mai d'obra. 
Les tanques respectaran una distancia mínima de 4 metres de l'eix del camí, llevat dels cassos 
en que s'hagi de respectar una distancia superior de protecció dels sistemes. 
 
Es modifica aquest redactat de l’article 92, que queda com segueix: 
 

Art. 92 - Tanques 
1.  La construcció de tanques en sol no urbanitzable s'ha de limitar a aquells casos en que 
siguin imprescindibles en funció de l'ús i les circumstancies del lloc.   
Per tant, únicament es podran tancar els terrenys classificats com a sol no urbanitzable 
agrícola i forestal que reuneixin les següents característiques. 

- Aquells en els quals hi hagi instalꞏlacions d’utilitat pública o interès social degudament 
autoritzades, o altres usos admesos per l’art. 47.3 del TRLU, que aconsellin els seu 
tancament per motius de seguretat. 
- En els que existeixi una explotació agrícola o ramadera legalment Implantada, si així 
ho requereix la normativa ambiental, sanitària o de seguretat, que li sigui d’aplicació. En 
aquets casos només es tancarà el perímetre de l’explotació. 
- En aquells que hl hagi construïda una masia o casa rural, podran tancar el voltant de 
l'edifici per garantir-ne la seguretat, en una superfície màxima d'una hectàrea (perímetre 
de 100 metres respecte de l'edificació). 
- Els terrenys agrícoles i catalogats de regadiu dedicats al conreu de verdures i llegums, 
amb una producció pera ús particular, els quals disposin d'un punt de subministrament 
d'aigua, podran tancar amb filat metàlꞏlic d'1,5 metres d’alçària el perímetre de la zona 
de cultiu en una superfície màxima de 250 m2 

2. Les tanques es construiran de forma integrada amb el paisatge en què s’insereixin, 
respectant el dret de pas dels camins existents i amb tipologies que resultin permeables a la 
fauna.  En general seran completament vegetals sense cap tipus de limitació d’alçada, o bé 
podran ésser amb postes de fusta i filat metàlꞏlic fins a 1,80 metres d’alçària, tot respectant 
ets passos per la fauna. Les tanques no podran ser mai d'obra. 
Les tanques respectaran una distancia mínima de 4 metres de l'eix del camí, llevat dels 
cassos en que s'hagi de respectar una distancia superior de protecció dels sistemes. 
3. En el cas de terrenys inclosos dins. el Pla Especial de delimitació definitiva i protecció del 
medi natural i de paisatge de les Gavarres, aprovat per Resolució MAH/2339/2006, de 27 de 
juny, s’haurà de tenir en compte també ta regulació especifica pel que fa a les tanques dins 
l’espai natural protegit, que ve regulada per l’article 10.5 de la normativa de l'esmentat PEIN. 
4. La construcció o colꞏlocació de tanques, queda subjecte a l’obtenció de la prèvia llicència 
municipal. Els elements temporals de guarda de bestiar i protecció de conreus, tals com el 
pastor elèctric o similar, no tindran la consideració de tanques.  
 
 
El redactat actual de l’Art. 101 en les Normes Subsidiàries de Planejament es el següent: 
 

Art. 101 - Habitatges 
1. Seguint el procediment previst a l'article 68 del TR., sens perjudici del que aquest Pla general 
determina per a cada zona, podran autoritzar-se edificis aïllats destinats a habitatge unifamiliar 
quan no existeixi la possibilitat de formació d'un nucli de població. En aquest supòsit en el 
moment de l'autorització, es tindran en consideració els efectes sobre el medi i les explotacions 
rurals i forestals. 
Els tipus de les construccions hauran de ser adequats a la seva condició i situació aïllada i la 
composició arquitectònica, i els materials correspondran al tipus tradicional del lloc. L'alçada 
màxima no superarà els 6,50 metres i se separaran més de 10 m dels camins públics i els límits 
de propietats. Aquestes edificacions no es podran localitzar en els careners, ni en els terrenys de 
pendent superior al 30% ni en qualsevol altra situació que suposi un impacte ecològic o 
paisatgístic negatiu. 
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2. El terreny no edificat s'ha de condicionar mitjançant la seva conservació i la plantació 
d’espècies autòctones, prohibint-se la pavimentació de la finca en més d'una quarta part del total 
de la superfície construïda. Els tancs, dipòsits i similars no han de ser visibles des de cap punt 
exterior de la finca, ni han de sobresortir del pla de coberta. 
3. Els habitatges existents amb anterioritat a l'aprovació definitiva del present document podran 
ser objecte d'ampliació fins a un 20% de la seva superfície, tot respectant les volumetries i 
alçades existents . 
 
Es modifica aquest redactat de l’article 101, que queda com segueix: 
 

Art. 101 - Habitatges 
1. Seguint el procediment previst a la legislació urbanística vigent, i sens perjudici del que 
aquest Planejament  general determina per a cada zona, podran autoritzar-se edificis aïllats 
destinats a habitatge unifamiliar quan s’adeqüin a l’establert a l’art. 47 del TRLU.  En aquest 
supòsit en el moment de l'autorització, es tindran en consideració els efectes sobre el medi i 
les explotacions rurals i forestals. 
Els tipus de les construccions hauran de ser adequats a la seva condició i situació aïllada i la 
composició arquitectònica, i els materials correspondran al tipus tradicional del lloc. L'alçada 
màxima no superarà els 6,50 metres.  
Les noves edificacions mantindran unes distàncies mínimes de protecció a cada banda dels 
camins rurals, que seran de 7 metres en els camins de la xarxa bàsica i de 4 metres en els 
secundaris, amidats respecte l’eix del camí.   
Aquestes edificacions no es podran localitzar en els careners, ni en els terrenys de pendent 
superior al 30% ni en qualsevol altra situació que suposi un impacte ecològic o paisatgístic 
negatiu. 
En les masies o edificacions existents situades a tocar a camins o a distàncies inferiors a les 
fixades en el paràgraf anterior, no estaran subjectes a les separacions esmentades i podran 
realitzar obres de rehabilitació o ampliació adaptant-se a les característiques i distancies de 
les edificacions existents. 
2. El terreny no edificat s'ha de condicionar mitjançant la seva conservació i la plantació 
d’espècies autòctones, prohibint-se la pavimentació de la finca en més d'una quarta part del 
total de la superfície construïda. Els tancs, dipòsits i similars no han de ser visibles des de 
cap punt exterior de la finca, ni han de sobresortir del pla de coberta. 
3. Els habitatges existents amb anterioritat a l'aprovació definitiva del present document 
podran ser objecte d'ampliació fins a un 20% de la seva superfície, tot respectant les 
volumetries i alçades existents . 
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5 AVALUACIÓ ECONÒMICA FINANCERA.  
L’objectiu d’aquesta Avaluació econòmica és analitzar la viabilitat financera de les 
actuacions previstes en aquestes modificacions puntuals del planejament del municipi de 
Torrent, ateses les finances públiques de l’Ajuntament com administració responsables de la 
implementació i el manteniment de les infraestructures, equipaments i serveis necessaris 
d’acord amb l’article 57 del TRLUC, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i 
financeres 
De les nou modificacions proposades que abasta aquest document, únicament les 
modificacions números 1 i 7 (Modificació nº1 - Mod. Carrer del Nord i la Modificació nº 7. 
PAU 5 Camí Fondo) comporten despeses d’urbanització als propietaris afectats. 
Aquestes despeses corresponen únicament als costos d’implantació dels serveis urbanístics 
necessaris per a les edificacions d’aquestes finques, i com a tals son despeses lligades a la 
pròpia edificació i a càrrec dels propietaris d’acord amb la legislació urbanística vigent. 
 

De les demés modificacions únicament dos, la Modificació  nº 4. Conformació de la Plaça de 
l’Ajuntament i la modificació nº 6. PAU Accés Sud, comporten despeses d’inversió pública 
per part de l’Ajuntament. Aquestes despeses s’avaluen a continuació i es justifica la viabilitat 
econòmica de les mateixes. 
D’acord amb l’art. 99.1.c, s’estableix a continuació una avaluació econòmica de la viabilitat i 
rendibilitat de l’operació. Aquesta avaluació econòmica té caràcter d’un estudi previ estimatiu 
i no vinculant. El càlcul precís dels costos i valors de les finques es realitzaran en el moment 
de la seva promoció i d’acord amb els corresponents projectes d’urbanització i de 
reparcelꞏlació. 
 
 
5.1  Estimació del cost econòmic de les actuacions previstes 

En el quadre adjunt s’estimen els costos d’urbanització de l’ordenació prevista en aquestes 
modificacions puntuals, obtinguts a partir del cost unitari d’obres d’urbanització similars. 
 
Estimació de costos per la conformació de la Plaça. de l’Ajuntament 
 

Actuació  parcials

Superficie 

(m2) Cost unitari  cost €

Pavimentació Pça. 1.200 290 348.000

cobertura riera 270 250 67.500

recollida selectiva 12.000

carregadors elèctrics 20.000

projectes i C.O. 10.000 15.000

totals 462.500

Conformació         

Pça. Ajuntament

 
 
Estimació de Costos del PAU 4 Accés Sud 
 

Actuació  parcials

Superficie 

(m2) Cost unitari  cost €

adquisició terreny 2.480 70 173.600

urbanització vial 810 130 105.300

enjardinament 700 20 14.000

projectes i C.O. 10.000 10.000

totals 302.900

PAU 4 ‐ Accés Sud
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5.2  Avaluació de la viabilitat econòmica. 

Les dos operacions urbanístiques de l’Ajuntament, aniran a compte dels pressupostos 
municipals, en el primer cas, a la Plaça de l’Ajuntament com a inversió d’obres amb 
subvencions del PUOSC i de la Diputació de Girona. En el cas del PAU 4, el 70% dels 
costos aniran a càrrec dels pressupostos municipals com a inversió en obres que 
corresponen a l’àmbit d’aparcament i enjardinament complementaris a les obres annexes de 
la Plaça de L’Ajuntament, mentre que l’altre 30% anirà a compte dels habitatges que es 
construiran. 
 

PAU 4 Accés Sud: 
En el cas del PAU 4 Accés Sud, en la part que correspon als habitatges, es fa la valoració 
de la repercussió d’acord amb els costos d’urbanització sobre el sostre edificable en 
aquestes finques.  
La repercussió dels costos d’urbanització en la tipologia dels habitatges adossats, es dona 
en relació al sostre edificable, que és la referència majorment utilitzada en aquest producte. 
 

 Sostre total edificable: 512 m2 
 Cost estimat adquisició terrenys i obres urbanització: 90.870 € 
  Valor de repercussió: 90.870 / 512 = 177,48 €/ m2 sostre 
 

Es considera que aquests costos de repercussió estimats de 177,48 €/ m2, són assumibles 
per a desenvolupar la promoció, i estan amb línia amb els valors del mercat immobiliari. 
 
 
5.3  Costos imputables als pressupostos municipals. 
 

S'ha partit dels pressupostos més recents, concretament de les liquidacions del període 
2016 i 2022. S’analitzen les liquidacions, en lloc dels pressupostos, ja que aquestes 
reflecteixen no només les previsions, sinó els ingressos i despeses finalment realitzats. 
Pels pressupostos liquidats s’han utilitzat els criteris de comptabilitzar com a ingressos els 
drets reconeguts, i com a despeses les obligacions reconegudes. Aquest concepte és el que 
millor recull l’evolució real del pressupost, ja que incorpora les actuacions que s’han generat 
efectivament en cada període.  
 

Els pressupostos municipals es financen en una part pels ingressos obtinguts per les fons 
propis de l'Ajuntament (bàsicament impostos),  i en una altra a partir de finançament extern 
(subvencions, convenis, etc), i per tant, són uns diners que depenen de les actuacions que 
s'hagin de fer, i de la disponibilitat d'altres agents 
 

En el cas de les obres valorades per la conformació de la Plaça de l’Ajuntament, amb un 
import total de 462.500, una part important es correspon amb subvencions d’altres 
administracions, així 203.500 € es financen amb el PUOSC, mentre que 52.342 € els 
subvenciona la Diputació de Girona, restant per tant a càrrec dels pressupostos municipals 
la quantitat de 206.874 €. 
En el cas de les obres del PAU 4 Accés Sud, aniran a càrrec dels pressupostos municipals 
la quantitat de 212.030 €. 
 
 
5.4 Capacitat inversora de l’Ajuntament. 
 

La liquidació del pressupost municipal de l’any 2021 es va tancar amb unes despeses de 
561.744,66 euros, de les quals 197.744,27 € van correspondre a inversions reals. 
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Distribució de les despeses a la liquidació dels pressupostos 2015-2020  

 

 
 

 
 
Si s’avalua el quinquenni anterior des del 2016, les inversions reals extretes de les 
liquidacions de pressupost d’aquests anys passats, han estat 251.221,97 € a l’any 2020, 
24.734,21 € l’any 2019, 246.300,94 € a l’any 2018, 121.292,50 € a l’any 2017, i 427.364,48 € 
l’any 2016  
 
Aquesta capacitat inversora en els pressupostos municipals del darrer sexenni, justifica que 
les inversions previstes en aquest document de modificació de Normes Subsidiàries de 
planejament son perfectament assumibles per l’Ajuntament.  
 
 

6. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
L’informe de sostenibilitat econòmica (ISE) forma part de la documentació dels diferents 
instruments que comprenen l’ordenació de les actuacions urbanitzadores, tal com ve 
determinat per l’article 15, apartat 4 de la Llei estatal del sòl 8/2007 de 28 de maig. El seu 
contingut, en línies generals, ve establert pel mateix article 15 d’aquesta Llei estatal i per 
l’article 12 del Decret Llei de la Generalitat de Catalunya 1/2007 de 16 d’octubre de mesures 
urgents en matèria urbanística que modifica diferents apartats dels articles 59, 61 i 66 del 
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Text refós de la Llei d’Urbanisme, recollint el que disposava en aquest respecte la Llei 
estatal abans assenyalada. 
 

L’informe de sostenibilitat econòmica pondera l‘impacte que les actuacions previstes en el 
planejament tindrà sobre les finances públiques de les administracions responsables de la 
implantació i manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis 
necessaris. Per tant, avalua si un cop complimentat el planejament, els nous ingressos que 
es generaran seran suficients per finançar les noves necessitats. 
La revisió del planejament implica un impacte econòmic pel municipi de Torrent.  Donada no 
obstant, la reduïda dimensió del municipi, i les acotades previsions del POUM que es 
circumscriuen al mateix àmbit urbà, els costos de manteniment i sostenibilitat econòmica del 
Pla diferiran molt poc de les despeses comuns actuals del municipi. 
 

Aquest document de modificació del planejament, preveu la modificació de diversos petits 
àmbits situats tots dins el mateix nucli urbà del municipi ja existent. 
El desenvolupament d’aquests diversos àmbits comportarà un increment total de 4 
habitatges suplementaris als que establien anteriorment les Normes Subsidiàries de 
Planejament. 
 

Aquesta encara que petita previsió de creixement, tindrà un impacte positiu sobre les 
finances públiques del municipi, pel que fa a la recaptació dels diversos impostos i taxes que 
recapta l’ajuntament. 
 

 Impostos directes que recauen sobre el contribuent en funció de la seva renda o riquesa: 
Impost Bens Immobles, Impost d’activitats econòmiques, etc.  

 Impostos indirectes, que són aquells vinculats a la producció i el consum, i que en el cas 
de l’administració municipals giren bàsicament entorn a l’Impost sobre Construcció i 
Obres.  

 Taxes, és a dir, utilització privativa o l‘aprofitament especial del domini públic local, així 
com per la prestació de serveis públics o la realització d‘activitats administratives de 
competència local que es refereixin a la de manera particular als subjectes passius, els 
afectin o els beneficiïn.  

 Transferències corrents, ja que una part dels ingressos de l’ajuntament procedeixen de 
transferències d’altres administracions, que es donen bàsicament en funció del nombre 
d’habitants i també de la capacitat de les diferents administracions donants. 

 

Per la banda de les despeses, els principals augments que s’haurien de contemplar per 
aquest petit creixement del nombre d’habitatges corresponen a les partides de:  
 serveis d’enllumenat, 
 neteja i recollida d’escombraries,   
 el manteniment i reposició de l’espai públic, vials, zones verdes i altres  
 

En aquest cas es considera que la incidència en les despeses corrents serà nulꞏla, atès la 
situació dins el nucli urbà actual a on ja es donen aquests serveis. 
 

Per tant, l’augment de les despeses municipals que pugui comportar el manteniment de les 
noves infraestructures i els serveis als nous residents i activitats, derivat del 
desenvolupament i execució d’aquest planejament, es considera que serà cobert amb el 
previsible augment dels nous ingressos corrents municipals, si es manté  l’estructura  que 
mostra las hisenda municipal amb la liquidació dels pressupostos municipals en els darrers 
exercicis.  
 
En conclusió, s’estima que el desenvolupament de l’ordenació prevista en aquesta 
modificació puntual, no altera l'equilibri socioeconòmic previst a les Normes Subsidiàries pel 
que fa a la suficiència dels usos productius en relació al sostre residencial. Els costos de 
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manteniment de les infraestructures i espais lliures poden ser suportats per l’IBI que 
generarà el desenvolupament d’aquest planejament  
Per tant, es conclou que aquesta modificació de planejament, tindrà un impacte positiu sobre 
les finances de l’Ajuntament 
 
 
 

7.  AGENDA i PLA D’ETAPES  
Es preveu que el desenvolupament de les actuacions contemplades en aquestes 
modificacions de planejament es realitzin totes elles dins el primer sexenni, a partir de 
l’aprovació definitiva d’aquest document, que permetrà desenvolupar les seves 
determinacions. 
 
 
 
 
Esteve Corominas Noguera / arqt. 
Torrent, gener 2023 
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