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MEMÒRIA 
 
 
1.- INTRODUCCIÓ 
 
El text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal de Vilagrassa, va ésser 
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida el 25 de 
març de 2010, acordada la seva publicació el 29 d’abril de 2010 i publicat el 22 de 
juny de 2010. Aquesta segona modificació del POUM es redacta per encàrrec de 
l’Ajuntament de Vilagrassa seguin els criteris de reunions anteriors amb el Servei 
Territorial d’Urbanisme de Lleida i toca tres punts, dos aspectes puntuals en un total 
de tres finques en el sòl urbà consolidat i el tercer en tot el sòl no urbanitzable, no es 
tracta pròpiament una modificació si no el grafiat dels camins realment existents.    
 
 
2.- CRITERIS DE MODIFICACIÓ 2 
 
Modificació 2.1.-  Representar gràficament el Sistema Viari Rural amb clau 2R, 
(Inventari de Camins) de tal manera que reculli tota la xarxa rural existent i no 
únicament la xarxa de l’Estructura General del Territori. 
 
Modificació 2.2.-  Modificació del vial de la Sèquia Molinal. Establir una petita 
franja privada de sòl no edificable a la part posterior de les finques de la Plaça Sitjar 
11 i 12. A les Normes Subsidiàries de 1986 a questa franja no edificable qualificada 
con a Verd privat el prolongava fins l’antic traçat de la Sèquia Molinal 
 
Modificació 2.3.- Definir un xamfrà de 3x3 a la finca en testera de la Tv. Migdia 2. 
Ja existeixen dos altres xamfrans a l’encreuament dels carrers Migdia i Muralla 
 
 
3.- VIABILITAT LEGAL DE LA MODIFICACIÓ 
 
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, modificat per la Llei 372012 de 22 de febrer, el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme del Decret 305/2006 de 18 de juliol i la Llei del Sòl Estatal 8/2007 de 28 
de maig. 

 
 

L’actuació que es proposa, no comporta la inclusió o la exclusió de cap finca, és de 
caràcter molt puntual i no modifica sistemes urbanístics d’espais lliures o 
d’equipaments, ni suposa cap increment del sostre edificable, densitat, ni 
transformació d’usos. Tampoc es proposa una nova ordenació no coherent d’acord 
amb el model establert pel planejament urbanístic i per tant es considera que es viable 
legalment aquesta modificació. 
 
Aquesta modificació puntual per les seves característiques no comporta demanar 
informes als diferents Organismes. 
 
Les modificacions de planejament i la seva justificació queden principalment 
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recollides als articles 94 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010: 
 
Article 94 
Vigència indefinida del planejament urbanístic 
EI planejament urbanístic, atès que es una disposició administrativa de caràcter general, te vigència 
indefinida i es susceptible de suspensió, modificació i revisió. 
Article 95 
Revisió dels plans d’ordenació urbanística municipal 
1. Els plans d’ordenació urbanística municipal son objecte de revisió en complir-se el termini que s'hi 
fixa o en produir-se les circumstàncies que a aquest fi s'hi especifiquen. 
2. EI conseller o consellera de Política Territorial i Obres Publiques, si les circumstàncies ho exigeixen, 
pot ordenar, amb l’informe previ de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, i havent concedit audiència 
als ens locals afectats, la revisió anticipada d'un pia d’ordenació urbanística municipal d'ofici, autoritzarla 
a instancia dels ens locals afectats o be acordar-la a instancia de les entitats urbanístiques especials o 
dels departaments interessats. 
3. L’autorització demanada per les entitats locals afectades a que es refereix I'apartat 2 s’entén 
atorgada si transcorren tres mesos des que es va presentar a tràmit sense que se n'hagi notificat la 
resolució. 
4. Son circumstàncies que justifiquen l’adopció de l’acord de revisió d'un pla d’ordenació urbanística 
municipal, sens perjudici de la tramitació d'una modificació puntual quan s'escaigui, les disfuncions 
entre les disposicions del pia d’ordenació urbanística municipal i les necessitats reals de sol per crear 
habitatges o per establir activitats econòmiques. 
5. En tots els casos, es una revisió del planejament general l’adopció de nous criteris respecte a 
I'estructura general i orgànica o el model d’ordenació o de classificació del sol preestablerts, i també 
l’alteració del planejament general vi gent que consisteix en la modificació de la classificació del sol no 
urbanitzable i que comporta, per si mateixa o conjuntament amb les modificacions aprovades en els tres 
anys anteriors, un increment superior al 20% de fa suma de la superfície del sol classificat pel 
planejament general com a sol urbà i del classificat com a sol urbanitzable que ja disposi de les obres 
d’urbanització executades. L’adaptació del planejament general municipal ales determinacions dels 
plans directors urbanístics no requereix en cap cas la revisió del planejament general municipal. 
Article 96 
Modificació de les figures del planejament urbanístic 
La modificació de qualsevol dels elements d'una figura del planejament urbanístic se subjecta ales 
mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que s'estableixin per reglament i 
les particularitats següents: 
a) En el cas de modificacions de plans urbanístics plurimunicipals la incidència territorial de les quals 
quedi limitada a un únic terme municipal, correspon a ‘ajuntament afectat per la modificació d'acordarne 
l’aprovació inicial i l’aprovar-lo provisional. 
b) Les modificacions de Is sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o d'equipaments esportius 
resten subjectes al procediment que estableix I'article 98; en el cas de manca de resolució definitiva 
dins de termini, s’entén denegada la modificació. 
c) Les modificacions d'instruments de planejament urbanístic que comportin un increment del sostre 
edificable, de la densitat de I'ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos ja 
establerts, resten subjectes ales particularitats que estableixen els articles 99 i 100. 
d) Els tràmits previs a l’aprovació inicial dels plans directors urbanístics, regulats pels articles 76.1 i 
83.1, no son exigibles ales modificacions dels plans directors urbanístics de delimitació i ordenació de 
les àrees residencials estratègiques i dels sectors d’interès supramunicipals que es refereixin únicament a 
determinacions pròpies del planejament derivat expressament identificades pel pia director. En aquests 
casos, el tràmit d'informació de les modificacions dels plans als ens locals compresos en l'àmbit 
territorial respectiu s'ha d'efectuar simultàniament al tràmit d’informació publica de la proposta de 
modificació aprovada inicialment. 
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 I'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 I'efecte del que estableix I'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) Si comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de I'ús residencial o de la intensitat 
dels usos o la transformació global dels usos previstos anteriorment en el supòsit que el planejament 
anterior no s'hagi executat i es tracti de terrenys, be de titularitat publica on s'hagi adjudicat la 
concessió de la gestió urbanística, be de titularitat privada que en els cine anys anteriors van formar 
part d'un patrimoni públic de sol i d'habitatge, sense que hi concorrin circumstancies sobrevingudes que 
objectivament en legitimin la modificació. 
b) Quan l’ordenació proposada no es 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. 
2 bis. En el cas de modificacions relatives a sistemes urbanístics, i per tal que es pugui apreciar que hi 
ha una projecció adequada dels interessos públics, cal complir, com a mínim, els requisits següents: 
a) 5'ha de donar un compliment adequat a les exigències que estableix l’article 98.1 amb relació al 
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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. 
b) No es pot reduir, en un àmbit d’actuació urbanística, la superfície dels sols 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 fa d'habitatge dotacional 
públic, amb els límits i les justificacions que estableix aquesta llei. 
c) Si la modificació consisteix en un canvi de localització d'un equipament de titularitat publica, no es 
poden empitjorar les condicions de qualitat o de funcionalitat per a la implantació dels usos propis 
d'aquesta qualificació, i si els sols ja eren de titularitat publica s'ha de garantir aquesta titularitat per als 
no us terrenys que es proposa de qualificar d'equipaments abans que la modificació sigui executiva. 
d) Si la modificació consisteix en la reducció, en l'àmbit del pla, de la superfície dels sols qualificats 
d'equipaments de titularitat publica, Ia reducció ha de quedar convenientment justificada en virtut de 
qualsevol de les circumstancies següents: 
Primer. Per la suficiència dels equipaments previstos o existents per fer front ales necessitats. 
5egon. Per la innecessari etat dels terrenys per a la prestació del servei que en motivava la qualificació, 
pel fet que el servei en qüestió ha passat a prestar-se en altres terrenys de titularitat publica. 
Tercer. Per l'interès públic prevalent de destinar els sols a un altre sistema urbanístic públic. 
e) Si es pretén compensar la supressió de la qualificació d'equipament de sols que ja son de titularitat 
publica mitjançant la qualificació com a equipaments d'altres sòls de titularitat privada, la modificació ha 
de garantir la titularitat publica dels sols abans que la modificació sigui executiva. 
3. Les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic requerides per a permetre la 
instal·lació de serveis comuns exigits per la legislació sectorial en edificacions preexistents, si comporten 
la desafectació de sols reservats a sistemes urbanístics o l’ocupació d'espais privats in edificables, han de 
justificar: 
a) Les raons tècniques o econòmiques que facin inviable qualsevol altra solució, 
b) EI manteniment dels estàndards de reserva mínima de terrenys per a sistemes urbanístics establerts 
per la legislació o pel planejament urbanístic i de la funcionalitat del sistema urbanístic afectat, si es 
dona aquest supòsit, 
c) EI manteniment de les condicions adequades de ventilació, assolellament i vistes de les edificacions 
veïnes, quan es redueix la distància respecte a aquestes edificacions. 
4. En els casos a que fa referenda I'apartat 3, els espais ocupats pels serveis comuns esmentats no 
computen a efectes del volum edificable de la parcel·la ni de les distancies mínimes de l'edificació als 
límits de la parcel·la, a d'altres edificacions o a la via publica. 
Article 98 
Modificació dels sistemes urbanístics d'espais lliures, zones verdes o d'equipaments esportius 
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 Ilur destinació a espai lliure o zona verda. 
2. EI conseller o consellera de Política Territorial i Obres Publiques aprova definitivament la modificació 
de les figures de planejament a que fa referenda I'apartat 1, amb I'informe previ favorable de la 
comissió territorial d'urbanisme competent i de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya. 
3. EI conseller o consellera de Política Territorial i Obres Publiques, no obstant el que disposa I'apartat 2, 
en el cas que un ten; del nombre legal de persones membres de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya 
ho sol·liciti, ha de sotmetre I'expedient de modificació a dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. En 
aquest supòsit, la resolució definitiva de I'expedient correspon al Govern i només pot esser aprovatòria 
si I'informe de la Comissió Jurídica Assessora es favorable. 
4. La resolució definitiva de les modificacions a que fa referenda I'apartat 1 s'ha d'adoptar en el termini 
de dos mesos des de l’emissió del darrer informe. Si, un cop transcorregut aquest termini, no s'ha 
adoptat cap resolució expressa, s’entén que la modificació ha estat denegada. 
5. La tramitació regulada per I'apartat 2 no s'aplica ales modificacions esmentades que siguin incloses 
en el procediment de revisto d'un pia d’ordenació urbanística municipal, ni tampoc als ajustos en la 
delimitació dels espais esmentats que no n'alterin la funcionalitat, ni la superfície, ni la localització en el 
territori. 
6. Les propostes de modificació regulades pels apartats 1 i 5 han de justificar en la memòria pertinent, i 
mitjançant la documentació gràfica que sigui necessària, que es compleix el que estableix aquest article. 
Article 99 
Modificació de les figures de planejament urbanístic general que comporten un increment del sostre 
edificable, de fa densitat de I'ús residencial o de fa intensitat, o fa transformació dels usos 
1. Les modificacions d'instruments de planejament general que comportin un increment del sostre 
edificable, de la densitat de I'us residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos 
establerts anteriorment han d'incloure en la documentació les especificacions següents: 
a) La identitat de tots els propietaris o titulars d'altres drets reals sobre les finques afectades, publiques 
o privades, durant els cine anys anteriors a I'inici del procediment de modificació, i els títols en virtut 
dels quals han adquirit els terrenys. Aquesta especificació es duu a terme mitjançant la incorporació a la 
memòria d'una relació d'aquestes persones i de les certificacions pertinents expedides pel Registre de la 
Propietat i, si s'escau, pel Registre Mercantil. En el cas de manca d'identificació del propietari en el 
Registre de la Propietat s'han de fer constar les dades del cadastre. També s'ha de fer constar a la 
memòria si hi ha un adjudicatari de la concessió de la gestió urbanística, i la seva identitat. 
b) La previsió, en el document de I'agenda o del programa d’actuació del pia, de l'execució immediata 
del planejament i I'establiment del termini concret per a aquesta execuclo, el qual ha d'esser 
proporcionat a la magnitud de l'actuació. 
c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de I'operació, en la qual s'ha de justificar, en termes 
comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. 

MODIFICACIÓ 2 DEL POUM DE VILAGRASSA

5



Aquesta avaluació s'ha d'incloure en el document de l’avaluar-lo econòmica i financera, com a separata. 
2. Les modificacions d'instruments de planejament general a que fa referència I'apartat 1 resten també 
subjectes ales particularitats i tenen els efectes següents: 
a) Si les determinacions del planejament general que s'han de modificar tenen una vigència inferior a 
cinc anys, requereixen I'informe favorable de la comissió territorial d'urbanisme competent, abans de la 
tramitació, L'informe ha d'esser demanat per l'administració competent per a tramitar-lo i s’entén emès 
en sentit favorable si transcorren tres mesos des que es va sol·licitar sense que s'hagi notificat. Els 
motius que justifiquen la modificació han d'estar explicitats convenientment en la sol·licitud d'informe i 
s'han de fonamentar en raons d’Interès públic degudament enumerades i objectivades. 
b) L’ incompliment dels terminis establerts per la modificació per a iniciar o acabar les obres 
d’urbanització o per a edificar els solars resultants comporta que I'administració actuant adopti les 
mesures necessàries perquè l’actuació s'executi o per retornar a l’ordenació anterior a la modificació. 
3. Si les modificacions d'instruments de planejament general comporten un increment de sostre 
edificable i es refereixen a sectors o a polígons d’actuació urbanística subjectes a la cessió de sol amb 
aprofitament, han d'establir el percentatge de cessió del 15% de I'increment de I'aprofitament 
urbanístic. 
Article 100 
Modificació de les figures de planejament urbanístic que requereixen un increment de les reserves per a 
sistemes urbanístics 
1. Si la modificació d'una figura del planejament urbanístic comporta un increment de sostre edificable, 
en el cas de sol urbanitzable, s'han d'incrementar proporcionalment, com a mínim, els espais lliures i les 
reserves per a equipaments determinats per I'article 65.3 i 4, i, en el cas de sol urbà, s'ha de preveure 
una reserva mínima per a zones verdes i espais lliures públics de 20 m2 per cada 100 m2 de sostre 
residencial i de 5 m2 per cada 100 m2 de sostre d'altres usos. Per computar aquests estàndards, s'ha 
d’aplicar el que estableix I'article 65.5. Ames, si cal, s'ha de reservar sol per a equipaments públics en 
la quantitat adequada per fer front als requeriments que deriven de la modificació. 
2. Quan la modificació del planejament comporta I'augment de la densitat de l’ús residencial, sense 
increment de I'edificabilitat, s'ha 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, llevat que I'augment de 
densitat es destini a habitatges de protecció publica i no ultrapassi el nombre d'habitatges que resulta 
d'aplicar el mòdul de 70 m2 al sostre amb aquesta destinació. En el cas que aquesta reserva 
complementària, per raons d'impossibilitat material, no es pugui emplaçar en el mateix àmbit 
d’actuació, es pot substituir per I'equivalent del seu valor econòmic, que ‘ajuntament competent ha de 
destinar a nodrir un fons constituït per adquirir zones verdes o espais lliures públics de nova creació en 
el municipi. 
3. En sol urbà, quan la modificació del planejament te per objecte la reordenació general d'un àmbit que 
comporta la transformació global dels usos previstos pel planejament, ha d'incorporar una reserva 
mínima de 22,5 m2 per cada 100 m2 de sostre residencial per a zones verdes, espais lliures públics i 
equipaments públics. D'aquesta reserva, s'ha de destinar un mínim de 15 m2 de sol per cada 100 m2 de 
sostre residencial a zones verdes i espais lliures públics. Així mateix, s'ha d'incorporar una reserva per a 
zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics de 7,5 m2 de sol per cada 100 m2 de sostre 
destinat a altres usos. Aquestes reserves s'apliquen sobre la totalitat del sostre edificable de l'àmbit, Als 
efectes anteriors, computen les reserves que s'han obtingut o s'han previst per a qualsevol ús per raó 
de la destinació de l'àmbit en qüestió d'acord amb el planejament anterior i s'hi ha d'aplicar el que 
estableix I'article 65.5. 
4. Quan la modificació del planejament te per objecte una actuació aïllada de dotacló s'han 
d'incrementar les reserves per a zones verdes, espais lliures i equipaments d'acord amb les regles 
següents: 
a) Si la modificació comporta transformació dels usos preexistents, s'han de complir les reserves 
mínimes que estableix I'apartat 3. 
b) Si la modificació comporta únicament un increment de sostre edificable o de la densitat, s'han 
d'incrementar les reserves d'acord amb el que estableixen els apartats 1 i 2 respectivament. 
c) En el cas que les reserves exigides d'acord amb les lletres a i b no es puguin embalcar en el mateix 
àmbit, per raons d'impossibilitat material, es poden substituir per I'equivalent del seu valor econòmic, 
que ‘ajuntament competent ha de destinar a nodrir un fons constitut per adquirir espais lliures o 
equipaments de nova creació en el municipi. 
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4.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 
 
MODIFICACIÓ 2.1.- El Sistema Viari Rural amb la Clau 2R queda perfectament 
definit a l’articulat del POUM, amb les seves amplades i servituds que no cal 
modificar, si bé en els plànols d’ordenació del Sòl no Urbanitzable, (plànols 3A i 3B 
de POUM) es reprodueixen  els eixos principals que ja figuraven a la Estructura 
General del Territori sense afegir cap altre camí. Donada la necessitat de que en  els 
altres camins quedi clar que els preceptes són els mateixos, s’incorporen el altres 
camins que també formen part des Sistema Viari encara que freqüentment serveixin a 
un nombre moderat de finques i acabin en cul de sac. 
 
Per una major claretat, s’extreu dels plànols  d’ordenació del sòl no urbanitzable 3A i 
3B la Xarxa Viària Rural i s’unifica en el plànol 1 de la Modificació per tal de mostrar 
l’ordenació vigent pel que respecta a camins.  En el plànol 2 s’incorpora la resta de 
viari del Inventari de Camins i es la proposta d’ordenació. 
 
No es modifica cap traçat existent i tampoc s’incorpora cap traçat no tradicional. 
 
MODIFICACIÓ 2.2.- Es modifica un petit tram del vial de la Sèquia Molinal. 
 
Les cases situades al carrer  del Mor, plaça Sitjar i carrer Rossinyol, en el tram entre 
el carrer la Font i el carrer Sant Just, estan situades sobre una plataforma de fiter i el 
seu límit posterior sol coincidir amb el final d’aquesta plataforma. A un nivell inferior 
discorria l’antiga Sèquia Molinal i les Normes Subsidiàries de Planejament dels anys 
80 van qualificar aquest espai com a Xarxa Viària de Vianants amb la Clau 5c i amb 
una amplada variable de 2 a 6 metres. Aquest traçat es separava de les cases a l’alçada 
de la plaça Sitjar i deixava un espai privat a una cota inferior a la de les cases que el 
planejament definia com a Verd Privat Protegit amb la Clau 9. 
 
El POUM de 2010 redefineix i amplia el vial sobre l’antic traçat de la sèquia, elimina 
la qualificació de Verd Privat Protegit i en el cas de les finques de la plaça Sitjar 11 i 
12 redueix lleugerament l’espai posterior edificable. Aquest es l’únic tram a on la 
traça del vial fa un reclau i es situa a la plataforma superior. Es mostra a la pàgina 
següent l’extracte del plànol d’ordenació de les Normes Subsidiàries, a on s’han 
grafiat  les dues finques amb el seu verd privat posterior i en el plànol 3 el 
planejament vigent. 
 
La proposta de nova ordenació queda grafiada al plànol 4 de tal manera que s’elimina 
el reclau en el darrera de les finques de la plaça Sitjar 11 i 12  i queda una franja de 
2,5 metres d’ample no edificable. Aquesta franja té un total de 68,00 m2, dels quals 
10 m2 queden dintre de la finca de Plaça Sitjar 11 i 58 m2 dintre de la finca de Plaça 
Sitjar 12. 
 
Aquesta modificació no modifica en absolut els sostre edificable, ni l’àmbit a on es 
pot desenvolupar l’edificació d’aquestes dues finques i representa una situació 
favorable a les finances municipals al disminuir o eliminar les necessitats 
d’expropiació. 
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MODIFICACIÓ 2.3.- Xamfrà  a la finca de Tr. Migdia 2. 
 
La finca es en testera, limitada per Tr. Migdia, carrer Migdia i carrer Muralla, Està 
qualificada amb la clau B i el seu estat es precari. El plànol 5 mostra la ubicació i 
planejament vigent.  
 
D’acord amb la propietat es pretén que la nova construcció tingui un xamfrà de 3x3 
metres a la cantonada dels carrers Migdia i Muralla, tal com ja tenen dues altres 
cantonades de l’encreuament. 
 
La cessió d’aquests 4,5 m2 de viari serà gratuïta i urbanitzada i no dona dret a cap 
compensació volumètrica. El plànol 6 mostra la ordenació que es proposa. 
 
 
5.-INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÓMICA DE LA MODIFICACIÓ 2 
 
Es pretén en aquest informe veure l’impacte que produirà la present actuació sobre les 
diferents administracions responsables en quan als diferents serveis urbanístics. 
 
En aquest cas, el grafiat dels camins realment existents a la modificació 2.1 i el 
xamfrà de la modificació 2.3 tenen un impacte nul, mentre que l’actuació que es 
proposa a la modificació 2.2 té un impacte positiu tant per no haver d’urbanitzar uns 
m2 marginals respecte el viari, com per disminuir o eliminar les necessitats 
d’expropiació. 
 
 
6.- INFORME AMBIENTAL I ÀMBITS DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 
 
La Modificació Puntual no modifica cap de les condicions ambientals ja previstes al 
POUM, amb el que es considera innecessària la incorporació d’un nou informe 
ambiental. Així mateix, per les característiques de les modificacions no es precisa cap 
suspensió de llicències. 
 
 
Barcelona, novembre de 2017 
 
 
 
 
 
Joan Gangolells Feixas 
Arquitecte 
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ABAST DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 2 DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VILAGRASSA 

D’acord amb l’article 8.5a del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
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MEMÒRIA 

El municipi de Vilagrassa té com a planejament vigent el POUM aprovat 
definitivament el 25 de març de 2010. La modificació 2 que es proposa afecta a tres 
qüestions puntuals, no comporta la inclusió o la exclusió de cap finca, és de 
caràcter molt puntual i no modifica sistemes urbanístics d’espais lliures o 
d’equipaments, ni suposa cap increment del sostre edificable, densitat, ni 
transformació d’usos. Tampoc es proposa una nova ordenació no coherent d’acord 
amb el model establert pel planejament urbanístic i per tant es considera que es 
viable legalment aquesta modificació. 

Per les característiques i àmbit de les modificacions, L’informe de sostenibilitat 
econòmica té globalment un impacte positiu i no es precisa nou informe ambiental 
ni delimitar cap àmbit de suspensió de llicències: 

 MODIFICACIÓ 2.1. COMPLETAR EL SISTEMA VIARI (INVENTARI CAMINS) 

En els plànols d’ordenació del sòl no urbanitzable només hi ha dibuixat part del 
Sistema Viari Rural. La modificació completa el Sistema Viari Rural, (Clau 2R) amb 
els camins reals existents. No es modifica cap traçat i cap dels paràmetres 
reguladors  establerts als articles IV.2.6 al IV.2.13 

MODIFICACIO 2.2. MODIFICACIÓ DEL VIAL DE LA SÈQUIA MOLINAL 

 L’espai públic que ocupava l’antiga Sèquia Molinal des del carrer la Font, limitava 
amb els darreres edificats de les cases, però al arribar a les finques de la plaça 
Sitjar 11 i 12 es separava, deixant un espai qualificat a les Normes Subsidiàries de 
1986 com a Verd Privat ,(Clau 6). El POUM Vigent va incorporar tot aquest  Verd 
Privat al Sistema Viari inclús la plataforma de fiter a on s’assenten totes les cases 

 La modificació proposa recuperar per les finques de la plaça Sitjar 11 i 12, aquest 
reclau situat a un nivell superior i evitar una expropiació innecessària. Aquest reclau 
amb una amplada de 2,5 metres queda inedificable, mentre que queda sense 
modificació la resta de les dues finques 

MODIFICACIÓ 2.3. XAMFRÀ FINCA TR. MIGDIA 2 

En aquests finca en testera qualificada amb la Clau B, d’acord amb la propietat 
s’estableix un xamfrà de 3x3 a la cantonada dels carrers Migdia i Muralla com ja 
existeix a dues altre cantonades de l’encreuament. La cessió del xamfrà serà 
gratuïta i urbanitzada i no dona dret a cap compensació volumètrica 

L’àmbit de la modificació 2.1 es tot el terme municipal. L’àmbit de les modificacions 
2.2 i 2.3 s’indica al plànol adjunt. 

Barcelona, novembre de 2017 

 

Joan Gangolells Feixas 

Arquitecte 
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Joan i Goretti
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Joan i Goretti
Línea poligonal

Joan i Goretti
Cuadro de texto
MOD 2.3
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