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OBJECTE 
 
De conformitat amb la memòria de la referida modificació puntual de planejament 
derivat se’n desprèn que l’objectiu bàsic de la present modificació és l’adaptació d’una 
porció de sòl identificada com Sistema urbanístic local de comunicació i les seves zones 
de protecció; Xarxa viària (clau 5), la qual ha esdevingut buida de contingut per una 
situació urbanística d’incoherència entre plans, arrossegada històricament pel 
planejament derivat de desenvolupament del Pla General Metropolità, fins a l’actualitat. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
 L’article 67.1.k) en relació amb el 67.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (segons redacció donada 
per la Llei 3/2012, del 22 de febrer), en relació amb els 92 i següents del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, 
en tot allò que no s’oposin a la llei, que preveuen expressament la possibilitat de 
redactar plans especials urbanístics si són necessaris per assolir finalitats 
anàlogues a les recollides en les lletres a) a j), en desenvolupament de les 
determinacions contingudes en els plans territorials parcials i sectorials i en el 
planejament urbanístic general i encara que no estiguin previstos expressament 
en aquests darrers planejaments, “sense poder substituir en cap cas el pla 
d’ordenació urbanística municipal en la seva funció d’ordenació integral del 
territori, per la qual cosa no poden alterar la classificació del sòl ni poden 
modificar els elements fonamentals de l’estructura general definits per aquest 
planejament; en canvi, poden alterar altres determinacions del planejament 
urbanístic general i establir les limitacions d’ús que siguin necessàries per a 
assolir la finalitat que els justifica”.  

 
 Els articles 69.1 del Decret legislatiu 1/2010 en relació amb l’article 94 del Decret 

305/2006 determinen la documentació que serà necessari incloure (documentació 
escrita i gràfica adequada a llur naturalesa i finalitat). Aquesta documentació ha 
d’incloure, en qualsevol cas, una memòria descriptiva i justificativa de la 
necessitat o conveniència del pla i de l’ordenació que aquest preveu, així com els 
plànols d’informació i d’ordenació que corresponguin) un estudi d’avaluació de 
mobilitat generada, amb el contingut que determini aquesta legislació. 

 
D’acord amb aquests preceptes, aquest Pla Especial hauria d’incorporar, si escau, 
l’informe ambiental, seguint els continguts establerts per l’article 100 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol. 
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 L’article 3.1.c) del Decret 344/2006, de 19 de novembre pel qual es regula els 
estudis d’avaluació de mobilitat generada, determina que els estudis d’avaluació 
de la mobilitat generada s’han d’incloure com a document independent en el 
planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la 
implantació de nous usos o activitats, si aquest fos el cas. 

 
 La Disposició transitòria 6.2 del Decret legislatiu 1/2010 determina que “ Els 

instruments de planejament urbanístic derivat, relatius a sectors que preveuen 
usos residencials, que desenvolupen planejament urbanístic general que no 
contingui la memòria social que exigeix l'article 59 n'han d'incorporar una que 
defineixi els objectius de producció d'habitatge protegit o assequible. Aquesta 
exigència no és aplicable als instruments de planejament urbanístic derivats 
aprovats inicialment abans de l'entrada en vigor de la Llei 10/2004.” Aquest 
precepte no seria d’aplicació en el cas que ens ocupa en tant que ens trobem 
davant d’un planejament derivat aprovat inicialment abans de l’entrada en vigor de 
la Llei 10/2004. 

 
 
ANÀLISI DEL PROJECTE 
 
En base als anteriors antecedents i fonaments de dret, el present projecte de 
modificació puntual del Pla Especial de Vialitat El Colomer disposa de la documentació 
necessària i suficient, havent-se de complementar, si escau, amb la incorporació 
d’aquelles determinacions que recullin els informes tècnics obrants a l’expedient dels 
diferents àmbits municipals així com les que en resultin dels emesos pels organismes 
afectats per raó de llurs competències sectorials. 
 
Es constata la innecessarietat d’incorporar, a la documentació del present pla, l’estudi 
de mobilitat generada d’acord amb el que determina l’article 3.1.c) del Decret 344/2006, 
de 19 de novembre, pel qual es regulen els estudis d’avaluació de mobilitat generada, 
en tant que no té per objectiu la implantació de nous usos o activitats i també la 
innecessarietat d’elaborar informe ambiental en tant que el present pla no està subjecte 
a avaluació ambiental per no trobar-se dins dels supòssits de l’article 7 de la Llei 6/2009, 
del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes (encara d’aplicació de 
conformitat amb el punt 2 de la Disposició Derogatòria Única de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental). 
 
 
TRAMITACIÓ  
 
Ve determinada per l’article 85 per remissió de l’article 96, tots dos del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
Per tant, correspon la seva aprovació inicial a aquest Ajuntament; a continuació, cal 
sotmetre l’expedient a informació pública per termini D’UN MES, a partir del dia següent 
al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels 
diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, tauler d’anuncis i web 
municipal, d’acord amb el que determina l’article 23.1.b) i 2 del Decret 305/2006 de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, i també notificar 
personalment els acords que s’adoptin, en compliment de les normes de transparència 
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municipals, als propietaris i titulars de drets reals inclosos dins l’àmbit territorial d’aquesta 
modificació de planejament derivat, així com també al Servei d’Intervenció en l’Edificació 
i al Servei de Valoracions, Expropiacions i Disciplina Urbanística de la Direcció de 
Planificació Territorial de l’Àmbit de Territori i Qualitat Urbana, als efectes oportuns. 
 
Sol.licitar informe, si escau, als organismes amb competència concurrent, d’acord amb 
el que determina l’article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
Un cop superat el termini d’informació pública, recaptats els eventuals informes dels 
organismes amb competència concurrent i en el supòsit que no s’hagin formulat 
al·legacions, cal remetre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit 
metropolità de Barcelona, als efectes d’interessar llur aprovació definitiva.  
 
En el supòsit de formular-se al·legacions caldrà resoldre prèviament les mateixes, per 
part del Ple de la Corporació i remetre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de l’àmbit metropolità de Barcelona. 
 
 
QUÒRUM  
 
El Ple de la Corporació és l’organisme competent per aprovar inicialment aquesta figura 
de planejament derivat en virtut del Decret 1399/11, de data 22 de juny de 2011, de 
delegació de determinades competències en matèria urbanística legalment atribuïdes a 
l’Alcaldia, segons l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases 
de Règim Local. 
 
Requereix un quòrum de majoria simple dels membres que integren la Corporació, 
d’acord amb el que determina l’article 47.1 de la Llei 57/2003, de 15 de desembre, que 
modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, en tant que 
es tracta d’un supòsit no contemplat en la relació de matèries requerides de la majoria 
qualificada regulada a l’article 47.2 del mateix text normatiu.   
 
 
CONCLUSIONS  
 
Com sigui que es tracta d’una aprovació inicial, s’informa favorablement aquest 
projecte, que haurà de sotmetre’s al tràmit d’informació pública i a la resta de tramitació 
normativament preceptiva.  
 
Tot això s’informa sense perjudici d’altre millor criteri. 
 

 
Sant Cugat del Vallès, 4 de juliol de 2014 
 
La tècnica d’administració general   Vist-i-plau 
adscrita al Servei de Planejament i Gestió,  Cap del Servei de Planejament 

i Gestió Urbanística   
 
 
Noemí Piqueras Muñoz Josep Tarragó i Pampalona 


