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ANTECEDENTS 
 
Pel que fa al planejament vigent, les figures reguladores del present sector serien les 
següents : 
 
• Programa d’Actuació Urbanística Can Magí – Carretera de les Roquetes, aprovat 

definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 16 
d’octubre de 1991, acordada la seva publicació a efectes d’executivitat el 28 d’abril de 
1993 (publicació en el DOGC de data 23 de juliol de 1993). 

 
• Pla Parcial d’Ordenació Can Magí – Carretera de les Roquetes (expedient núm. 

81010/90), aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en 
sessió de data 28 d’abril de 1993 (publicació en el DOGC de data 23 de juliol de 
1993). Aquest planejament qualifica les finques de Zona d’ordenació volumètrica 
específica terciària (clau 18c i 18c-Especial), i que admet com ús exclusiu el 
d’aparcament en planta soterrani. 

 
• Modificació puntual del Pla parcial d'ordenació del sector Can Magí - Carretera de les 

Roquetes (expedient núm. 81001/97), aprovada definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona en data 4 de febrer de 1998 (publicació en el DOGC de 
data 3 d’abril de 1998). Aquest planejament confirma la qualificació urbanística que va 
estipular el corresponent Pla Parcial d’Ordenació Can Magí – Carretera de les 
Roquetes. 

 
 
OBJECTE 
 
Aquesta modificació puntual del PPO Can Magí – Ctra. Roquetes té per objectiu ajustar 
puntualment el planejament a les necessitats actuals i reals del sector a desenvolupar, 
envers tres dels emplaçaments inclosos en el referit planejament derivat (qualificats amb 
les claus zonals 18c i 18c-Especial, dins del polígon I, subsector nord), identificats com a 
zona terciària dins d’un sector majoritàriament residencial, tot això de conformitat amb les 
motivacions i en base a les justificacions tècniques indicades en la Memòria del referit 
projecte, a les quals ens remetem als efectes de valorar positivament l’oportunitat i 
conveniència en relació als interessos públics i privats concurrents en tant que hi ha una 
projecció adequada dels interessos públics tendent a donar resposta a la política de 
creixement econòmic i de consolidació empresarial, tan necessària a nivell municipal com 
supramunicipal, facilitant la implantació d'usos productius terciaris, i contribuir a un 
augment del nombre de llocs de treball, molts dels quals podran ser de caràcter 
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especialitzat, tot això de conformitat amb l’article 97 del Decret Legislatiu 1/2010, d’1 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC), parcialment 
modificat per l’article 39 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer i l’article 167 de la Llei 2/2014, 
de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic 
(«DOGC» de 30 de gener i vigent des del dia 31 de gener de 2014).  
 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

 Decret Legislatiu 1/2010 de 1 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. 

 
 Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme. 

 
 Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 

sector públic. 
 

 Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 

 
 Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 

mobilitat generada. 
 

 Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 
 

 Llei 57/2003 de 15 de desembre que modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril 
reguladora de les Bases de Règim Local. 

 
 
CONTINGUT DEL PROJECTE 
 
El projecte conté les prescripcions a que fan referència l’article 66 del TRLUC en relació 
amb els articles 84 i ss. i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme pel que respecta a les determinacions ajustades a llur 
finalitat específica i documentació de les modificacions dels instruments de planejament 
urbanístic, excepció feta de l’informe ambiental, de l’estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada i de l’avaluació econòmica i financera els quals no es consideren necessaris 
per la poca envergadura i mínim impacte de la present modificació puntual, segons és de 
veure en el punt 2.1. CONTINGUT DEL DOCUMENT de la Memòria descriptiva i 
justificativa del present pla, al qual ens remetem.  
 
Així mateix, en tractar-se d’una modificació de planejament derivat d’iniciativa pública no 
cal donar compliment a l’article 102.3.a) del TRLUC.  
 
 
TRAMITACIÓ 
 
Ve determinada per l’article 96 en relació amb el 85 del TRLUC. Per tant, correspon la 
seva aprovació inicial a aquest Ajuntament, sotmetre l’expedient a informació pública per 
termini D’UN MES a partir del dia següent al de la darrera publicació del corresponent 
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edicte en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de premsa periòdica de més 
divulgació en l’àmbit municipal al qual es refereix la present figura de planejament derivat, 
tauler d’edictes municipal i mitjans telemàtics, de conformitat amb l’article 85.4 del 
TRLUC i de la forma prevista en l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
Sol·licitar informe als organismes amb competència concurrent, d’acord amb el que 
determina l’article 85.5 del TRLUC. 
 
Un cop finalitzat el termini d’informació pública i en el supòsit que no s’hagin formulat 
al·legacions ni altres prescripcions derivades dels eventuals informes d’aquells 
organismes amb competència concurrent, cal procedir a la seva aprovació provisional per 
part del Ple de la Corporació i trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de l’Àmbit Metropolità de Barcelona per a llur aprovació definitiva i entrada en vigor. 
 
En el supòsit que es formulin al·legacions o prescripcions derivades dels eventuals 
informes d’aquells organismes amb competència concurrent, caldrà la seva prèvia 
resolució i posterior aprovació provisional per part del Ple de la Corporació, abans de 
remetre l’expedient a la referida Comissió Territorial d’Urbanisme.   
 
 
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. 
 
D’acord amb tot l’anterior, procedeix informar favorablement l’aprovació inicial 
d’aquesta modificació puntual de pla parcial d’ordenació i la resta de tramitació 
reglamentària, proposant la seva aprovació provisional sempre que, superat el termini 
d’informació pública d’UN MES no s’hagi presentat cap al·legació ni reclamació.  
 
La qual cosa s’informa sense perjudici d’altre millor criteri. 
 
Sant Cugat del Vallès, 6 d’octubre de 2014 
 

        Vist-i-plau 
La tècnica d’administració general  El Cap del Servei de Planejament i 
adscrita al Servei de Planejament i Gestió,         Gestió Urbanística   
 
 
 
 
Noemí Piqueras Muñoz Josep Tarragó i Pampalona 


