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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓ 
 
 
1.1. ANTECEDENTS URBANÍSTICS 
 
El 29 de gener de 2008 es publica al DOGC la normativa urbanística del Text refós del Pla d’ordenació 
urbanística municipal d'Olèrdola (POUM), verificat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en 
sessió de 20 de setembre de 2007, en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de 14 de desembre de 
2006.  
 
Des del 2008, s’han aprovat tres modificacions puntuals del POUM que afectaven a tres temes molt concrets: 
a la urbanització de Daltmar, motivat per discordances amb la realitat física que es van detectar en el moment 
de l’execució del polígon d’actuació; al Barri de Viladellops, també per adequar-lo més a la realitat física i 
històrica del nucli i fer possible el desenvolupament del polígon d’actuació que el delimita; i una petita 
modificació del catàleg de patrimoni per desqualificar una barraca de pedra seca afectada per la carretera C-
15. 
 
Però durant aquests anys, de l’aplicació de la normativa urbanística i els plànols d’ordenació en el dia a dia, 
hem anat detectant algunes discordances i errades o incongruències en el planejament vigent que s’haurien 
d’esmenar. També han aparegut noves necessitats, especialment en el sistema d’equipaments que també 
comporten la necessitat de la modificació del pla. 
 
 
1.2. JUSTIFICACIÓ JURÍDICA - TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
La modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal d’Olèrdola té la motivació jurídica següent: 
 
a) L’article 94 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 

(TRLU), estableix que el planejament urbanístic, atès que és una disposició administrativa de caràcter 
general, té vigència indefinida i és susceptible de suspensió, modificació i revisió. 

 
b) Per altra banda, l’article 96 de la mateixa llei (modificat per l’article 38 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer) 

estableix que : 
“La modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a les 
mateixes disposicions que en regeixen la formació. (…).” 

 
c) L’article 57 de la Llei d'urbanisme, diu en l’apartat d del punt 2 que, correspon als plans d’ordenació 

urbanística municipal determinar les circumstàncies que en poden produir la modificació o revisió. 
 
d) En referència al punt anterior, l'article 5 de les Normes urbanístiques del Pla d'ordenació urbanística 

municipal d’Olèrdola especifica que: 
 

1. Sols podrà modificar-se el POUM, quan la variació de les seves determinacions no alterin la coherència 
entre previsions i ordenació, de manera que s’exigeixi una revisió global del mateix. 

 
2. Quan les circumstàncies ho facin necessari, es podrà modificar qualsevol element del POUM, tramitant 

el corresponent Projecte de Modificació del POUM, amb les restriccions introduïdes a l’apartat 3 de 
l’article anterior. 
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3. Les propostes de modificació, s’hauran de basar en un estudi justificatiu de la modificació, de la seva 
incidència en l’ordenació general i la innecessarietat de revisió global del POUM. 

 
4. L’Ajuntament podrà delimitar àmbits de pla especial a fi de descongestionar els sectors on es generin 

problemes de consolidació o densificació, o es malmeti el territori urbà, incrementant a tal fi, mitjançant 
operacions de reforma, les superfícies destinades a  vials o places públiques, d’esbarjo o expansió, 
centres culturals i docents, centres d’assistència i altres serveis d’interès públic i social sempre que no 
s'alterin ni els usos principals ni els aprofitaments i les càrregues urbanístiques, ni l'estructura 
fonamental del planejament. 

 
5. La tramitació de les propostes de modificació s’ajustarà al mateix procediment establert per a la 

formulació i aprovació del POUM, adequant-se en tot cas a l’establert a l’article 94 (article 96 del TRLU 
vigent) en relació als articles 58 i 59 de la Llei d’Urbanisme. 

 
6. No es consideraran modificació del POUM les variacions en la superfície de les zones i dels sectors 

de sòl urbanitzable quan responguin a ajustos deguts a la propietat i/o a elements de territori (masses 
arbòries, torrents, camins, línies de carena, i elements similars), i no suposin més de +/- 8% de la 
superfície fixada pel POUM. 

 
En quant a la formulació de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal d'Olèrdola, cal tenir 
en compte el que estableix l'apartat 2 de l'article 76 de la TRLU: "Correspon de formular els plans d'ordenació 
urbanística municipal i els programes d'actuació urbanística municipal als ajuntaments. 
 
En quant a la tramitació administrativa d'aquesta modificació caldrà aplicar el que estableix l'article 85 de la Llei 
d'urbanisme: 
 
a) L'aprovació inicial i l'aprovació provisional dels plans d'ordenació urbanística municipal pertoquen a 

l'ajuntament corresponent.  
 
b) Els plans d'ordenació urbanística municipal, un cop se n'ha acordat l'aprovació inicial, s'han de posar a 

informació pública, per un termini d'un mes. Els edictes de convocatòria de la informació pública s'han de 
trametre en el termini de deu dies des de l'adopció de l'acord d'aprovació inicial. 

 
c) Simultàniament al tràmit d'informació pública, s'ha de solꞏlicitar un informe als organismes afectats per raó 

de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició 
n'autoritzi un de més llarg. 

 
d) Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística municipal, s'ha de concedir 

audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confini amb el del municipi que és objecte del pla. 
 
 
En quant al procediment d’avaluació ambiental del pla, caldrà tenir en compte el que estableix l’article 86 bis 
del TRLU: 
 
1. L’avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic que hi estiguin sotmesos d’acord amb la 

legislació en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes s’integra en el procediment d’elaboració 
dels plans urbanístics, de conformitat amb aquesta llei i amb el reglament que la desplega. Aquesta 
integració, d’acord amb la legislació en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes, comporta 
necessàriament les actuacions següents: 
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a) L’elaboració, per l’òrgan o la persona que promogui el pla, d’un informe de sostenibilitat ambiental 

preliminar i el lliurament d’aquest informe a l’òrgan ambiental perquè emeti el document de referència, 
havent efectuat les consultes necessàries. L’òrgan promotor del pla pot dur a terme aquestes consultes 
si és part de l’Administració de la Generalitat i ho comunica prèviament a l’òrgan ambiental. La direcció 
general competent en matèria d’ordenació del territori i d’urbanisme ha d’elaborar l’informe territorial i 
urbanístic sobre l’avanç del pla, i l’ha de trametre a l’òrgan competent en matèria ambiental perquè 
l’incorpori al document de referència. 

b) L’elaboració, per l’òrgan o la persona que promogui el pla, d’un informe de sostenibilitat ambiental 
d’acord amb el document de referència. 

c) El tràmit de consultes a les administracions públiques afectades i a les persones interessades, 
conjuntament amb el tràmit d’informació pública del pla aprovat inicialment, per un període mínim de 
quaranta-cinc dies. 

d) L’elaboració, per l’òrgan o la persona que promogui el pla, de la memòria ambiental, amb l’acord de 
l’òrgan ambiental. 

e) La presa en consideració, en l’aprovació definitiva del pla, de l’informe de sostenibilitat ambiental, de la 
memòria ambiental i de l’acord de l’òrgan ambiental, mitjançant una declaració específica en què, si hi 
hagués discrepàncies amb els resultats de l’avaluació ambiental, cal justificar-ne els motius i les 
mesures adoptades. 

f) La publicitat del pla aprovat definitivament, que ha de complir els requisits derivats de l’article 28 de la 
Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 
 

2. El procediment de decisió prèvia d’avaluació ambiental dels plans urbanístics que hi estiguin sotmesos 
d’acord amb l’article 8 de la Llei 6/2009 es regeix pel que estableixen els articles 15 i 16 de la dita llei, llevat 
que el promotor consideri que el pla s’ha de sotmetre a l’avaluació ambiental. En aquest cas, se segueix 
directament el procediment d’avaluació ambiental. 
 

3. En el cas que el pla urbanístic estableixi actuacions executables directament sense requerir el 
desenvolupament de projectes d’obres posteriors i s’hagi de sotmetre al procediment de declaració 
d’impacte ambiental, l’estudi d’impacte ambiental ha d’ésser incorporat al pla i ha d’ésser sotmès a 
informació pública conjuntament amb aquest. La declaració d’impacte ambiental s’ha d’efectuar, segons 
que correspongui, abans de l’aprovació provisional o abans de l’aprovació definitiva de l’expedient. 

 
 
Per altra banda, cal tenir en compte el que estableix la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de 
plans i programes. L’article 7 d’aquesta llei diu el següent: 
 
1. S'han de sotmetre a avaluació ambiental les següents modificacions de plans i programes: 

 
a) Les modificacions dels plans i els programes a què fan referència l'article 6 i l'annex 1 que constitueixin 

modificacions substancials de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia dels plans 
i els programes, sempre que produeixin diferències apreciables en les característiques dels efectes 
previstos sobre el medi ambient. 

b) Les modificacions que estableixin el marc per a l'autorització en un futur de projectes i activitats 
sotmesos a avaluació d'impacte ambiental. 

c) Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació de sòl no urbanitzable 
o que n'alterin la qualificació; en aquest darrer cas, si les noves qualificacions comporten l'admissió de 
nous usos o de més intensitats d'ús respecte a l'ordenació que es modifica. (eliminat per la disposició 
addicional 8à de la Llei 16/2015) 
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d) La resta de modificacions dels plans d'ordenació urbanística municipal que constitueixin modificacions 
substancials de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla que produeixin 
diferències apreciables en les característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient, llevat de 
les que afectin únicament el sòl urbà. (eliminat per la disposició addicional 8à de la Llei 16/2015). 

e) Les modificacions que puguin comportar repercussions sobre el medi ambient que no hagin estat 
avaluades anteriorment, llevat de les modificacions del planejament urbanístic. 

 
2. Les modificacions a què fan referència les lletres c i d de l'apartat 1 no estan subjectes a avaluació ambiental 

si, per les característiques que tenen i per la poca entitat, es constata, sense necessitat d'estudis o altres 
treballs addicionals, que no poden produir efectes significatius en el medi ambient. A aquests efectes, el 
promotor ha de presentar una solꞏlicitud a l'òrgan ambiental, en la fase preliminar de l'elaboració del pla o 
programa, per tal que aquest, per mitjà d'una resolució motivada, declari la no-subjecció del pla o programa 
a avaluació ambiental. El termini per a adoptar i notificar la resolució és d'un mes des de la presentació de 
la solꞏlicitud. Si l'òrgan ambiental no notifica la resolució d'exempció d'avaluació en l'esmentat termini, 
s'entén que la solꞏlicitud ha estat desestimada. (eliminat per la disposició addicional 8à de la Llei 16/2015) 
 

 
L’article 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, 
estableix el procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics. 
 
No obstant tot això, cal tenir en compte el que estableix la disposició addicional vuitena (regles aplicables fins 
que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013) 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,. En els seus apartats 5, 6, 7 i 8 diu: 
 
5. “Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica simplificada, en el cas que el promotor d’un pla o programa, 

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

6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, s’estableixen les regles següents: 
 
a) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària: 
Primer. Els plans d’ordenació urbanística municipal. 
Segon. Els plans parcials urbanístics de delimitació. 
Tercer. El planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització de projectes i activitats 
sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que pugui tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa 
Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007, del 13 de desembre, del patrimoni natural i de la 
biodiversitat, o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural. 
Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura autorització de 
projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que puguin tenir efectes apreciables en 
espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007 o en altres espais del Pla 
d’espais d’interès natural. 
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Cinquè. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica 
ordinària que constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la 
cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència.” 
Sisè. Els instruments de planejament urbanístic inclosos en l’apartat b, si així ho determina l’òrgan 
ambiental en l’informe ambiental estratègic o a solꞏlicitud del promotor. 
 
b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada: 
Primer. Els plans directors urbanístics i les normes de planejament urbanístic. 
Segon. Els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable no inclosos 
en l’apartat tercer de la lletra a en el cas que desenvolupin planejament urbanístic general no avaluat 
ambientalment o planejament urbanístic general avaluat ambientalment si aquest ho determina. 
Tercer. Les modificacions dels plans urbanístics dels apartats primer i segon que constitueixin variacions 
fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla que produeixin 
diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 
Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària 
que no constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la 
cronologia del pla, però que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 
 
c) No han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes significatius que 
produeixen sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat avaluats en el planejament urbanístic 
general: 
Primer. El planejament urbanístic derivat no inclòs en l’apartat tercer de la lletra a que es refereix només a 
sòl urbà o que desenvolupa planejament urbanístic general avaluat ambientalment. 
Segon. Les modificacions de planejament urbanístic no incloses en l’apartat quart de la lletra a que es 
refereixen només a sòl urbà. 
 
d) En el cas de plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable que no qualifiquin sòl, si llur contingut es 
restringeix a l’establiment d’actuacions executables directament sense requerir el desenvolupament de 
projectes d’obres posteriors, no s’aplica cap procediment d’avaluació ambiental estratègica. Aquests plans 
han de seguir el procediment d’avaluació d’impacte ambiental ordinària o simplificada, si escau. 
 
e) L’òrgan ambiental pot determinar que no tenen efectes significatius sobre el medi ambient les 
modificacions dels plans urbanístics que no constitueixen variacions fonamentals de llurs estratègies, 
directrius i propostes o llur cronologia i que no produeixen diferències en els efectes previstos o en la zona 
d’influència. Per a obtenir aquesta declaració, el promotor, en la fase preliminar de l’elaboració de la 
modificació, ha de presentar una solꞏlicitud en què justifiqui les circumstàncies descrites. El termini per a 
adoptar i notificar la declaració és d’un mes des de la presentació de la solꞏlicitud. La manca de resolució 
expressa té efectes desestimatoris. 

 
7. Les prescripcions contingudes en l’apartat 6 comporten la no-aplicació dels preceptes següents de la Llei 

6/2009: les lletres c i d de l’apartat 1 i l’apartat 2 de l’article 7; les lletres c i d, i la lletra e pel que fa a la 
referència a les lletres c i d, de l’apartat 1 i l’apartat 2 de l’article 8; i l’apartat 2 de l’annex 1. 

 
8. Els procediments d’avaluació ambiental estratègica iniciats a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei es 

regeixen per les prescripcions de la Llei 6/2009 en allò que no contradigui la normativa bàsica continguda 
en la Llei de l’Estat 21/2013 i en la resta, per les prescripcions d’aquesta normativa bàsica.” 
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Per tant, la majoria de modificacions d’aquest expedient no haurien d'estar sotmeses a avaluació ambiental, 
excepte la modificació que afecta a uns terrenys agrícoles al costat del Camp de futbol de Sant Pere Molanta, 
que hauria d’estar sotmesa a avaluació ambiental simplificada, ja que no constitueix una variació fonamental 
de les estratègies, les directrius i les propostes o la cronologia del pal, però produeixen diferències en els 
efectes previstos. 
 
La secció 2a del capítol I (articles 29 a 32) de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, 
estableix quin és el procediment de l’avaluació ambiental simplificada: 
 
Abans de l’aprovació inicial de la modificació de planejament, caldrà que l’ajuntament remeti a l’òrgan ambiental 
un esborrany de pla juntament amb el document ambiental estratègic que ha de contenir: 
 
a) Els objectius de la planificació.  
b) L’abast i el contingut del pla proposat i de les seves alternatives raonables, tècnicament i ambientalment 

viables.  
c) El desenvolupament previsible del pla o programa.  
d) Una caracterització de la situació del medi ambient abans del desenvolupament del pla o programa en 

l’àmbit territorial afectat.  
e) Els efectes ambientals previsibles i, si és procedent, la seva quantificació.  
f) Els efectes previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents.  
g) La motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada.  
h) Un resum dels motius de la selecció de les alternatives previstes.  
i) Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura que sigui possible, corregir qualsevol efecte 

negatiu rellevant en el medi ambient de l’aplicació del pla o programa, tenint en compte el canvi climàtic.  
j) Una descripció de les mesures previstes per al seguiment ambiental del pla. 
 
L’òrgan ambiental ha de consultar a les administracions públiques afectades i persones interessades. Amb 
aquesta informació, l’òrgan ambiental formularà l’informe ambiental estratègic que determinarà: 
 

a) Si s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària perquè pot tenir efectes significatius 
sobre el medi ambient, o 

b) Que les modificacions de pla no tenen efectes significatius sobre el medi ambient. 
 
En aquest últim cas, l’Ajuntament, amb l’informe ambiental estratègic, podrà fer l’aprovació inicial de la 
modificació de planejament. 
 
El 5 d’octubre de 2016, l’Ajuntament d’Olèrdola solꞏlicita a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 
Barcelona l’informe previ a l’aprovació inicial de l’expedient de Modificacions puntuals del Pla d’ordenació 
urbanística municipal d’Olèrdola, ajuntant a la petició els documents de l’Avanç de pla i el Document ambiental 
estratègic, en el tràmit inicial del procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada. 
 
El 16 de desembre de 2016, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental emet el seu informe en el que 
resol el següent: 
 
“-1 Emetre l’informe ambiental estratègic en el sentit que les Modificacions puntuals del Pla d’ordenació 
urbanística municipal, al terme municipal d’Olèrdola no s’han de sotmetre a avaluació ambiental estratègica 
ordinària atès que no tenen efectes significatius sobre el medi ambient. 
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-2 Indicar a l’Ajuntament d’Olèrdola que caldrà solꞏlicitar informe a aquesta Oficina Territorial com a organisme 
ambiental afectat per raó de les seves competències sectorials un cop aprovades inicialment les Modificacions 
puntuals i simultàniament al tràmit d’informació pública, de conformitat amb l’article 85.5 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme, les quals hauran d’incorporar les consideracions següents: 
 

a) Caldrà minimitzar el consum de sòl, tot ajustant l’ampliació a l’imprescindible a partir dels requeriments 
estrictes de l’equipament, els quals hauran de quedar justificats en la proposta de modificació, d’acord 
amb l’establert en l’article 172 de la normativa del POUM d’Olèrdola. 
 
D’altra banda, caldrà especificar el tractament superficial dels espais lliures per tal de permetre la 
permeabilitat de l’aigua de pluja per tal d’assegurar el compliment de la mesura definida en la 
documentació ambiental, en el posterior desenvolupament de la modificació. 

b) Caldrà tenir en compte els criteris establerts en les Fitxes de bones pràctiques en el paisatge vitivinícola 
de l’Alt Penedès, per tal de millorar la integració paisatgística de les actuacions que es derivin de 
l’ampliació de l’equipament existent. 

c) Caldrà assegurar la preservació dels marges arbrats existents en l’àmbit adjacent al camp de futbol de 
Sant Pere, així com millorar la seva estructura amb la plantació d’espècies de caràcter autòcton en el 
sentit expressat en el DAE adjuntat.  

d) Caldrà adequar la descripció de la zona de protecció envers la contaminació lumínica dels àmbits 
objecte de la modificació en el sentit expressat en el present informe. 
 

-3 Notificar-ho a l’Ajuntament d’Olèrdola i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.” 
 
1.3. INFORMES EMESOS PER ELS DIFERENTS ORGANISMES I DEPARTAMENTS CONSULTATS EN 

L’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA: 
 
El ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, en sessió de 30 de maig de 2017, va acordar l’aprovació inicial de la 
Modificació Puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal d’Olèrdola, i va solꞏlicitar a la Generalitat els 
informes sectorials següents (26 de juny de 2017): 
 
Àmbit de territori i sostenibilitat: aigües, contaminació acústica i lluminosa, contaminació atmosfèrica, geològic, 
medi ambient i mobilitat. 
Àmbit de cultura: patrimoni arqueològic i patrimoni arquitectònic i arqueològic 
Àmbit agricultura: desenvolupament rural 
 
Els informes rebuts per l’Ajuntament són els següents: 
 
- Informe emès per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el 13 de setembre de 2017: conclou que 

no consideren necessària l’adopció de mesures per la protecció del patrimoni geològic i quant als riscos 
geològics, que l’estudi que inclou la modificació és suficient per donar compliment a la normativa 
d’aplicació. 

- Informe emès per la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat industrial, el 15 de novembre de 2017, 
que analitza els temes següents: electricitat (informe favorable); hidrocarburs; seguretat industrial (informe 
favorable condicionat a la inclusió en el POUM limitacions urbanístiques dins de la franja de seguretat 
d’indústries o establiment amb risc d’accidents greus; cal fer esment que la modificació no afecta a aquesta 
franja de protecció, no obstant això, s’incorporarà dins la normativa urbanística aquesta limitació); i mines 
(no s’afecten). 

- Informe emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, el 12 de gener de 2018, que conclou 
el següent: 
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a) Caldrà recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i incorporar les seves prescripcions 
b) Caldrà minimitzar el consum i transformació de sòl de protecció especial de la vinya, tot prioritzant la 

ubicació dels nous usos proposats en zones ja transformades i amb baix valor natural i caldrà preservar 
la totalitat dels marges arbrats tenint en compte la seva importància com a microcorredors biològics. 

c) Caldrà donar compliment a la normativa i a les mesures ambientals esmentades en aquest informe i 
en la documentació ambiental adjuntada. 

- Informe emès pels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura, el 2 de febrer de 2018, en 
el que es conclou que la naturalesa de les modificacions plantejades en el present document no suposen 
una afectació negativa en el patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic del municipi. 

- Informe emès per la Direcció General de Desenvolupament Rural, el 7 de febrer de 2019, que és favorable 
condicionat a què l’ampliació de la superfície d’equipaments de l’actual camp de futbol de Sant Pere 
Molanta s’ajusti a l’imprescindible a partir dels requeriments estrictes de l’equipament, segons l’establert 
en l’article 172 de la normativa del POUM d’Olèrdola (Alt Penedès). 

 
1.3.1 PRESCRIPCIONS DE L’ACORD DE LA CTUP DE 8 DE MAIG DE 2020 I JUSTIFICACIÓ DEL 
COMPLIMENT D’AQUESTES PRESCRIPCIONS  
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès, en sessió de 8 de maig de 2020, en referència a aquest 
expedient de modificació del POUM d’Olèrdola, va acordar el següent: 
 
“-1 Rehabilitació del termini administratiu suspès per aplicació de la Disposició addicional tercera, del Reial 
Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19, segons la redacció donada pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març de 
l’expedient 2016/61785/B, relatiu a la Modificació puntual I del Pla d'ordenació urbanística municipal, d’Olèrdola 
d’acord amb la motivació que es recull en els fonaments de dret. 
 
-2 Suspendre l’emissió de l’informe previst a l’article 98 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, sobre la Modificació puntual I del Pla d'ordenació urbanística municipal, 
d’Olèrdola, pel que fa a l’àmbit del polígon industrial Clot de Moja, fins que es doni compliment a les 
prescripcions següent:  
 
2.1Cal aplicar les determinacions de l’article 98 del TRLU i garantir el manteniment de la superfície qualificada 
de sistema d’espais lliures i de la funcionalitat de la reserva afectada. 
 
-3 Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal d’Olèrdola, 
promoguda i tramesa per l’ Ajuntament, suspenent-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la 
presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i 
degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents: 
 
3.1Cal entendre la modificació al nucli de Sant Miquel d’Olèrdola com una actuació de transformació urbanística 
de dotació, d’acord amb la disposició addicional segona del TRLU i donar compliment als articles 43, 99 i 100 
del TRLU. 
 
3.2 La modificació del camp de futbol de Sant Pere Molanta, cal donar compliment a les prescripcions dels 
informes de la CTUB, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental i la Direcció General de 
Desenvolupament Rural i minimitzar el consum i transformació de sòl de protecció especial de la vinya, ajustant 
l’ampliació a l’imprescindible a partir dels requeriments estrictes de l’equipament i prioritzant la ubicació dels 
nous usos en zones ja transformades i amb baix valor natural i preservant la totalitat dels marges arbrats. 
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Cal que l’article 194 determini que les sitges o elements tècnics impossibles d’emplaçar a l’interior de la nau 
han de mantenir les separacions mínimes que es fixen per a l’edificació principal a tots els límits de la parcelꞏla, 
no només a la façana.  
 
3.3Cal que a l’article 100 s’inclogui, entre la resta de condicionats d’excepció en l’exigència de places 
d’aparcament en els edificis unifamiliars, l’obligació de destinar la planta baixa a local comercial i la impossibilitat 
de segregar aquesta planta baixa de la resta de l’habitatge com una entitat registral independent. 
 
3.4Cal donar compliment a l’informe de la Direcció general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial i incloure a 
les normes urbanístiques del document les restriccions normatives que s’hi indiquen. 
 
3.5A nivell documental, cal indicar de forma clara en cadascun dels plànols si són d’informació o d’ordenació i 
dibuixar-hi els diferents àmbits de la modificació. 
 
-4 Recordar a l’Ajuntament que la documentació en format digital que s’ha de presentar als efectes de 
l’aprovació definitiva ha d’incloure obligatòriament una carpeta, anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de 
Catalunya, estructurada d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques dels plànols del pla, d’acord amb l’Ordre TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre 
normalització de les claus urbanístiques i els requeriments tècnics de presentació dels instruments de 
planejament urbanístic. 
 
-5 Comunicar-ho a l’Ajuntament.” 
 
Per donar compliment a aquestes prescripcions, s’han incorporat en el Text refós les modificacions 
següents:  
 
2.1Cal aplicar les determinacions de l’article 98 del TRLU i garantir el manteniment de la superfície qualificada 
de sistema d’espais lliures i de la funcionalitat de la reserva afectada. 
 
COM DE MOMENT NO PODEM GARANTIR EL MANTENIMENT DE LA SUPERFÍCIE, AQUEST PUNT S’HA 
RETIRAT DE L’EXPEDIENT I ES TRAMITARÀ UN EXPEDIENT INDEPENDENT, QUAN TROBEM UNA 
SOLUCIÓ PER COMPENSAR LA SUPERFÍCIE D’ESPAIS LLIURES. 
 
3.1Cal entendre la modificació al nucli de Sant Miquel d’Olèrdola com una actuació de transformació urbanística 
de dotació, d’acord amb la disposició addicional segona del TRLU i donar compliment als articles 43, 99 i 100 
del TRLU. 
 
ES PROPOSA INCORPORAR A LA NORMATIVA URBANÍSTICA L’OBLIGACIÓ DE COMPENSAR EL 15% 
SOBRE INCREMENT D’APROFITAMENT I LA RESERVA MÍNIMA PER A ZONES VERDES DE 20 M2 PER 
CADA 100 M2 DE SOSTRE (COMPENSADES ECONÒMICAMENT) EN CAS D’AMPLIACIÓ DE LES 
EDIFICACIONS. AQUESTA CONDICIÓ QUEDA INCORPORADA A L’ARTICLE 7.13 DE LA NORMATIVA 
URBANÍSTICA. 
 
3.2 La modificació del camp de futbol de Sant Pere Molanta, cal donar compliment a les prescripcions dels 
informes de la CTUB, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental i la Direcció General de 
Desenvolupament Rural i minimitzar el consum i transformació de sòl de protecció especial de la vinya, ajustant 
l’ampliació a l’imprescindible a partir dels requeriments estrictes de l’equipament i prioritzant la ubicació dels 
nous usos en zones ja transformades i amb baix valor natural i preservant la totalitat dels marges arbrats. 
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S’HA REDUÏT I AJUSTAT AL MÍNIM LA SUPERFÍCIE DE VINYA AFECTADA PEL SISTEMA 
D’EQUIPAMENTS. I ES PROPOSA QUALIFICAR COM A SISTEMA VIARI ELS TERRENYS QUE 
ACTUALMENT JA ESTAN OCUPATS PER L’APARCAMENT. 
 
Cal que l’article 194 determini que les sitges o elements tècnics impossibles d’emplaçar a l’interior de la nau 
han de mantenir les separacions mínimes que es fixen per a l’edificació principal a tots els límits de la parcelꞏla, 
no només a la façana.  
 
S’HA MODIFICAT EL REDACTAT DE L’ARTICLE D’ACORD AMB ELS CRITERIS COMENTATS AMB LES 
TÈCNIQUES DE LA CTUP (ESTABLINT UNA DISTÀNCIA MÍNIMA ALS LÍMITS I ESTABLINT UNA 
OCUPACIÓ MÀXIMA D’AQUESTES INSTALꞏLACIONS). AQUESTA MODIFICACIÓ QUEDA RECOLLIDA 
EN L’ARTICLE 7.7 DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA. 
 
3.3Cal que a l’article 100 s’inclogui, entre la resta de condicionats d’excepció en l’exigència de places 
d’aparcament en els edificis unifamiliars, l’obligació de destinar la planta baixa a local comercial i la impossibilitat 
de segregar aquesta planta baixa de la resta de l’habitatge com una entitat registral independent. 
 
TAMBÉ S’HA MODIFICAT EL REDACTAT D’ACORD AMB LES DIRECTRIUS MARCADES PER LES 
TÈCNIQUES DE LA CTUP. ARTICLE 7.1. 
 
3.4Cal donar compliment a l’informe de la Direcció general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial i incloure a 
les normes urbanístiques del document les restriccions normatives que s’hi indiquen. 
 
S’HA INCORPORAT A LA NORMATIVA URBANÍSTICA LA ZONA DEL POLÍGON ON NO ES PODEN 
SITUAR ELEMENTS VULNERABLES O MOLT VULNERABLES, D’ACORD AMB L’INFORME EMÈS. 
AQUESTA CONDICIÓ ESTÀ RECOLLIDA EN L’ARTICLE 7.8 DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA. 
 
3.5A nivell documental, cal indicar de forma clara en cadascun dels plànols si són d’informació o d’ordenació i 
dibuixar-hi els diferents àmbits de la modificació. 
 
ES MODIFIQUEN ELS PLÀNOLS D’ACORD AMB QUE SE SOLꞏLICITA. 
 
 
1.4. REDACCIÓ 
 
La present Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal d'Olèrdola, que afecta a diferents 
articles de la normativa urbanística i diferents zones del municipi, està redactada pels Serveis Tècnics 
municipals. 
 
 
1.5. CONTINGUT DOCUMENTAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 
 
El contingut documental, la present Modificació puntual s’adequa a la finalitat, contingut i abast que li són propis 
a través dels documents: 
 
Memòria descriptiva i justificativa 
Agenda i memòria social 
Informe mediambiental 
Informe de sostenibilitat econòmica 
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Annexes 
Plànols 
 
D’acord amb el que estableix l’article 118.4 del Decret legislatiu 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’urbanisme, han d’incorporar obligatòriament informe ambiental, les modificacions de plans urbanístics 
que se sotmetin a avaluació ambiental. 
 
En aquest cas, d’acord amb el que s’ha exposat en l’apartat 1.2 d’aquest document, se sotmetrà a avaluació 
ambiental simplificada l’expedient, i per tant, l’expedient incorporarà el Document ambiental estratègic definit 
en l’article 29 de la Llei 21/2013. 
 
 
1.6. JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT 
 
En el marc de l’article 97.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme que regula les modificacions de les figures de 
planejament urbanístic, s’estableix que aquest tipus de propostes han de raonar i justificar la necessitat de la 
iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència en relació amb els interessos públics i privats concurrents. 
 
La necessitat de la iniciativa i la seva oportunitat en relació amb els interessos públics es justifica a continuació. 
 
En relació amb els interessos privats, la necessitat de la iniciativa i la seva oportunitat, queda també en gran 
part reflectida en el contingut argumental següent, especialment en l’adequació i correcció de qualificació 
d’alguns terrenys en sòl urbà que afecta a edificacions privades existents. 
 
En el seu conjunt la present Modificació puntual conjumina els interessos públics i els interessos privats, amb 
l’objectiu compartit d’adequar les necessitats i la realitat física existents amb els paràmetres que defineixen 
l’ordenació del territori. 
 
Tal com s'ha exposat en l'apartat anterior, les modificacions del POUM que es proposen en aquest expedient 
tenen diferents motivacions. 
 
Per una banda, hi ha un seguit de modificacions que afecten a diferents articles de la normativa urbanística. 
Aquestes modificacions es realitzen bàsicament per esmenar errades en els articles, per aclarir algun punt de 
la normativa que és confús o és contradictori amb el contingut d’algun altre article, o bé per ajustar la normativa 
a la realitat existent o a les necessitats d’alguna zona. 
 
Aquest primer apartat de modificacions és necessari per poder atorgar o denegar les llicències urbanístiques 
amb major seguretat jurídica, i que aquestes llicències responguin a les necessitats actuals del municipi. Les 
modificacions proposades no afecten al model d’ordenació establert pel planejament urbanístic vigent.  
 
Per altra banda, hi ha un segon apartat de modificacions que afecta a la requalificació o ajustament de 
qualificació de varis terrenys puntuals dins del sòl urbà, que no s’ajusten a la realitat física existent anterior a 
l’aprovació del POUM i que suposen problemàtica a l’hora d’aplicar les determinacions del planejament vigent. 
Són temes que no es van detectar en el moment de la redacció del pla i que ara es volen esmenar. 
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Finalment, es proposa un tercer apartat de modificacions que afecta a sistemes públics. Concretament, es 
tracta de fer una ampliació del sistema d’equipaments (camp de futbol) de Sant Pere Molanta, en sòl no 
urbanitzable, per a crear una zona d’aparcaments de l’equipament; també de qualificar com a vialitat, un 
terrenys que confronten amb l’escola de Sant Pere Molanta per a destinar-ho temporalment a aparcament. 
Aquests terrenys actualment ja tenen aquest ús i el que es vol és recollir aquesta destinació en el planejament 
vigent, i constituir una reserva de vialitat, en el cas que el nucli de Sant Pere Molanta creixi per aquesta zona.  
 
I en tercer lloc, en el document de modificació del POUM aprovat per l’Ajuntament s’incorporava una 
modificació per esmenar una errada existent en el POUM de la delimitació del sistema d’espais lliures del 
polígon industrial del Clot de Moja, que no s’ajusta a l’anterior planejament general, ni al planejament derivat ni 
al projecte de reparcelꞏlació aprovat d’aquest sector i que inclou uns terrenys classificats anteriorment com a 
sòl no urbanitzable que no van ser cedits a l’Ajuntament en el procés de desenvolupament del sector. Aquesta 
modificació, i en vista a l’Acord de la CTUP de 8 de maig de 2020, s’ha eliminat d’aquest expedient i es tramitarà 
en un expedient independent, ja que actualment no és possible justificar el compliment de les determinacions 
de l’article 98 del TRLU. 
 
 
1.7. JUSTIFICACIÓ QUE NO CONCORREN MOTIUS DE VALORACIÓ NEGATIVA DE LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL POUM 
 
En l’article 97.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme es defineixen els criteris per establir una valoració negativa 
de la Modificació puntual del PGOU. A l’efecte de valorar aquests criteris en relació amb la present Modificació 
puntual s’exposen els següents punts: 
 
Les modificacions puntual no comporten increment de sostre edificable, ni de la densitat d’ús residencial, ni la 
transformació global dels usos anteriorment previstos d’àmbits on el planejament anterior no s’ha executat i no 
es tracta de terrenys, ni de titularitat pública on s’ha adjudicat la concessió de la gestió urbanística, ni de 
titularitat privada que en els 5 anys anteriors van formar part d’un patrimoni del sòl i d’habitatge. 
 
L’ordenació proposada és coherent amb el model d’ordenació establert pel planejament vigent i no entra en 
contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic sostenible. 
 
L’ordenació proposada té un àmbit limitat al municipi d’Olèrdola, i en cap cas comporta una actuació 
excepcional d’acord amb el planejament territorial. 
 
La proposta té una projecció adequada dels interessos públics, tal i com es justifica en la present memòria, i 
compleix les exigències que estableix l’article 98.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme amb relació al 
manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais lliures. 
 
 
 
1.8. JUSTIFICACIÓ DE L’OBSERVANÇA DE L’OBJECTIU DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC 

SOSTENIBLE I DE LES DIRECTRIUS PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
 
La present Modificació puntual del POUM d’Olèrdola s’ha desenvolupat seguint els criteris definits en l’article 3 
del text refós de la Llei d’urbanisme i de l’article 3 del Reglament de la mateixa llei, que es sintetitzen pel que 
fa a la modificació en els punts següents: 
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La majoria de modificacions no suposen creixement dels nuclis urbans, només afecten a petits reajustaments 
de les edificacions en aquests nuclis. Únicament es proposen dos petits creixements, tots dos destinats a 
sistemes d’equipaments i vialitat, i un d’ells en sòl no urbanitzable.  
 
El petit creixement proposat al nucli de Sant Pere Molanta, destinat a vialitat, no afecta a la preservació dels 
recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals d’aquest nucli ni de la resta del 
municipi, garantint la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 
 
L’ampliació proposada es fa en continuïtat amb el teixit urbà existent i evita la dispersió en el territori. 
 
La Modificació puntual concorda també amb les directrius per al planejament urbanístic contingudes en l’article 
9 del Text refós de la Llei d’urbanisme i en els articles 5, 6 i 7 del Reglament de la mateixa llei, especialment 
en els punts següents: 
 
No s’urbanitza ni edifica en cap zona inundable i en cap zona de risc per a la seguretat i el benestar de les 
persones. 
 
La modificació no afecta als valors paisatgístics, el patrimoni cultural i la identitat del nuclis d’Olèrdola.  
 
No s’urbanitza ni edifica en terrenys de pendent superior al 20%. 
 
 
1.9. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
ANTECEDENTS 
 
El 29 de gener de 2008 es publica al DOGC la normativa urbanística del Text refós del Pla d’ordenació 
urbanística municipal d'Olèrdola, verificat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 
20 de setembre de 2007, en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de 14 de desembre de 2006.  
 
És per tant aquest document el que constitueix el planejament vigent al municipi d’Olèrdola. 
 
En els apartats següents es concretarà les mesures i actuacions que es preveuen realitzar per garantir i 
fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans.  
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
L'article 8 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme,  
anomenat 'Publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió urbanístics' es refereix a la 
participació de la ciutadania en els processos urbanístics i estableix que s'han garantir i fomentar els drets 
d'iniciativa, d'informació i de participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de 
gestió. A més, es regula la possibilitat que els ajuntaments puguin constituir voluntàriament consells assessors 
urbanístics, com a òrgans locals de caràcter informatiu i deliberatiu per a garantir i fomentar aquests drets 
d'iniciativa, d'informació i de participació de la ciutadania.  
 
Cal destacar que el paràgraf 5 d'aquest article 8, estableix l'obligació de regular per reglament les formes de 
consulta i divulgació dels projectes urbanístics, els mitjans d'accés de la ciutadania als dits projectes i als 
documents corresponents i la prestació d'assistència tècnica perquè puguin comprendre'ls correctament.  
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En el títol segon del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme es 
regulen els drets d'informació dels ciutadans i ciutadanes en l'activitat urbanística: la informació urbanística, la 
participació ciutadana, la  publicitat dels instruments urbanístics, els drets d'informació respecte als 
procediments urbanístics... 
 
En l'article 105 del Reglament estableix que les administracions competents per a la formulació del pla 
urbanístic poden acordar, en qualsevol moment anterior a l'acord d'aprovació inicial, l'aprovació i publicació del 
programa de participació ciutadana, de conformitat amb el que estableix l'article 22 d'aquest Reglament, i que 
l'aprovació i publicació del programa de participació ciutadana és obligatòria en el cas de formulació o revisió 
del pla d'ordenació urbanística municipal, i es pot acordar prèviament o simultàniament a la publicació de 
l'avanç del pla.  
 
Tractant-se d'una modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal d'Olèrdola, que afecta a una 
part molt concreta del territori, i d'acord amb el que estableix l'article 117.3 del Reglament, no és considera 
necessari l'aprovació d'un programa de participació ciutadana tal com es descriu en l'article 22 del mateix 
reglament. 
 
INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA PREVISTA 
 
En els apartats següents s'exposen les mesures que s’han pres amb la finalitat de facilitar tant la divulgació i 
la comprensió dels objectius i del contingut de la modificació puntual, com la formulació d'alꞏlegacions, 
suggeriments o propostes alternatives al llarg de la preceptiva informació pública a convocar després de 
l'aprovació inicial. 
 
- Documentació que ha estat sotmesa a exposició pública després de l’acord d’aprovació inicial de la 

modificació puntual del POUM d’Olèrdola: 
 

Tots els documents que integren específicament la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 
municipal d’Olèrdola. 

 
- Criteris que es van establir per una segona informació pública: 

 
Caldrà procedir a obrir un nou termini d'informació pública en els casos següents: 
 
a) Per la introducció de canvis substancials en el pla aprovat inicialment i exposat al públic, bé d'ofici o 

bé per l'estimació d'alꞏlegacions formulades en el decurs de la primera informació pública o d'informes 
sectorials. En aquest cas, el projecte de pla urbanístic modificat s'ha d'aprovar inicialment per segona 
vegada abans d'ésser sotmès novament a informació . 

b) Quan l'esmena de les deficiències assenyalades en els acords de suspensió total o parcial del tràmit 
d'aprovació definitiva del planejament urbanístic comporti un canvi substancial en el contingut de la 
figura de planejament objecte de resolució. En aquest cas, cal que l'Ajuntament aprovi expressament 
un text que incorpori els canvis introduïts i el sotmeti a informació pública. 

 
S'entén que són canvis substancials: 
 
c) L'adopció de nous criteris respecte a l'estructura general o al model d'ordenació del territori. 
d) L'adopció de nous criteris respecte a la classificació del sòl. 
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Els canvis en la classificació del sòl, en les previsions sobre sistemes urbanístics generals, en les 
qualificacions urbanístiques o en altres determinacions dels plans urbanístics que no s'incloguin en els 
casos indicats en l'apartat anterior no comporten l'exigència d'un nou termini d'informació pública però 
s'han de fer constar en l'acord d'aprovació. 
 
No s’ha realitzat una segona exposició pública perquè no s’han produït aquestes circumstàncies. 

 
 
- Actuacions de participació ciutadana que es van dur a terme després de l’aprovació inicial de la 

Modificació puntual del POUM. 
 

Les mesures i actuacions previstes per garantir i fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació 
dels ciutadans que es van prendre a partir de l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla d’ordenació 
urbanística municipal d’Olèrdola van ser les següents: 

 
1. Exposició pública del document: publicació de l’edicte d’aprovació inicial de la Modificació del POUM i 

de la convocatòria d’exposició pública als diaris oficials: al BOPB de 22 de juny de 2017 i al DOGC de 
22 de juny de 2017.  
 

2. Divulgació en els mitjans de comunicació i publicitat: l’edicte d’aprovació inicial del POUM i de la 
convocatòria d’exposició pública, a més dels diaris oficials, es va publicar en un diari de màxima difusió:  
El Punt Avui de 16 de juny de 2017. 

 
3. Divulgació via internet del POUM: en la web de l’Ajuntament (www.olerdola.cat) es van penjar els 

documents bàsics del Pla. 
 

4. Divulgació en mitjans de comunicació locals o comarcals: es va fer notícia a l’emissora municipal i en 
mitjans d’informació comarcals (la Fura, el 3 de vuit, el Cargol) 
 
 

 
1.10. OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ 
 
Els objectius d’aquesta modificació són diferents i estan descrits a continuació: 
 
1. Modificació en el redactat d’alguns articles de la normativa urbanística per a esmenar errades o 

concretar incongruències o bé modificar paràmetres edificatoris d’alguna zona: 
 
ARTICLE 100 APARTAT 3A: 
 
“Article 100. Previsions d’aparcaments als edificis 

 (...) 
3. a) Quan de l’aplicació de l’apartat primer d’aquest article resulti, en edificis destinats a habitatge 
plurifamiliar, que l'exigència de places d'aparcament és inferior a quatre, i pugui atendre's l'aparcament 
del previsible nombre de vehicles en altres edificacions públiques o privades properes, podrà exonerar-
se de l'obligació de reserva d'aparcaments en el propi edifici, sempre i quan es localitzin en un altre 
edifici que no estigui situat a més de 100m de l’edifici objecte de llicència. En qualsevol cas s'ha de 
demostrar la vinculació d'aquests aparcaments a aquells usos que motiven la llicència.”  
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En aquest article només es preveu una excepció de l’exigència de places d’aparcament en edificis 
destinats a habitatge plurifamiliar. Es proposa modificar-lo, per incloure també els habitatges 
unifamiliars amb tipus d’ordenació alineats a vial, per permetre altres activitats en les plantes baixes 
d’aquestes edificacions, compatibles amb l’ús d’habitatge i admeses en cadascuna de les zones.” 
 
ARTICLE 120: 
 
“Article 120. Planta pis 
 
S’entendrà per planta pis tota la planta d’edificació situada per damunt de la planta baixa. 
 
L’altura habitable mínima de les plantes pis, tal com s'ha definit a l'article 118.3, no serà inferior a 2,50 
m.” 
 
Es pretén modificar aquest article per preveure una excepció: en naus industrials, en les plantes 
intermitges (semi-altells) destinades a magatzem es vol reduir l’altura mínima lliure a 2,20m. 
 
ARTICLE 137 APARTAT 3.A: 
 
“Article 137.  Alçada i sotacoberta. 
(...) 
3. Per sobre de l’alçada reguladora màxima, només es permetran: 
 
a) Per a edificis acabats en terrassa es considerarà el pla d'arrencada de la planta coberta, el pla 

superior dels elements resistents de la darrera planta pis. Per sobre d'aquest pla es podrà situar 
la cambra d'aire amb una alçada màxima de 60 cm. Les baranes tindran una alçada màxima d'un 
metre per sobre de la cambra d'aire. 
 
A més, dins el gàlib que dibuixen uns plans inclinats 30º aplicats des de les arestes d'inserció dels 
plans de façana amb l'alçada reguladora màxima, es podran instalꞏlar cossos edificats que 
continguin els elements tècnics de l'ascensor, la climatització de l'edifici, les claraboies dels 
celoberts, els plafons solars, la caixa d'escales i els dipòsits d'aigua.” 

 
Es pretén corregir una errada que hi ha en aquest apartat de l’article 137. Cal substituir “plans inclinats 
30º” per plans inclinats del 30%. D’aquesta manera els paràmetres d’alçada dels edificis acabats en 
teulada i els acabats en terrassa seran els mateixos. 
 
ARTICLE 148 APARTATS 1 I 2: 
 
“Article 148. Separacions mínimes 

 
1. Les separacions mínimes de l’edificació o edificacions principals al front de la via pública, al fons 

de parcelꞏla, als seus límits laterals i entre edificacions d’una mateixa parcelꞏla, són les establertes 
en cada cas, en aquestes Normes. 
(...) 
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2. Les plantes soterranis resultants de desmunts, anivellacions de terreny o excavacions, hauran, en 
el cas d'habitatges unifamiliars de respectar les distàncies mínimes als límits de parcelꞏla, excepte 
si es tracta de la part que serveixi per donar accés des de l’exterior als usos permesos en els 
soterranis i sempre que dita part no excedeixi del 15% de la superfície lliure. En altre cas, s’estarà 
a lo disposat en l’article 141.” 

 
En l’apartat 1, cal eliminar la paraula principals, ja que també es pretén que les separacions mínimes 
als límits de parcelꞏla establertes per cada zonificació afecti a totes les construccions, incloses les 
auxiliars. En l’apartat 2, cal esmenar l’errada al text que fa referència a l’article 141 i substituir-la per 
l’article 145. 
 
ARTICLE 149 APARTAT 2 
 
“Article 149. Construccions auxiliars 
(...) 
2. Podran situar-s'hi piscines per a ús particular, separades com a mínim 1,00 m. dels llindars de la 

parcelꞏla, sempre que les tanques de separació siguin d’obra i no siguin susceptibles de 
transmissió de corrent elèctrica.” 

 
En aquest article no es regula a quina distància dels llindars de parcelꞏles s’han de situar les piscines 
si les tanques de separació no són d’obra i són susceptibles de transmissió de corrent elèctrica. Es 
proposa que aquesta distància sigui 2 m, i per tant, es modifiqui l’article en aquest sentit. 
 
ARTICLE 191 APARTAT 6d ZONA RESIDENCIAL EN EDIFICACIÓ AÏLLADA 
 
“Article 191. Condicions d’edificació, claus 6a a 6m. 
(...) 
 
6. Construccions auxiliars. 
 

a) L’ocupació en superfície d’aquestes construccions es fixa en el 10% de la parcelꞏla, excepte 
per a la subzona 6f, 6h, 6i i 6j que és un 5%. 

b) La subzona 6m no admet construccions auxiliars. 
c) L’alçada màxima serà de 3 metres i trenta centímetres (3,30 m.). 
d) Per les claus 6h, 6i i 6j, s’hauran de separar 2,00 m. com a mínim de la partió de la parcelꞏla 

veïna. 
e) Tant l’ocupació com el sostre de les construccions auxiliars computen per a l’ocupació 

màxima, i la màxima intensitat d’edificació.” 
  

Cal modificar el punt d d’aquest apartat, de manera que també es reguli la distància mínima als límits 
de parcelꞏla de les edificacions auxiliars per la resta de claus. 
 
ARTICLE 194 PUNT 9 I AFEGIR PUNT 10 ZONA INDUSTRIAL CLAU 7 
 
“Article 194. Condicions d’edificació.  
(...) 
9. Construccions auxiliars 
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Per a les subzones 7a i 7b, en els espais resultat de les separacions als límits de l’edificació principal, 
s’admetran les construccions auxiliars següents: 
 
a) Construccions auxiliars per a protecció d’instalꞏlacions ubicades en el fons de les parcelꞏles que 

compleixin les condicions següents: separació mínima a límits 2 m; es poden adossar a les 
edificacions principals; alçada màxima de les edificacions de 3 m; les construccions hauran de 
tenir com a mínim dos dels seus tancaments laterals oberts o tancats amb materials calats; 
ocupació màxima del 1% de la superfície de la parcelꞏla. 

 
b) Marquesines per aparcaments: hauran de complir les condicions següents: ocupació màxima del 

5% de la superfície de la parcelꞏla; hauran d’estar obertes per tots els seus laterals; l’alçada 
màxima d’aquestes marquesines serà de 3,0 m; separació mínima a límits 1 m; hauran de 
construir-se amb materials lleugers i desmuntables; poden estar adossades o separades de 
l’edificació principal. 

 
c) Marquesines per a molls de càrrega: es podran construir marquesines o elements ornamentals 

sempre que mantinguin la unitat de composició amb la resta de l’edificació, i es tracti de materials 
lleugers i desmuntables. El vol màxim permès per a les marquesines serà de 4 m. 
El destí d’aquestes marquesines és la protecció de l’accés, la càrrega i descàrrega de mercaderies 
a les naus industrials, per tant, en cap cas es podran utilitzar com a magatzems exteriors de 
materials ni residus de l’activitat que es desenvolupi. 

 
Totes aquestes construccions no computaran en el càlcul de l’edificabilitat ni l’ocupació màxima de les 
parcelꞏles. 
 
Per la resta de subzones no s’admetran les construccions auxiliars.” 
 
Aquest punt es vol modificar per afegir dins de les construccions auxiliars admeses, construccions com 
centres de transformació o cossos destinats a porteria i vigilància..., necessàries per la tipologia 
d’activitats que es desenvolupen en aquesta zonificació i que actualment no estan recollides en el 
planejament vigent. 
 
S’afegirà un punt 10 a l’article per incorporar les limitacions urbanístiques provocades per l’existència 
d’un establiment amb risc d’accidents greus (AG) al polígon de Sant Pere Molanta (clau 7a), establint 
una zona de protecció en la que no es podran implantar nous elements molt vulnerables d’acord amb 
la definició que consta en la instrucció 8/2007 SIE, d’acord amb la condició establerta en l’informe 
emès per la Direcció general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial. 
 
ARTICLE 208 PUNT 5 SECTORS DE SÒL URBANITZABLE 
 
Article 208. Característiques específiques dels sectors. 
(...) 
5. Es tindran en compte les determinacions de l’article 228 d’aquestes NNUU en tots aquells sectors 

travessats per rieres. 
 
Caldrà esmenar la referència a l’article 228, que és errònia i substituir-la per l’article 229. 
 
ARTICLE 235 APARTAT A INSTALꞏLACIONS AGRÀRIES I APARTAT B EDIFICACIONS 
AGRÍCOLES (CLAU 24) 
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“Article 235. Instalꞏlacions agràries i edificacions agrícoles. 
 
A) INSTALꞏLACIONS AGRÀRIES 

 
1. Definició. La categoria d’instalꞏlacions agràries comprèn les directament vinculades amb 

explotacions agràries o forestals (vitivinicultura, serradura i trossejat de fusta, etc...). Les dites 
construccions hauran d’ajustar-se als Plans i Normes de la Conselleria d’Agricultura, i a la LUC. 

 
2. Condicions d’edificació. S’estableixen les següents condicions d’edificació: 

 
a) Per a finques superiors a 15 Ha.   5.000 m3/1.000 m² 
b) Per a finques entre 7,5 i 15 Ha.   2.500 m3/500 m² 
c) Per a finques 3 i 7,5 Ha.    1.500 m3/300 m² 
d) Finques inferiors a 3 Ha.    0,05 m3/0,01 m²/m² 
e) Alçada màxima de qualsevol element  11 m. 
f) Les edificacions han de separar-se, com a mínim, 10 m. dels límits de la parcelꞏla. 
 

3. Qualsevulla nova edificació haurà de separar-se, com a mínim, 100 metres de la zona forestal 
(clau 25) o del Parc Comarcal d’Olèrdola (clau 21). 

 
B) EDIFICACIONS AGRÍCOLES 
 
1. Definició. Són aquelles construccions amb un ús directament al servei de l’explotació agrícola 

on se situen, com ara coberts i garatges de maquinària agrícola. 
 
2. Condicions d’edificació. S’estableixen les següents condicions d’edificació: 
 

a) Per a finques superiors a 15 Ha.  2.500 m3/500 m² 
b) Per a finques entre 7,5 i 15 Ha.  1.500 m3/300 m² 
c) Per a finques 3 i 7,5 Ha.      750 m3/150 m² 
d) Finques inferiors a 3 Ha.    0,015 m3/0,003 m²/m² 
e) Alçada màxima de qualsevol element segons article 108 
f) Les edificacions han de separar-se, com a mínim, 10 m. dels límits de la parcelꞏla. 

 
3. Qualsevulla nova edificació haurà de separar-se, com a mínim, 100 metres de la zona forestal 

(clau 25) o del Parc Comarcal d’Olèrdola (clau 21) i 50 metres de la “zona d’interès històric i 
paisatgístic-protecció d’arbrat” (clau 27b). 

 
4. S’autoritzen les edificacions agrícoles a les claus 24a, 24b i 27a, i a la 23 amb la limitació d’un 

màxim de 150 m².” 
 
Es modifica l’apartat A perquè, en el cas de les granges, les determinacions del punt 2 contradiuen les 
condicions per aquest tipus d’instalꞏlacions establertes en els articles 106 i 107. Això ha suposat 
problemes a l’hora d’autoritzar la implantació d’alguna activitat. Aquesta modificació es va aconsellar 
en un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, celebrada en sessió de 6 de 
novembre de 2014.  
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El punt 2d de l’apartat B d’aquest article contradiu el que estableix l’article 108.2 de la normativa 
urbanística. Per evitar aquesta contradicció, es proposa modificar el redactat d’aquest punt fent 
referència a l’article 108.2. Cal eliminar les condicions per a finques inferiors a 3Ha. 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA 
 
“DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA 
 
En sòl urbà només s'admetrà la instalꞏlació d'antenes i altres elements per a telecomunicacions en 
edificis i/o sòls de titularitat municipal, previ conveni a establir en cada cas. Això no obstant, no 
s'admetrà la seva instalꞏlació en el sistema d'espais lliures, ni als equipaments docents, sanitari-
assistencials i esportius. 
 
S'admetrà la instalꞏlació en ubicacions que no siguin de titularitat municipal sempre que es motivi i es 
justifiqui tècnicament la inviabilitat de l'ús de les ubicacions de titularitat municipal.” 
 
 
Es proposa eliminar aquesta disposició transitòria, ja que contradiu la normativa sectorial de 
telecomunicacions i provoca problemes al moment de tramitar expedients per a la colꞏlocació d’aquest 
tipus d’instalꞏlacions. 
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2. Modificacions que suposen el canvi o ajustament de qualificació de varis terrenys puntuals dins del sòl 
urbà: 
 

2.1 Modificació línia de profunditat màxima edificable d’uns terrenys situats a la cantonada del carrer Font 
Tallada amb el carrer Sant Pere, qualificats com a sòl residencial en consolidació (clau 2) 
 
Aquests terrenys afronten per dos dels seus límits amb dos vials, fent cantonada, amb un altre límit 
amb sistema d’equipaments docents, i pel quart límit, amb una parcelꞏla qualificada com a zona de 
fileres amb jardí davanter, subzona Sector Eixample i UA5 de Sant Pere. La línia de profunditat màxima 
edificable, que és paralꞏlela al carrer Font Tallada, fa que quedi un espai residual no edificat, entre 
l’edificació permesa i la tanca mitgera amb la parcelꞏla contigua. I tampoc s’ajusta a l’edificació i als 
patis existents. Per això, es proposa modificar la superfície i la profunditat màxima edificable d’aquests 
terrenys. 
 
En l’annex 1 de la memòria es justifica que no hi ha augment de sostre respecte al permès per la 
normativa vigent, ni en virtut de les condicions d’ordenació d’aplicació en el moment de la construcció 
de les edificacions existent. 
 

2.2 Modificació de qualificació urbanística d’uns terrenys situats al carrer Major de Sant Miquel d’Olèrdola 
per ajustar-los a la realitat física existent. 
 
Els terrenys que es volen modificar de qualificació, actualment estan qualificats com sòl residencial en 
edificació aïllada.  
 
La modificació és en dos sentits diferents: en primer lloc, tornar a qualificar com a vial uns terrenys que 
ja ho havien sigut anteriorment i que mitjançant una modificació de planejament aprovada l’any 1998 
ho van deixar de ser. La qualificació com a vialitat és necessària per poder donar accés a un habitatge, 
que actualment no confronta amb cap vial (concretament l’habitatge situat al carrer Major núm. 7B, 
amb referència cadastral núm. 3153611CF9735S0001LZ). La titularitat dels terrenys que es 
qualifiquen com a sistema viari no ha sofert cap canvi des de la modificació de l’any 98, per tant, no és 
necessari aplicar cap mecanisme per a la seva obtenció ni tampoc per la seva urbanització ja que 
disposa de pavimentació i dels serveis bàsics necessaris. 
 
S’ha analitzat el procés històric de divisió i formació de les parcelꞏles que confronten amb el carreró 
que es va desqualificar per determinar com és possible que es modifiqués la qualificació de vialitat i 
que hagi quedat una finca sense accés des de vial. 
 
En l’annex 2 s’adjunta còpia de les notes del Registre de la Propietat de les finques afectades i les 
divisions i parcelꞏlacions que es van fer d’aquestes finques i també còpia de les fitxes cadastrals 
actuals i de l’any 1998. 
 
En aquest annex, també s’ha inclòs l’estudi detallat de l’evolució d’aquestes finques, que a més justifica 
la desestimació de l’alꞏlegació presentada durant l’exposició pública de l’aprovació inicial del 
document. 
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En la modificació del Pla general aprovada l’any 1998, es va utilitzar les fitxes del cadastre per 
determinar que totes les parcelꞏles que anteriorment confrontaven amb el carreró que es 
desqualificava, tenien accés des d’un altre vial. Però de l’anàlisi de les notes històriques de les finques 
afectades, hem pogut comprovar que existia un error en el cadastre, i que una de les finques que 
afrontava al carreró no tenia accés des de cap altre vial. 
 
És per això, que ara, en el moment que s’ha detectat aquest error, es vol corregir aquest fet i tornar 
enrere la modificació de planejament que es va dur a terme l’any 1998. Cal aclarir, que des de 
l’aprovació de la modificació no s’ha fet cap altra parcelꞏlació o modificació de les finques ni de les 
edificacions existents en aquell moment. 
 
Per altra banda, també es vol qualificar com a zona residencial en consolidació (clau 2), uns terrenys 
ocupats per edificacions que responen als paràmetres d’aquesta zona (alineació a vial), a l’igual de les 
edificacions amb les que confronta, que també tenen aquesta qualificació, i no la de residencial amb 
edificació aïllada. 
 
En aquests terrenys hi ha edificacions existents, amb diferents dates de construcció, alguna d’elles de 
1880, que ocupen pràcticament la totalitat de la parcelꞏla i que estan alineades a vial o bé amb alguna 
petita reculada. Per tant, corresponen a una tipologia molt diferent a la d’edificació aïllada, ja que no 
són edificacions aïllades envoltades de patí, ni tenen la superfície mínima per ser-ho, ni poden complir 
amb els paràmetres de separació de les edificacions als límits, ni d’ocupació i edificabilitat màxima 
d’aquest tipus d’ordenació. 
 
En canvi, s’ajusten molt millor a la definició de la clau 2 de zona residencial en consolidació, que 
correspon a l’eixample dels nuclis de Moja, de Sant Per Molanta i Sant Miquel. 
 
En el cas de l’edificació que afronta amb el carrer Major i té una petita reculada respecte al carrer, al 
previst en l’article 135 que parla de les reculades admeses pel al tipus d’ordenació segons alineació a 
vial. Per tant, també s’ajustaria als paràmetres de la clau 2. 
 
Per altra banda, cal tenir en compte, que la modificació de planejament no implica un increment de 
sostre respecte al sostre de les edificacions existents en l’actualitat. 
 
SOSTRE ACTUAL EXISTENT: 
 
c. Major,  7 Superfície construïda: 172 m2 
c. Major, 7b Superfície construïda: 102 m2 
c. Major, 9 Superfície construïda: 246 m2 
 
Total superfície construïda actual: 520 m2 
 
Aquesta superfície de sostre pràcticament coincidiria amb el sostre edificable amb la nova zonificació 
proposada per la modificació del POUM (excepte per alguna petita reculada de l’edificació actual). 
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SOSTRE TEÒRIC PLANEJAMENT VIGENT: 
 
Els terrenys afectats pel canvi de zonificació actualment estan qualificats com a zona residencial 
aïllada, clau 6a. En aquesta zona li correspon un índex d’edificabilitat neta de 0,60 m2st/m2s; una 
parcelꞏla mínima de 400 m2 de superfície i 15 m de façana; un 40% d’ocupació màxima; i separacions 
de 4 m a vial i 3 m a la resta de partions. 
 
Cap de les parcelꞏles afectades compleix els paràmetres mínims.  
 
Tenint en compte que la superfície de la modificació és de 440 m2 i aplicant el coeficient d’edificabilitat 
admès per aquestes parcelꞏles, de 0,60 m2st/m2s, obtenim un sostre teòric de 264 m2 (Per poder assolir 
aquest sostre, primer caldria enderrocar les edificacions existents i fer una reparcelꞏlació per obtenir 
parcelꞏles ajustades al planejament). 
 
Per tant, la diferència d’edificabilitat entre el planejament vigent i la modificació del POUM seria de 256 
m2 de sostre possible, però no real, ja que el nou planejament s’ajusta a la superfície edificada en 
l’actualitat. Les edificacions existents es van edificar abans de l’existència de planejament urbanístic 
en el municipi o bé amb llicència municipal d’edificació.  
 
En tot cas, cal entendre la proposta com una actuació aïllada de dotació, d’acord amb la Disposició 
addicional segona del TRLU i preveure una reserva mínima per a zones verdes i espais lliures públics 
de 20 m2 per cada 100 m2 de sostre residencial. Així mateix, i d’acord amb l’article 43 del TRLU, caldria 
preveure la cessió de sòl corresponent al 15% de l’increment d’aprofitament. Tot això, sense perjudici 
que les cessions a realitzar es puguin substituir per llur equivalent dinerari. 
 
Quan a la reserva mínima per a zones verdes, s’hauria de fer una reserva de 51,20 m2. En la 
modificació de planejament es proposa també modificar la qualificació d’uns terrenys que ara són 
residencials aïllats, clau 6a, per qualificar-los com a sistema viari. Aquests terrenys tenen una 
superfície de 102 m2, el doble de la superfície que s’ha de cedir com a reserva de zones verdes.  
 
La superfície a cedir com a zona verda té tant poca entitat que difícilment es pot justificar el seu 
desenvolupament com a zona verda, per tant, s’opta per derivar la cessió de les zones verdes previstes 
en l’article 100 de la LU al moment que es demani la llicència per a una ampliació, que s’haurà de 
pagar monetàriament. 
 
Pel que fa a aquestes cessions, es proposa afegir a la normativa urbanística una condició d'acord amb 
la qual els propietaris de cadascuna de les parcelꞏles afectades les hagin de fer efectives en el moment 
d’atorgament de la llicència d’obra nova o de rehabilitació que habiliti una edificabilitat superior i com 
a condició prèvia a la concessió de la llicència. 
 
Per altra banda, cal fer esment que la modificació de planejament que es proposa no suposa un canvi 
en el model d’implantació de l’edificació, ja que es tracta precisament d’adequar-lo al model existent. 
Estem parlant de la zona més antiga del nucli de Sant Miquel d’Olèrdola. D’edificacions que algunes 
d’elles són anteriors al planejament i a l’obertura dels carrers, tal com es pot comprovar en les 
escriptures que s’adjunten. Per tant, són edificacions que difícilment encaixaran en el model que 
preveu actualment el POUM d’edificacions aïllades. 
 
Quant a la justificació de la no modificació de propietaris en els darrers 5 anys, en l’annex II s’adjunten 
còpies simples del Registre de la Propietat de les finques afectades: 
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- C. Major núm. 7a: Finca registral 1098: última inscripció al 2004 herència 
- C. Major núm. 7b: Finca registral 942: última inscripció al 1994 hipoteca 
- C. Major núm. 9-11: Finca registral 877: no es disposa de la còpia simple del Registre de la 

Propietat però s’han comprovat les dades a la Seu electrònica del cadastre i s’adjunta l’historial 
de canvis de titularitats. L’última modificació és de l’any 2008. 

 
Finalment, en referència a la justificació del rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i la nova 
ordenació, cal tenir en compte que la modificació proposada tracta d’ajustar el planejament a la realitat 
física i jurídica existent. Per tant, no tindrà repercussió econòmica per l’Ajuntament. L’única repercussió 
que tindrà serà pels propietaris dels habitatges existents en cas que vulguin ampliar les seves 
edificacions. En aquest cas, caldrà que compensin monetàriament el 15% del cost de l’increment 
d’aprofitament. 

 
3. Modificació que suposa un canvi de qualificació d’uns terrenys en sòl no urbanitzable: 

 
Al costat del Barri de la Rectoria de Sant Pere Molanta hi ha uns terrenys, en sòl no urbanitzable, 
qualificats com a equipaments i que actualment estan ocupats pel camp de futbol de Sant Pere. La 
modificació proposada consisteix en ajustar els límits dels terrenys qualificats com a sistema 
d’equipaments per permetre una petita ampliació del camp de futbol existent. En els terrenys annexes 
a l’equipament està previst, en un futur, ampliar una zona destinada a aparcament d’aquest 
equipament i de l’Església de Sant Pere Molanta, situada just al costat. Per tant, es modificarà la 
qualificació d’uns terrenys que actualment són sòls de valor agrícola preferent (clau 24a) i estan 
parcialment ocupats per vinyes. 
 
La modificació que es proposa afecta, per una banda, a una superfície de 1.600 m2 en la que es 
proposa ampliar el sistema d’equipaments, i per una altra banda, a una superfície de ... destinada a 
vialitat i a aparcament.  
 
L’ampliació del sistema d’equipament estarà destinada a l’ampliació de l’amplada del terreny de joc, 
fins a una amplada de 63 m (d’acord amb les dimensions fixades pel camp doble poliesportiu CAM-2, 
fitxes del Consell Català de l’Esport, que s’adjunta a l’annex III) de manera que admeti en el mateix 
terreny dos camps de futbol 7, donant més polivalència a l’equipament esportiu, i també estarà 
destinada a accés i a una petita zona de grades per al públic, millorant-ne la seva accessibilitat i que 
permetrà ajustar la zona del públic a la normativa vigent. 
 
En el plànol de la imatge següent es grafia aquesta modificació, que ocupa les superfícies següents: 
 
- Ampliació terreny de joc (una part dins de l’actual sistema d’equipaments): 990 m2 
- Zona accessos i grades: 890 m2 
 
- TOTAL SUPERFÍCIE AMPLIACIÓ DE L’ÀMBIT DE SISTEMA D’EQUIPAMENTS: 1.600 m2 
 
Els terrenys que es pretenen qualificar com a vialitat, actualment ja estan ocupats per un petit 
aparcament (que en un futur es pretén ampliar, amb el tràmit urbanístic que correspongui) i per tant, 
no afecten a cap vinya ni cap terreny destinat a usos agrícoles. 
 
- SUPERFÍCIE DESTINA A VIALITAT: 1.020 m2 
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4. Modificació que suposa un canvi de classificació d’uns terrenys de sòl no urbanitzable a sòl urbà per 

a destinar-los a sistema viari: 
 
Es tracta d’uns terrenys situats al costat del límit urbà de Sant Pere Molanta, que afronten amb el carrer 
Sant Roc d’aquest nucli i amb el sistema d’equipaments on hi ha l’escola Rossend Montané. Aquests 
terrenys es van ocupar provisionalment per a poder construir l’escola i després s’han continuat utilitzant 
com a aparcament. Amb aquesta modificació és vol regularitzar aquesta situació i modificar la seva 
classificació i qualificació, passant de sòl no urbanitzable sòls de valor agrícola preferent a sòl urbà 
sistema viari. 

 
 

 



MODIFICACIONS PUNTUALS DEL PLA D'0RDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D'OLÈRDOLA Juliol 2020 27 

 
 

1.11. ÀMBIT DE LES MODIFICACIONS 
 
El present expedient de modificacions del POUM, tot i que són petites modificacions puntuals, afecten a gran 
part del municipi d’Olèrdola. Concretament, l’àmbit de les modificacions és el següent: 
 
- Modificacions descrites en l’apartat 1 del punt anterior: 

 
Les modificacions dels articles 100, 137, 148, 149 i 191 afecten al sòl urbà residencial, ja que modifica 
paràmetres d’aparcament, cossos permesos sobre l’alçada reguladora màxima, construccions auxiliars 
d’aquest tipus de sòl. 
 
Les modificacions dels articles 120 i 194 afecten al sòl urbà industrial, ja que modifica els paràmetres de 
l’alçada dels altells i les condicions de les construccions auxiliars. 
 
La modificació de l’article 235 afecta a sòl de valor agrícola en sòl no urbanitzable i afecta a les condicions 
d’edificació de les construccions agrícoles. 
 

- Modificacions descrites en l’apartat 2.1 del punt anterior: 
 
Aquesta modificació afecta a uns terrenys situats a la cantonada dels carrers Sant Pere i de la Font Tallada 
del nucli de Sant Pere Molanta, dibuixats al plànol. Afecta a les finques cadastrals: 
4783509CF9748S0001WU, 4783510CF9748S0001UU, 4783511CF9748S0001HU i a uns terrenys que 
no pertanyen a cap bé immoble segons dades cadastrals. La superfície aproximada total de l’àmbit 
d’actuació d’aquesta modificació és de 385 m2. 
 

- Modificacions descrites en l’apartat 2.2 del punt anterior: 
 
La modificació inclosa en l’apartat 1.9.2.1 afecta a uns terrenys situats al carrer Major, a l’alçada dels 
números 7-11, del nucli de Sant Miquel d’Olèrdola, grafiats al plànol. Afecta a les finques cadastrals: 
3153602CF9735S0001AZ, 3153611CF9735S0001LZ , 3153601CF9735S0001WZ i a uns terrenys que 
no pertanyen a cap bé immoble segons dades cadastrals (corresponents a l’antic vial que ara es vol 
recuperar). La superfície aproximada total de l’àmbit d’actuació d’aquesta modificació és de 440 m2. 
 
 

- Modificacions descrites en l’apartat 3 del punt anterior: 
 
Afecta a uns terrenys situats just al costat del camp de futbol de Sant Pere Molanta. Per una banda, es 
proposa l’ampliació dels terrenys destinats a equipaments esportius, amb una superfície aproximada de 
1.600 m2, i per altra banda, es proposa qualificar com a vialitat, uns terrenys que actualment estan 
destinats a aparcament, i tenen una superfície de 1.020 m2. Només els terrenys que estaran destinats a 
ampliació de l’equipament estan a dia d’avui ocupats per vinyes. Afecta a les finques amb referència 
cadastral: 08144A004090130000QA i 08144A004000240000QG (parcialment). 
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- Modificacions descrites en l’apartat 4 del punt anterior: 
 

L’àmbit d’actuació d’aquesta modificació són uns terrenys situats al costat de la pista de l’escola Rossend 
Montané del nucli de Sant Pere Molanta, just al límit del sòl urbà d’aquest nucli. Tenen una superfície 
aproximada de 630 m2. Afecta a una petita part de la finca amb referència cadastral 
08144A004000010000QM. 
 

 
 
1.12. NATURALESA DE LA MODIFICACIÓ 
 
La naturalesa de les modificacions són variades:  
 
Hi ha un primer grup de modificacions que és d’esmena d’errades o de concreció d’alguns paràmetres de la 
normativa urbanística. Aquestes modificacions no modifiquen ni la qualificació ni la classificació de terrenys ni 
afecten als paràmetres bàsics d’ordenació i edificació de les diferents zones. 
 
Hi ha un segon grup de modificacions en sòl urbà que modifica la qualificació d’alguns terrenys. Es tracta de 
modificacions molt puntuals per ajustar el planejament a la realitat física existent i facilitar la gestió urbanística. 
 
Les últimes modificacions incloses en aquest expedient, per una banda, suposa una modificació de la 
qualificació urbanística d’uns terrenys en sòl no urbanitzable i per altra banda, proposa un canvi de classificació 
urbanística d’uns terrenys en sòl no urbanitzable que passaran a ser sòl urbà.  
 
 
1.13. USOS DEL SÒL 
 
Analitzarem cadascuna de les modificacions proposades per determinar quines d’elles suposen canvis en els 
usos admesos actualment pel planejament. 
 
- Modificació en el redactat d’alguns articles de la normativa urbanística per a esmenar errades o concretar 

incongruències o bé modificar paràmetres edificatoris d’alguna zona. La modificació dels articles nomenats 
a continuació, no suposa una variació dels usos admesos actualment pel planejament. 

 
Article 100 apartat 3a; 
Article 120; 
Article 137 apartat 3.a:article 148 apartats 1 i 2; 
Article 149 apartat 2; 
Article 191 apartat 6d zona residencial en edificació aïllada; 
Article 194 punt 9 zona industrial clau 7; 
Article 208 punt 5 sectors de sòl urbanitzable; 
Article 235 apartat b edificacions agrícoles (clau 24); 
Disposició transitòria quarta 
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- Modificacions que suposen el canvi o ajustament de qualificació de varis terrenys puntuals dins del sòl 
urbà: 

 
Modificació línia de profunditat màxima edificable d’uns terrenys situats a la cantonada del carrer Font 
Tallada amb el carrer Sant Pere, qualificats com a sòl residencial en consolidació (clau 2) : aquesta 
modificació proposa un reajustament dels volums edificables d’uns terrenys, sense increment de superfície 
i sense modificació dels usos permesos. 

 
Modificació de qualificació urbanística d’uns terrenys situats al carrer Major de Sant Miquel d’Olèrdola per 
ajustar-los a la realitat física existent: es proposa un canvi de de qualificació, actualment estan qualificats 
com sòl residencial en edificació aïllada i passaran a estar qualificats, en part, com a zona residencial en 
consolidació, i en part, com a vialitat. L’ús global d’aquestes zones és el residencial. Hi ha petits canvis en 
la resta dels usos complementaris en aquestes zones. En la zona residencial en consolidació s’admet l’ús 
hoteler, recreatiu i d’estacionament, que no està permès en la zona residencial aïllada. 

 
- Modificació que suposa un canvi de qualificació d’uns terrenys en sòl no urbanitzable: 

 
Aquesta modificació suposa un canvi important en els usos admesos. El planejament vigent, preveu per 
aquests terrenys com a usos globals els agrícoles i pecuaris i instalꞏlacions agràries. També permet els 
usos inclosos a l’article 47 del TRLU, amb les excepcions següents: activitats de lleure i esbarjo que 
suposin la destrucció de l’ús agrícola, activitats extractives, abocadors d’escombraries, estacions de 
subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa viària i les construccions i les 
instalꞏlacions vinculades a l’execució, el manteniment i el funcionament de les obres públiques. Són usos 
prohibits els no admesos amb caràcter general al sòl no urbanitzable. 
 
Amb la modificació, els terrenys passaran a tenir la qualificació de sistema d’equipaments. Els únics usos 
admesos pel nou planejament per a aquests terrenys seran els esportius i recreatius, si bé també s’hi 
admetran usos complementaris, com el d’estacionament de vehicles. 

 
- Modificació que suposa un canvi de classificació d’uns terrenys de sòl no urbanitzable a sòl urbà per a 

destinar-los a sistema viari: 
 

En aquest cas, com en l’anterior, es modifica els usos admesos pel planejament vigent, passant també 
d’usos agrícoles als usos admesos en el sistema viari. Concretament, es preveu que els usos a que es 
destinin siguin usos viaris admetent-se també com a ús complementari el d’estacionament de vehicles. 
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1.14. ORDENACIÓ RESULTANT. 
 
 
1. Modificació en el redactat d’alguns articles de la normativa urbanística per a esmenar errades o 

concretar incongruències o bé modificar paràmetres edificatoris d’alguna zona: 
 
ARTICLE 100 APARTAT 3A: 
 
Es proposa modificar-lo, per incloure també dins l’excepció de l’exigència d’aparcament en edificis, els 
habitatges unifamiliars amb tipus d’ordenació alineats a vial, per permetre altres activitats en les 
plantes baixes d’aquestes edificacions, compatibles amb l’ús d’habitatge i admeses en cadascuna de 
les zones.” El redactat proposat d’aquest article és el següent: 
 
“Article 100. Previsions d’aparcaments als edificis 

 (...) 
3. a) Quan de l’aplicació de l’apartat primer d’aquest article resulti, en edificis destinats a habitatge 
unifamiliars alineats a vial i plurifamiliar, que l'exigència de places d'aparcament és inferior a quatre, i 
pugui atendre's l'aparcament del previsible nombre de vehicles en altres edificacions públiques o 
privades properes, podrà exonerar-se de l'obligació de reserva d'aparcaments en el propi edifici, 
sempre i quan es localitzin en un altre edifici que no estigui situat a més de 100m de l’edifici objecte 
de llicència. En qualsevol cas s'ha de demostrar la vinculació d'aquests aparcaments a aquells usos 
que motiven la llicència 
 
En el cas dels habitatges unifamiliars, aquesta exoneració estarà condicionada a la impossibilitat de 
segregar aquesta planta baixa de la resta de l’habitatge, i els usos estaran limitats als admesos en la 
zona en la que estigui qualificat l’habitatge.”  
 
 
ARTICLE 120: 
 
Es proposa modificar aquest article per preveure una excepció: en naus industrials, en les plantes 
intermitges (semi-altells) destinades a magatzem es vol reduir l’altura mínima lliure a 2,20m. El nou 
redactat de l’article serà el següent: 
 
“Article 120. Planta pis 
 
S’entendrà per planta pis tota la planta d’edificació situada per damunt de la planta baixa. 
 
L’altura habitable mínima de les plantes pis, tal com s'ha definit a l'article 118.3, no serà inferior a 2,50 
m, excepte per les plantes intermitges (semi-altells) de les naus industrials que es destinin únicament 
a emmagatzematge, que podran tenir una altura mínima de 2,20m.” 
 
 
ARTICLE 137 APARTAT 3.A: 
 
Es proposa corregir una errada que hi ha en aquest apartat de l’article 137. Cal substituir “plans 
inclinats 30º” per plans inclinats del 30%. D’aquesta manera els paràmetres d’alçada dels edificis 
acabats en teulada i els acabats en terrassa seran els mateixos. El nou redactat de l’article serà el 
següent: 
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“Article 137.  Alçada i sotacoberta. 
(...) 
3. Per sobre de l’alçada reguladora màxima, només es permetran: 
 
a) Per a edificis acabats en terrassa es considerarà el pla d'arrencada de la planta coberta, el pla 

superior dels elements resistents de la darrera planta pis. Per sobre d'aquest pla es podrà situar 
la cambra d'aire amb una alçada màxima de 60 cm. Les baranes tindran una alçada màxima d'un 
metre per sobre de la cambra d'aire. 
 
A més, dins el gàlib que dibuixen uns plans inclinats del 30% aplicats des de les arestes d'inserció 
dels plans de façana amb l'alçada reguladora màxima, es podran instalꞏlar cossos edificats que 
continguin els elements tècnics de l'ascensor, la climatització de l'edifici, les claraboies dels 
celoberts, els plafons solars, la caixa d'escales i els dipòsits d'aigua.” 

 
 
ARTICLE 148 APARTATS 1 I 2: 
 
En l’apartat 1, es pretén eliminar la paraula principals, ja que també es pretén que les separacions 
mínimes als límits de parcelꞏla establertes per cada zonificació afecti a totes les construccions, incloses 
les auxiliars. En l’apartat 2, cal esmenar l’errada al text que fa referència a l’article 141 i substituir-la 
per l’article 145. Tenint en compte aquestes modificacions el redactat serà el següent: 
 
“Article 148. Separacions mínimes 

 
1. Les separacions mínimes de l’edificació o edificacions al front de la via pública, al fons de parcelꞏla, 

als seus límits laterals i entre edificacions d’una mateixa parcelꞏla, són les establertes en cada cas, 
en aquestes Normes. 
(...) 

2. Les plantes soterranis resultants de desmunts, anivellacions de terreny o excavacions, hauran, en 
el cas d'habitatges unifamiliars de respectar les distàncies mínimes als límits de parcelꞏla, excepte 
si es tracta de la part que serveixi per donar accés des de l’exterior als usos permesos en els 
soterranis i sempre que dita part no excedeixi del 15% de la superfície lliure. En altre cas, s’estarà 
a lo disposat en l’article 145.” 

 
 
ARTICLE 149 APARTAT 2 
 
En aquest article no es regula a quina distància dels llindars de parcelꞏles s’han de situar les piscines 
si les tanques de separació no són d’obra i són susceptibles de transmissió de corrent elèctrica. Es 
proposa que aquesta distància sigui 2 m, i per tant, es modifica l’article en aquest sentit: 
 
“Article 149. Construccions auxiliars 
(...) 
2. Podran situar-s'hi piscines per a ús particular, separades com a mínim 1,00 m. dels llindars de la 

parcelꞏla, sempre que les tanques de separació siguin d’obra i no siguin susceptibles de 
transmissió de corrent elèctrica, en cas contrari, la distància mínima serà de 2,00m..” 
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ARTICLE 191 APARTAT 6d ZONA RESIDENCIAL EN EDIFICACIÓ AÏLLADA 
 
Es proposa modificar el punt d d’aquest apartat, de manera que també es reguli la distància mínima 
als límits de parcelꞏla de les edificacions auxiliars per la resta de claus. El redactat proposat és el 
següent: 
 
“Article 191. Condicions d’edificació, claus 6a a 6m. 
(...) 
 
6. Construccions auxiliars. 
 

a) L’ocupació en superfície d’aquestes construccions es fixa en el 10% de la parcelꞏla, excepte 
per a la subzona 6f, 6h, 6i i 6j que és un 5%. 

b) La subzona 6m no admet construccions auxiliars. 
c) L’alçada màxima serà de 3 metres i trenta centímetres (3,30 m.). 
d) Les separacions mínimes d’aquestes construccions als límits de parcelꞏla seran les 

establertes en l’apartat 5 d’aquest article, excepte per les claus 6h, 6i i 6j, que s’hauran de 
separar 2,00 m. com a mínim de la partió de la parcelꞏla veïna. 

e) Tant l’ocupació com el sostre de les construccions auxiliars computen per a l’ocupació 
màxima, i la màxima intensitat d’edificació.” 

  
 
ARTICLE 194 PUNT 9 i PUNT 10 ZONA INDUSTRIAL CLAU 7 
 
Aquesta modificació proposa afegir dins de les construccions auxiliars admeses, construccions com 
centres de transformació o cossos destinats a porteria i vigilància..., necessàries per la tipologia 
d’activitats que es desenvolupen en aquesta zonificació i que actualment no estan recollides en el 
planejament vigent. El redactat de l’article proposat és el següent: 
 
 
“Article 194. Condicions d’edificació.  
(...) 
9. Construccions auxiliars 
 
Per a les subzones 7a i 7b, en els espais resultat de les separacions als límits de l’edificació principal, 
s’admetran les construccions auxiliars següents: 
 
a) Construccions auxiliars per a protecció d’instalꞏlacions ubicades en el fons de les parcelꞏles que 

compleixin les condicions següents: separació mínima a límits 2 m; es poden adossar a les 
edificacions principals; alçada màxima de les edificacions de 3 m; les construccions hauran de 
tenir com a mínim dos dels seus tancaments laterals oberts o tancats amb materials calats; 
ocupació màxima del 1% de la superfície de la parcelꞏla. 

 
b) Marquesines per aparcaments: hauran de complir les condicions següents: ocupació màxima del 

5% de la superfície de la parcelꞏla; hauran d’estar obertes per tots els seus laterals; l’alçada 
màxima d’aquestes marquesines serà de 3,0 m; separació mínima a límits 1 m; hauran de 
construir-se amb materials lleugers i desmuntables; poden estar adossades o separades de 
l’edificació principal. 
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c) Marquesines per a molls de càrrega: es podran construir marquesines o elements ornamentals 

sempre que mantinguin la unitat de composició amb la resta de l’edificació, i es tracti de materials 
lleugers i desmuntables. El vol màxim permès per a les marquesines serà de 4 m. 
El destí d’aquestes marquesines és la protecció de l’accés, la càrrega i descàrrega de mercaderies 
a les naus industrials, per tant, en cap cas es podran utilitzar com a magatzems exteriors de 
materials ni residus de l’activitat que es desenvolupi. 

 
d) Cossos destinats a porteria, vigilància o altres serveis, de superfície no superior a 10 m², alçada 

no superior a 3 m i separació mínima de 2 m dels límits de la parcelꞏla. 
 

e) Centres de transformació d’energia elèctrica alineats a vial. 
 
f) Sitges i elements tècnics que siguin imprescindibles per dur a terme l’activitat i tècnicament sigui 

impossible d’emplaçar-les a l’interior de la nau (aquest aspecte caldrà que es justifiqui en la 
solꞏlicitud de la llicència urbanística i ambiental). Aquests elements no podran ocupar l’espai lliure 
a front de carrer, hauran de separar-se com a mínim 5 m dels altres límits de parcelꞏla i compliran 
la normativa vigent referent a seguretat contra incendis per a establiments industrials. L’ocupació 
màxima d’aquestes instalꞏlacions no podrà superar el 5% respecte a la superfície no edificable de 
la parcelꞏla.  

 
Totes aquestes construccions no computaran en el càlcul de l’edificabilitat ni l’ocupació màxima de les 
parcelꞏles. 
 
Per la resta de subzones no s’admetran les construccions auxiliars. 
 
10. Afectació establiment amb risc d’accidents greus (AG) al polígon de Sant Pere Molanta: 

En les franges de seguretat, establertes amb cercles de 450 m amb centre a l’establiment de 
Comercial Química Masso SA, situada a l’Av. Cadí núm. 12-22, Av. Canigó núm. 5-19 (com es 
mostra en el plànol següent), no es podran implantar nous elements molt vulnerables i vulnerables 
d’acord amb la definició que consta en la instrucció 8/2007 SIE.” 

 
 
 

 
  FRANJA DE SEGURETAT: 

 LLINDAR DE RISC INDIVIDUAL ACCEPTABLE (10-6/ANY). 
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ARTICLE 208 PUNT 5 SECTORS DE SÒL URBANITZABLE 
 
Cal esmenar la referència a l’article 228, que és errònia i substituir-la per l’article 229. Per tant, el 
redactat de l’article serà: 
 
 
Article 208. Característiques específiques dels sectors. 
(...) 
5. Es tindran en compte les determinacions de l’article 229 d’aquestes NNUU en tots aquells sectors 

travessats per rieres. 
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ARTICLE 235 APARTAT A INSTALꞏLACIONS AGRÀRIES I APARTAT B EDIFICACIONS 
AGRÍCOLES (CLAU 24) 
 
Es modifica l’apartat A perquè, en el cas de les granges, les determinacions del punt 2 contradiuen les 
condicions per aquest tipus d’instalꞏlacions establertes en els articles 106 i 107. Això ha suposat 
problemes a l’hora d’autoritzar la implantació d’alguna activitat. Aquesta modificació es va aconsellar 
en un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, celebrada en sessió de 6 de 
novembre de 2014. Per tant, s’afegeix un punt 4, en el que es fa esment que les condicions d’edificació 
de les instalꞏlacions agràries amb ús de granja, compliran els paràmetres establerts en els articles 106 
i 107. 
 
El punt 2d de l’apartat B d’aquest article contradiu el que estableix l’article 108.2 de la normativa 
urbanística. Per evitar aquesta contradicció, es proposa modificar el redactat d’aquest punt fent 
referència a l’article 108.2. 
 
El redactat que es proposa d’aquests dos apartats és el següent: 
 
 
“Article 235. Instalꞏlacions agràries i edificacions agrícoles. 
 
A) INSTAL.LACIONS AGRÀRIES 

 
1. Definició. La categoria d’instalꞏlacions agràries comprèn les directament vinculades amb 

explotacions agràries o forestals (vitivinicultura, serradura i trossejat de fusta, etc...). Les dites 
construccions hauran d’ajustar-se als Plans i Normes de la Conselleria d’Agricultura, i a la LUC. 

 
2. Condicions d’edificació (excepte granges). S’estableixen les següents condicions d’edificació: 

 
a) Per a finques superiors a 15 Ha.   5.000 m3/1.000 m² 
b) Per a finques entre 7,5 i 15 Ha.   2.500 m3/500 m² 
c) Per a finques 3 i 7,5 Ha.    1.500 m3/300 m² 
d) Finques inferiors a 3 Ha.    0,05 m3/0,01 m²/m² 
e) Alçada màxima de qualsevol element  11 m. 
f) Les edificacions han de separar-se, com a mínim, 10 m. dels límits de la parcelꞏla. 
 

3. Qualsevulla nova edificació haurà de separar-se, com a mínim, 100 metres de la zona forestal 
(clau 25) o del Parc Comarcal d’Olèrdola (clau 21). 
 

4. Pel que fa a les granges, enteses com a edificacions destinades a acollir bestiar destinat a 
producció ramadera, en règim normal d’estabulació, les condicions d’ús i d’edificació hauran 
de complir el que estableix els articles 106 i 107 d’aquesta normativa. 

 
B) EDIFICACIONS AGRÍCOLES 
 
1. Definició. Són aquelles construccions amb un ús directament al servei de l’explotació agrícola 

on se situen, com ara coberts i garatges de maquinària agrícola. 
 
2. Condicions d’edificació. S’estableixen les següents condicions d’edificació: 
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a) Per a finques superiors a 15 Ha.  2.500 m3/500 m² 
b) Per a finques entre 7,5 i 15 Ha.  1.500 m3/300 m² 
c) Per a finques 3 i 7,5 Ha.      750 m3/150 m² 
d) Finques inferiors a 3 Ha: només s’hi admetran construccions d’acord amb el que estableix 

l’article 108.2 
e) Alçada màxima de qualsevol element segons article 108 
f) Les edificacions han de separar-se, com a mínim, 10 m. dels límits de la parcelꞏla. 

 
3. Qualsevulla nova edificació haurà de separar-se, com a mínim, 100 metres de la zona forestal 

(clau 25) o del Parc Comarcal d’Olèrdola (clau 21) i 50 metres de la “zona d’interès històric i 
paisatgístic-protecció d’arbrat” (clau 27b). 

 
4. S’autoritzen les edificacions agrícoles a les claus 24a, 24b i 27a, i a la 23 amb la limitació d’un 

màxim de 150 m². 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA 
 
Es proposa eliminar aquesta disposició transitòria, ja que contradiu la normativa sectorial de 
telecomunicacions. L’article 34.6 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions estableix que 
per a la instalꞏlació de les estacions o infraestructures radioelèctriques utilitzades per a la prestació de 
serveis de comunicacions electròniques disponibles per al públic a les que fa referència la disposició 
addicional tercera de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del 
comerç i de determinats serveis, no podrà exigir-se l’obtenció de llicència prèvia d’instalꞏlacions, de 
funcionament o d’activitat, ni altres de classe similar o anàlogues, en els termes indicats en 
l’esmentada llei. 
 
A més a més d’aquesta normativa, també s’ha de tenir en compte que l’elecció de l’emplaçament 
d’aquestes instalꞏlacions respon a temes tècnics, de cobertura de xarxa, i no sempre el millor 
emplaçament o el més adequat coincideix amb sòls o edificis de titularitat municipal. 
 
Aquesta condició suposa contradiccions a l’hora d’acceptar la colꞏlocació de noves antenes i elements 
de telecomunicacions. Per tot això, es proposa eliminar aquesta disposició transitòria. 
 
El redactat actual de la disposició, que es pretén eliminar, és el següent: 
 
“DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA 
 
En sòl urbà només s'admetrà la instalꞏlació d'antenes i altres elements per a telecomunicacions en 
edificis i/o sòls de titularitat municipal, previ conveni a establir en cada cas. Això no obstant, no 
s'admetrà la seva instalꞏlació en el sistema d'espais lliures, ni als equipaments docents, sanitari-
assistencials i esportius. 
 
S'admetrà la instalꞏlació en ubicacions que no siguin de titularitat municipal sempre que es motivi i es 
justifiqui tècnicament la inviabilitat de l'ús de les ubicacions de titularitat municipal.” 
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2. Modificacions que suposen el canvi o ajustament de qualificació de varis terrenys puntuals dins del sòl 
urbà: 
 

2.1 Modificació línia de profunditat màxima edificable d’uns terrenys situats a la cantonada del carrer Font 
Tallada amb el carrer Sant Pere, qualificats com a sòl residencial en consolidació (clau 2) 
 
Es proposa modificar la profunditat màxima edificable d’aquests terrenys, donat que la línia de 
profunditat màxima edificable, que és paralꞏlela al carrer Font Tallada, fa que quedi un espai residual 
no edificat, entre l’edificació permesa i la tanca mitgera amb la parcelꞏla contigua. I tampoc s’ajusta a 
l’edificació i als patis existents. 
 
Es tracta d’un espai residual entre el sòl urbà i el sòl urbanitzable desenvolupat que ni el planejament 
general ni el planejament derivat no va resoldre en el moment de la seva execució. 
La superfície que ocupa el sòl edificable segons el plànol d’ordenació N3.3 és de 408 m2, en els que 
es poden construir planta baixa i dues plantes pis. No obstant això, transposant el planejament vigent 
(profunditat 14m), sobre el plànol topogràfic a escala 1:1000 de l’any 2011, podem mesurar que 
aquesta superfície és de 375 m2. La superfície resultant proposada en aquesta modificació es reduiria 
una mica respecte a l’actual, i seria de 365 m2. Per tant, la proposta consisteix bàsicament en endreçar 
els volums edificables, ajustant-los a la realitat existent i millorant l’espai urbà, reduint alguna 
profunditat i creant una nova edificació en planta baixa en el punt de trobament de les dues topologies. 
En l’annex 1 de la memòria es justifica que no s’incrementa el sostre a conseqüència d’aquesta 
modificació. 
 
Concretament es vol modificar la qualificació urbanística de les finques següents: 
 
- Finca situada al carrer Font Tallada núm. 28 amb referència cadastral: 4783510CF9748S0001UU 
- Finca situada al carrer Font Tallada núm. 30 amb referència cadastral: 4783511CF9748S0001HU 
- Finca situada al carrer Sant Pere núm. 33 amb referència cadastral: 4783509CF9748S0001WU 
- Terrenys sense referència cadastral 

 
En l’annex 1, s’adjunta còpia dels certificats cadastrals d’aquestes finques i documentació gràfica de 
l’estat actual. 
 
Aquesta modificació queda grafiada en el plànol N3.3. 
 
 

2.2 Modificació de qualificació urbanística d’uns terrenys situats al carrer Major de Sant Miquel d’Olèrdola 
per ajustar-los a la realitat física existent. 
 
Els terrenys que es volen modificar de qualificació, actualment estan qualificats com sòl residencial en 
edificació aïllada.  
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La modificació és en dos sentits diferents: en primer lloc, tornar a qualificar com a vial uns terrenys que 
ja ho havien sigut anteriorment i que mitjançant una modificació de planejament aprovada l’any 1998 
ho van deixar de ser. La qualificació com a vialitat és necessària per poder donar accés a un habitatge, 
que actualment no confronta amb cap vial (concretament l’habitatge amb adreça al carrer Major núm. 
7B). La titularitat d’aquests terrenys, que es qualifiquen com a sistema viari, no ha sofert cap canvi des 
de la modificació de l’any 98. En l’apartat 1.9.OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ, punt 2 i en l’annex 
2 d’aquesta memòria, es justifica els antecedents i segregacions històriques de les finques afectades 
i explica com s’ha pogut arribar a aquesta situació. 
 
La proposta de la delimitació del vial que apareix en el plànol N3-7 de la modificació per l’aprovació 
provisional ha sofert una petita modificació (disminució de l’amplada i la longitud de l’últim tram del vial) 
respecte a la proposta aprovada inicialment, conseqüència de les dades obtingudes en l’estudi més 
detallat que s’ha fet de l’evolució de les finques afectades, arrel de l’alꞏlegació presentada per un dels 
propietaris afectat. 
 
Per altra banda, també es vol qualificar com a zona residencial en consolidació (clau 2), uns terrenys 
ocupats per edificacions que responen als paràmetres d’aquesta zona (alineació a vial), a l’igual de les 
edificacions amb les que confronta, que també tenen aquesta qualificació, i no la de residencial amb 
edificació aïllada. 
 
Concretament es vol modificar la qualificació urbanística de les finques següents: 
 
- Finca situada al carrer Major núm. 9-11 amb referència cadastral: 3153601CF9735S0001WZ 
- Finca situada al carrer Major núm. 7a amb referència cadastral: 3153602CF9735S0001AZ 
- Finca situada al carrer Major núm. 7b amb referència cadastral: 3153611CF9735S0001LZ 
- Terrenys sense referència cadastral (vialitat) 

 
En l’annex 2, s’adjunta còpia del plànol cadastral d’aquestes finques, còpia de les notes històriques 
del Registre de la Propietat i documentació gràfica de l’estat actual. 
 
Aquesta modificació queda dibuixada en el plànol N3.7. 
 
S’inclourà un article a la normativa urbanística de la modificació del POUM que afegirà un apartat 7 a 
l’article 178 (condicions d’edificació de la zona residencial en consolidació, clau 2) per incloure 
l’obligació de compensar el 15% de l’increment d’aprofitament i la cessió corresponent a zones verdes 
en cas d’ampliació de les edificacions situades al carrer Major núm. 7a, 7b i 9 de Sant Miquel 
d’Olèrdola. 
 

 
3. Modificació que suposa un canvi de qualificació d’uns terrenys en sòl no urbanitzable: 

 
Al costat del Barri de la Rectoria de Sant Pere Molanta hi ha uns terrenys, en sòl no urbanitzable, 
qualificats com a equipaments i que actualment estan ocupats pel camp de futbol de Sant Pere. La 
modificació proposada consisteix en ampliar el sistema d’equipament per permetre ampliar el terreny 
de joc i crear una zona destinada a accés i grades pel públic d’aquest equipament. Per tant, es 
modificarà la qualificació d’uns terrenys que actualment són sòls de valor agrícola preferent (clau 24a) 
i estan parcialment ocupats per vinyes. 
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Tan els terrenys qualificats actualment com a sistema d’equipaments com els que ara es pretenen 
qualificar són propietat de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. 
 
El sistema d’equipaments, actualment, està destinat a camp de futbol, de gespa natural, i disposa de 
tanca perimetral, edifici de vestidors i una petita grada desmuntable. Aquestes construccions i 
instalꞏlacions s’han realitzat sempre a càrrec de l’Ajuntament, qui també es fa càrrec de totes les 
despeses de manteniment del camp i de les instalꞏlacions. 
 
El 18 d’abril de 1985 es va signar un document entre el representant de la parròquia de Sant Pere 
Molanta, representant a la propietat de la finca, i l’Ajuntament d’Olèrdola, en el que es pactava la cessió 
gratuïta en comodat, a l’Ajuntament d’Olèrdola, de l’ús del terreny per a esser destinat a camp d’esport. 
En aquells moments es tractava d’un camp erm, que possiblement ja s’utilitzava com a camp de futbol. 
La cessió era de 25 anys, podent prorrogar-se de forma indefinida cada 10 anys, prèvia avinença entre 
les dues parts. En el document, s’autoritza a l’Ajuntament a efectuar i construir les obres necessàries 
per poder efectuar les pràctiques esportives, com ara la construcció, adaptació del camp i construcció 
d’altres dependències. També establia que en acabar la cessió totes les edificacions, obres i 
instalꞏlacions, retornaran a la propietat, sense que l’Ajuntament tingui dret a percebre cap 
indemnització. Al tractar-se d’un comodat, l’Ajuntament no pot preveure cap tipus de rendiment 
econòmic amb la finca. 
 
Fa anys que l’Ajuntament està en negociació amb la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat per a adquirir 
aquesta finca. 
 
Actualment aquests terrenys afronten, per una banda, amb un camí rural amb calçada pavimentada, i 
per altra banda, amb un camí de terra i la resta amb finques agrícoles destinades a la plantació de 
vinya. No afronta amb cap carrer que disposi dels serveis urbanístics bàsics, tot i que l’equipament 
disposa d’escomeses d’aigua i electricitat, i està connectada a la xarxa de sanejament. 
 
La superfície de la zona d’equipaments és de 6.819 m2 i la seva referència cadastral és 
08144A004000240000QG. 
 
Per altra banda, els terrenys que ara es volen qualificar com a sistema viari, afecta a la finca cadastral 
08144A004090130000QA, que segons dades cadastrals té una superfície de 1.247 m2 i té ús agrari 
(via de comunicació de domini públic), actualment ocupada per un vial i una zona d’aparcament sense 
pavimentar. I la que es vol qualificar com a ampliació de sistema d’equipaments; la finca cadastral 
08144A004000240000QG, que segons dades cadastrals té una superfície de 5.961 m2 i està 
destinada a ús agrari (vinya). D’aquesta finca només s’afectarien 1.600 m2. 
 
La qualificació de part d’aquesta finca com a sistema d’equipaments, permetria ampliar l’equipament 
esportiu (camp de futbol, que actualment no disposa pràcticament d’espai pel públic, ni per a la 
colꞏlocació d’una grada o de noves instalꞏlacions) i també permetria regularitzar i ampliar la zona de 
l’accés.  
 
L’Ajuntament també està en negociació amb la Diòcesi de Sant Feliu per a l’adquisició d’aquests 
terrenys, i permetria regularitzar el seu ús i la seva ocupació. 
 
Es proposa que la titularitat d’aquests terrenys sigui pública. 
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En l’annex 3, s’adjunta còpia dels certificats cadastrals d’aquestes finques i documentació gràfica de 
l’estat actual, i també la justificació de les superfícies necessàries per cadascun dels usos: grades,  
nou accés a l’equipament i ampliació del terreny de joc. Aquestes noves instalꞏlacions es faran de 
manera que es minimitzi l’impacte sobre l’entorn, ocupant la superfície mínima i imprescindible segons 
les necessitats de l’equipament existent. No es preveu la construcció de nous equipaments en aquest 
espai, i les construccions (grades, control d’accés, magatzem) seran les mínimes necessàries per fer 
viable l’ús actual del camp de futbol existent. 
 
Cal tenir en compte, que el nucli de Sant Pere Molanta no disposa de cap terreny destinat a 
equipament esportiu. Únicament disposa d’una pista poliesportiva descoberta al pati de l’escola. 
Qualsevol ampliació del nucli urbà per a qualificar-ho com a sistema d’equipaments suposaria també 
l’afectació de terrenys rústics ocupats per vinya.  
 
Aquesta modificació queda dibuixada en el plànol N1. 
 

 
4. Modificació que suposa un canvi de classificació d’uns terrenys de sòl no urbanitzable a sòl urbà per 

a destinar-los a sistema viari: 
 
Es tracta d’uns terrenys situats al costat del límit urbà de Sant Pere Molanta, que afronten amb el carrer 
Sant Roc d’aquest nucli i amb el sistema d’equipaments on hi ha l’escola Rossend Montané. Aquests 
terrenys es van ocupar provisionalment per a poder construir l’escola i després s’han continuat utilitzant 
com a aparcament. Amb aquesta modificació és vol regularitzar aquesta situació i modificar la seva 
classificació i qualificació, passant de sòl no urbanitzable sòls de valor agrícola preferent a sòl urbà 
sistema viari. 
 
Els terrenys dels quals es vol modificar la classificació i qualificació, són una porció de 630 m2, de la 
finca cadastral 08144A004000010000QM, que segons dades cadastrals té una superfície de 116.701 
m2, està destinada a ús agrari (vinya de secà) i són propietat de Pere Sadurní Vallès. 
 
Actualment aquestes terrenys estan destinats a zona d’aparcament públic. 
 
El març de 2009, l’Ajuntament va signar un conveni urbanístic amb el propietari d’aquests terrenys, en 
el qual es va acordar el següent: 
 
“Primer.- Que el Sr. Sadurní fa cessió temporal, durant 24 mesos, dels terrenys descrits a continuació 
(...):. 
 
A) Rústica, porció de terreny en forma de "L" amb una superfície total d'aproximadament 710 m2, 

formada per una banda, per una franja de terreny de 9 metres d'amplada situada al sud-oest d'uns 
terrenys qualificats com a sistema d'equipaments docents i destinats a l'ampliació del CEIP 
Rossend Montané de Sant Pere Molanta, al municipi d'Olèrdola (marcats en el terreny amb fites 
verdes), i per altra banda, per una franja de 2 m d'amplada situada al sud-est dels mateixos 
terrenys. S'accedeix a aquests terrenys des del carrer Sant Roc i afronta: entrant a mà esquerra 
amb l'equipament docent; entrant a mà dreta i al fons, amb la resta de la finca matriu (terreny 
agrícola destinat a vinya). 

 
Segon.- Es preveu que amb el desenvolupament del PMU 15, carretera BV-2415, Bòbila de Can 
Sogas, 19.192 m2 (1,92 Hes), sòl urbà no consolidat, es realitzarà cessió del terrenys descrits com a 
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compensació de les càrregues establertes al polígon. En el moment de desenvolupar el polígon es 
valorarà els terrenys descrits i les càrregues a abonar pel polígon, i en cas que fos possible, es 
compensarà total o parcialment amb els terrenys en els que s’ha realitzat la cessió temporal, en funció 
de les valoracions corresponents. 
 
Només en el cas que, en el moment de desenvolupar el polígon, no fos possible la compensació amb 
terrenys o transcorreguts 5 anys des de la signatura del present conveni no s’hagi iniciat el 
desenvolupament del polígon, s’abonarà al Sr. Sadurní la quantitat corresponent a l’ocupació temporal 
cedida mitjançant aquest conveni.  
 
La valoració de l’ocupació temporal, durant 24 mesos, d’aquesta finca és de 852 €.  
 
El valor dels ceps i de l'emparrat que s’han d’arrancar serà de 2.556 €. 
 
El pagament serà actualitzat segons l’increment de preus al consum (l’IPC) calculat des del 1 d’abril 
de 2011 fins el primer dia del mes anterior a l’acord de realització del pagament. 
 
En cas que en el moment de desenvolupar el polígon es procedís a la compensació de part de les 
càrregues amb tot o part dels terrenys descrits a l’apartat primer o l’Ajuntament per qualsevol altre 
mitjà adquirís aquests terrenys dins un termini de 5 anys des de la signatura d’aquest document no 
procedirà cap tipus de resarciment al Sr. Sadurní per la cessió temporal prevista en aquest conveni. 
 
Tercer.- L'Ajuntament, d'acord amb GISA i amb la direcció facultativa, vetllarà per a què l'empresa 
contractista de les obres de l'ampliació del CEIP Rossend Montané, al final de l'ocupació temporal, 
deixi els terrenys nets de runes i materials de construcció i en condicions de poder reempendre el seu 
ús agrícola (restituint la capa de terrenys vegetals). 
 
Quart.- En cas que el Sr. Sadurní transmetés els terrenys, l’adquirent assumirà tots els compromisos 
i drets del Sr. Sadurní. El Sr. Sadurní, en el seu cas, es compromet en aquest acte a entregar el present 
conveni a l’adquirent abans de la seva transmissió, sense perjudici de la seva inscripció al Registre de 
la Propietat. 
 
Cinquè.- L’eficàcia d’aquest conveni queda condicionada a la seva ratificació en els seus propis 
termes pel ple de l’Ajuntament d’Olèrdola.” 

 
El conveni va ser ratificat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 29 d’abril de 2009 i publicat al BOP de 
12 de maig de 2009. 

 
Han transcorregut més de 5 anys des de la signatura del conveni, i tot i que s’ha iniciat el 
desenvolupament del polígon PMU15 (el Pla de Millora urbana es va aprovar definitivament el 22 de 
desembre de 2011), encara no s’ha publicat ni s’ha aprovat el projecte d’urbanització ni el de 
reparcelꞏlació, ja que estava pendent de classificar els terrenys afectats pel conveni (no tots, només la  
franja de 9m d’amplada al costat de la pista de l’escola) com a sòl urbà, sistema de vialitat. 
 
Per regularitzar la situació d’aquests terrenys, destinats actualment a aparcament públic, i per poder 
donar compliment al conveni urbanístic aprovat l’any 2009, es proposa qualificar aquesta franja de 9 
m d’amplada al costat del sistema d’equipaments docents de Sant Pere Molanta com a sòl urbà 
sistema viari. Aquests terrenys també serviran de reserva viària per un futur creixement del nucli urbà 
per aquesta zona. 
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En l’annex 4, s’adjunta còpia del certificat cadastral de la finca afectada i documentació gràfica de 
l’estat actual. 
 
Aquesta modificació queda grafiada en el plànol N3.3 i N1. 
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2. JUSTIFICACIÓ DE LA INNECESSARIETAT DE LA REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA SOCIAL DE LA 

MODIFICACIÓ DEL PLA 
 
 
L’article 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme estableix que les modificacions han de contenir les 
determinacions específiques adequades a la seva finalitat específica. 
 
L’article 59.1.h del TRLU diu que la memòria social ha de contenir la definició dels objectius de producció 
d’habitatge de protecció pública. 
 
Per altra banda, l’article 66 del Reglament estableix les determinacions que han de contenir el plans d’ordenació 
i les seves modificacions per atendre les necessitats socials d’accés a l’habitatge. 
 
Les modificacions que es proposen en aquest expedient, no suposen increment de sostre residencial de nova 
implantació, per això i donada la naturalesa de la modificació del planejament i de les petites dimensions del 
seu àmbit d'actuació, no és necessària la incorporació en el document de l'agenda i la memòria social del Pla. 
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3. JUSTIFICACIÓ DE LA INNECESSARIETAT DE LA REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA 
MOBILITAT GENERADA 

 
 
 
Donades les característiques i l’abast de les determinacions de les modificacions puntuals plantejades en 
aquest expedient, es considera que no és preceptiva la incorporació d’un Estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada, tenint en compte els supòsits de l’àmbit d’aplicació de l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de 
setembre de Regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, ja que: 
 
a) Les modificacions puntuals proposades no suposen una nova classificació del sòl urbà o urbanitzable. 

Només una de les modificacions puntuals proposa una petita ampliació del nucli de Sant Pere Molanta, 
destinada a l’ampliació del sistema d’equipaments existent en aquest punt. 
 

b) Olèrdola és un municipi inferior a 5.000 habitants, i l’ampliació que es proposa de sòl urbà afecta únicament 
al nucli urbà de Sant Pere Molanta que té una població de 690 habitants. Aquesta ampliació no inclou: 
 
- Actuacions que suposen la implantació de nous usos residencials. 
- Actuacions que suposen la implantació d'usos comercials o terciaris en sectors d'una superfície de 

fins a 1 ha, sempre que no suposin una implantació singular, d'acord amb l'article 3.3 d'aquest Decret, 
ni cap altra implantació d’aquest tipus d’usos. 

- Actuacions que suposen la implantació d'usos industrials. 
 
Per tot això, i tenint en compte que les modificacions puntuals incloses en aquest expedient no modificaran la 
mobilitat dels diferents nuclis d’Olèrdola, es conclou, que no és necessària la redacció de l’estudi d’avaluació 
de la mobilitat generada.  
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4. DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC:  
 
ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ DE L’ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA 
 
Tal com s’ha exposat en el punt 1.2 de la present memòria, la majoria de modificacions d’aquest expedient, 
segons la legislació ambiental i urbanística, no han d'estar sotmeses a avaluació ambiental, excepte la 
modificació que afecta a uns terrenys agrícoles al costat del Camp de futbol de Sant Pere Molanta, que hauria 
d’estar sotmesa a avaluació ambiental simplificada, ja que no constitueix una variació fonamental de les 
estratègies, les directrius i les propostes o la cronologia del pla, però produeixen diferències en els efectes 
previstos. 
 
Per tant, a l’estar sotmesa a avaluació ambiental simplificada, cal redactar el document ambiental estratègic. 
 
DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC: 
 
a) Objectius de la planificació 

 
Els objectius de la modificació de planejament proposats en aquest expedient, com s’ha comentat 
anteriorment, són varis: 
 
Per una banda, es proposa la modificació en el redactat d’alguns articles de la normativa urbanística per a 
esmenar errades o concretar incongruències o bé modificar paràmetres edificatoris d’alguna zona. 
Aquestes modificacions de normativa no tenen afectació medi ambiental.  
 
Un altre objectiu de les modificacions proposades és el canvi o ajustament de qualificació de varis terrenys 
puntuals dins del sòl urbà. Aquestes modificacions bàsicament es proposen per ajustar els paràmetres 
edificatoris a la realitat existent o per reordenar petits àmbits urbans. No suposen cap increment del sostre 
edificable, ni modificacions d’usos. Per tant, tampoc suposen afectacions ambientals. 
 
També es proposa una modificació que suposa un canvi de qualificació d’uns terrenys en sòl no 
urbanitzable: al costat del Barri de la Rectoria de Sant Pere Molanta hi ha uns terrenys, en sòl no 
urbanitzable, qualificats com a equipaments i que actualment estan ocupats pel camp de futbol de Sant 
Pere. La modificació proposada consisteix en ampliar el sistema d’equipament per permetre crear una 
zona destinada a accés i aparcament d’aquest equipament. Per tant, es modificarà la qualificació d’uns 
terrenys que actualment són sòls de valor agrícola preferent (clau 24a) i estan parcialment ocupats per 
vinyes. La superfície de l’àmbit d’aquesta modificació és de 7.750 m2. 
 
Finalment, l’objectiu de l’última modificació proposada és el canvi de classificació d’uns terrenys de sòl no 
urbanitzable a sòl urbà per a destinar-los a sistema viari. Es tracta d’uns terrenys situats al costat del límit 
urbà de Sant Pere Molanta, que afronten amb el carrer Sant Roc d’aquest nucli i amb el sistema 
d’equipaments on hi ha l’escola Rossend Montané. Aquests terrenys es van ocupar provisionalment per a 
poder construir l’escola i després s’han continuat utilitzant com a aparcament. Amb aquesta modificació és 
vol regularitzar aquesta situació i modificar la seva classificació i qualificació, passant de sòl no urbanitzable 
sòls de valor agrícola preferent a sòl urbà sistema viari. Aquests terrenys actualment no es destinen a usos 
agrícoles, sinó que estan adequats i s’utilitzen com a zona d’aparcament públic. 
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b) Abast i contingut de les modificacions de pla proposades i de les seves alternatives raonables, tècnicament 

i ambientalment viables. 
 
Bàsicament, l’única modificació que pot provocar diferències en els efectes ambientals previstos, per que 
en cap cas constitueix una variació fonamental de les estratègies, les directrius i les propostes o la 
cronologia del Pla d’ordenació urbanística municipal d’Olèrdola, és la que proposa modificar la qualificació 
i els usos d’uns terrenys agrícoles per a destinar-los a sistema d’equipaments en sòl no urbanitzable. Per 
tant, és aquesta modificació la que s’analitzarà en aquest document estratègic ambiental. 
 
L’abast d’aquesta modificació inclou uns terrenys emplaçats al costat del camp de futbol i de la rectoria de 
Sant Pere Molanta, que en part estan ocupats per vinya i en part, ja s’utilitza com a aparcament del camp 
de futbol. La superfície total d’aquests terrenys és d’aproximadament 7.750 m2, dels quals, uns 5960 m2 
són destinats a usos agrícoles (vinya de secà). 
 
Aquesta modificació es proposa per ampliar la zona de públic, d’accés i d’aparcament de l’equipament 
esportiu (camp de futbol existent). Aquest equipament afronta, per una banda amb uns terrenys del Bisbat, 
on hi ha l’edifici de la rectoria i l’església, per una altra banda amb el camí Rossend Montané i per la resta 
de límits, amb terrenys agrícoles destinades a vinya. 
 
Per tant, les alternatives que es puguin proposar per l’ampliació d’aquesta zona d’equipaments esportius 
són molt limitades i impliquen també modificar l’ús i la destinació de terrenys ocupats per vinya. 
 
 

c) Desenvolupament previsible de la modificació del POUM. 
 
El desenvolupament d’aquesta modificació de planejament es preveu que es realitzi en un termini 
aproximat de 4 anys. En els quals, l’Ajuntament haurà d’adquirir els terrenys, ampliar la zona de públic del 
camp de futbol i d’ordenar l’accés i l’aparcament del camp de futbol. 
 
 

d) Caracterització de la situació del medi ambient abans del desenvolupament de la modificació del pla en 
l’àmbit territorial afectat i els efectes ambientals previsibles 
 
El municipi d’Olèrdola és un dels 27 municipis que configuren la comarca de l’Alt Penedès. Ocupa 30,27 
km2, que representen el 5% de la comarca de l’Alt Penedès. Al nord limita amb el municipi de Vilafranca 
del Penedès, a l’est amb el de Sant Cugat Sesgarrigues, al sud-est amb el d’Avinyonet, al sud amb els 
d’Olivella i Canyelles, a l’oest amb el de Castellet i la Gornal i al nord-oest amb el de Santa Margarida i els 
Monjos. De tota l’extensió que ocupa el municipi d’Olèrdola, tan sols el 11,06% de la superfície del terme 
municipal està urbanitzada i el 88,94% correspon a sòl agrícola i forestal, el que dóna al municipi d’Olèrdola 
un caràcter bàsicament agroforestal. Hi ha quatre nuclis de població i dues urbanitzacions dispersos pel 
municipi d’Olèrdola que són Moja, Sant Pere Molanta, Sant Miquel d’Olèrdola i Viladellops, juntament amb 
Daltmar i Can Trabal. 
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Pel que respecta l’àmbit d’estudi, aquest ocupa una superfície aproximada de 7.750 m2 i se situa en la part 
nord-est del terme municipal d’Olèrdola. L’àmbit d’estudi delimita una forma pràcticament rectangular 
situada enmig del sòl no urbanitzable, afronta en un dels seus límits amb el camí que uneix el nucli de Sant 
Pere Molanta amb el Barri de la Rectoria. Actualment l’àmbit d’estudi està ocupat en part per conreu de 
vinya i en part per una petita zona amb paviment de sauló que es destina actualment a aparcament de 
l’església i del camp de futbol. 
 
MEDI FÍSIC 
 
L’àmbit d’estudi és caracteritza per situar-se en un terreny bastant planer,  amb una altitud entre 210 i 212 
metres sobre el nivell del mar i amb pendents molt suaus.  
 
Pel que respecte a la hidrogeologia superficial, les principals rieres que passen pel terme municipal són 
les següents: 
 
- Torrent de Sant Cugat 
- Riera de l’Adoberia 
- Riera de Sant Marçal 
- Rasa de Cal Veguera 
- Riera de Canyelles 
 
La riera més propera és la de Sant Marçal, que passa a uns 800 m al sud de l’àmbit d’estudi. 
 
L’aqüífer protegit més proper de l’àmbit és l’“Aqüífers Sant Martí Sarroca - Marmellar” que es troba a 3,5 
km al nord-oest de l’àmbit d’estudi. El desenvolupament de l’àmbit de la modificació no tindrà cap afecció 
a l’aqüífer esmentat. 
 
Ni el municipi de Olèrdola ni, per tant, l’àmbit d’estudi no esdevenen zones vulnerables per la contaminació 
de nitrats procedents de fonts agràries segons el Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es 
designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.  
 
La geozona “Falles normals de l’Arboçar del Penedès” és la més propera a l’àmbit d’estudi i es troba a 
aproximadament 1000 metres al sud d‘aquest. 
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MEDI BIÒTIC: VEGETACIÓ 
 
Al municipi d’Olèrdola la coberta forestal és majoritària, ocupant el 50,48% de la superfície municipal. Del 
total de coberta forestal, la superfície de bosc ocupa el 26,58% i els matollars presenten una ocupació del 
24,26% respectivament. Pel que respecte a la vegetació s’hi troben representats en el municipi de forma 
principal les brolles de romaní, l’alzinar litoral, les pinedes i la màquia litoral de garric i margalló. A més, 
destaca la gran superfície agrícola, doncs ocupa pràcticament el 40% de l’extensió municipal i on la vinya 
és la principal superfície conreada. Cal destacar també que les diferents cobertes del sòl no es presenten 
de forma homogènia, sinó que es troben mesclades diferents cobertes vegetals i agrícoles. 
 
La superfície de les cobertes del sòl presents en el terme municipal de Olèrdola són les següents: 
 

Àmbit Bosc Matollars Prats 
Improductiu 
natural 

Urbanitzat Conreus 
Superfície 
total  (ha) 

Olèrdola 
26,58 % 
793,94 ha 

24,26 % 
724,64 ha 

0,20% 
5,97  ha 

0,57 % 
17,03 ha 

9,26 % 
276,60 ha 

39,13 % 
1.168,81 ha 

2.987 ha 

 
Com s’ha esmentat anteriorment en el municipi de Olèrdola hi ha 5 tipus de vegetació principals repartida 
pel territori, sovint mesclant-se i, fins i tot, confonent-se entre elles. Aquestes són:  
 
 Alzinar litoral mediterrani (Quercetum ilicis galloprovinciale) 
 Màquia de garric i margalló (Querco-Lentiscetum) 
 Brolla litoral i calcícola de romaní i bruc d’hivern (Rosmarino-Ericion)) 
 Pinedes secundàries 

 Conreu (on predomina clarament la vinya) 
 
També hi ha alguna petita taca de vegetació de ribera 
en les vores de les rieres. 
 
La vegetació que actualment està més estesa pel 
municipi són les brolles, moltes vegades cobertes per 
un estrat arbori de pi blanc (Pinus halepensis). 
Aquesta vegetació és la que acostuma a substituir les 
màquies malmeses així com el bosc d’alzinar litoral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brolla, brolla arbrada (amb pi) 

Alzinar amb pineda 

Màquia amb garric i margalló 

Zona cremada

Vegetació de ribera

Àmbit d’estudi 
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En el municipi d’Olèrdola no hi ha arbres catalogats com arbres monumentals i arbredes declarats d'interès 
comarcal i local segons l’Ordre MAH/228/2005 de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i 
d'actualització de l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local. 
 
Pel que respecte a l’àmbit d’estudi, aquest es troba ocupat actualment de forma majoritària per conreu de 
vinya i alguns sòls sense conreu. 
 
El desenvolupament de l’àmbit de la Modificació Puntual suposa la desaparició d’aquests conreus. 
 
FAUNA 
 
La predominança d’una coberta forestal (50,48% de la superfície municipal) juntament amb una important 
coberta agrícola (40% de l’àmbit del municipi d’Olèrdola) propicien una important representativitat de fauna, 
sobretot d’espècies d’aus.  
 
El desenvolupament de l’àmbit de la Modificació Puntual malgrat pràcticament no suposa la desaparició 
d’hàbitats i té una afectació molt petita a la fauna existent en el mateix (sobretot aus). Per tant, no suposarà 
cap perill per les espècies protegides o en perill d’extinció que hi ha en el municipi. 
 
ESPAIS NATURALS PROTEGITS 
 
Xarxa Natura 2000 
 
Dins el terme municipal d’Olèrdola es troba comprès l’espai natural de “Serres del Litoral Central” (codi 
ES5110013), que ocupa una superfície dins el municipi de 346,1 ha, que correspon al 11,5 % de l’extensió 
municipal.  
 
Dins l’àmbit d’estudi no hi ha cap espai inclòs dins de la Xarxa Natura 2000. Cal remarcar que la presència 
de l’espai “Serres del Litoral Central” més proper es troba a una distància de 1,5 km a l’est de l’àmbit 
d’estudi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olèrdola 

Vilafranca  
del Penedès 

Àmbit d’estudi 

Sant Cugat 
Sesgarrigues 

Olivella 

Canyelles 

Xarxa Natura 2000 
“Serres del Litoral 
Central” 

Xarxa Natura 2000 
“Serres del Litoral 
Central” 
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Espais Naturals de Protecció Especial  
 
Dins el terme municipal de Olèrdola així com en l’àmbit d’estudi no hi ha cap Espai Natural de Protecció 
Especial.  
 
Pla d’Espais d’Interès Natural  
 
El terme municipal d’Olèrdola comprèn els següents Espais d’interès Natural (EINs): 
 
EIN de Massís del Garraf 
EIN del Foix 
EIN d’Olèrdola 
 
Dins l’àmbit d’estudi no es troba inclòs cap EIN dels suara esmentats. Cal remarcar però que l’EIN més 
proper a l’àmbit d’estudi és l’EIN Massís del Garraf situat a 1,5 km a l’est del mateix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zones Humides 
 
Ni en el municipi d’Olèrdola així com en l’àmbit d’estudi no hi ha cap zona humida compresa en l’Inventari 
de Zones Humides de Catalunya. 
 
 

Olèrdola 

Vilafranca del  
Penedès 

Àmbit d’estudi  

Sant Cugat 
Sesgarrigues 

Olivella 

Canyelles 

EIN d’Olèrdola 

EIN Massís 
del Garraf 

EIN del 
Foix 
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Hàbitats d’Interès Comunitari  
 
Dins el terme municipal d’Olèrdola hi ha representats els següents Hàbitats d’Interès Comunitari: 
 
 Pinedes Mediterrànies (Codi 9540). Caràcter no prioritari. 
 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola (Codi 8210). Caràcter  no prioritari. 
 Matollars termomediterranis i predesèrtics (Codi 5330). Caràcter  no prioritari. 

 
Dins de l’àmbit d’estudi no hi ha representat cap Hàbitat d’Interès Comunitari contemplat en la Directiva 
92/62/CE. El desenvolupament de l’àmbit de la modificació no tindrà cap efecte sobre aquests HICs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matollars termomediterranis i predesèrtics (Codi 5350) 

Pinedes mediterrànies (Codi 9540) 

Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola  (Codi 8210) 

Olèrdola

Àmbit d’estudi  
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CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 
 
A nivell comarcal i supracomarcal cal destacar com a connectors ecològics els següents espais: 
 
Xarxa Natura 2000 Serres del litoral central 
 
La xarxa natura 2000 “Serres del litoral central” esdevé un dels principals connectors a nivell 
supramunicipal present en el municipi.  La xarxa natura 2000 “Serres del litoral central” amb una superfície 
total de 25.132 ha es troba comprès en un total de 27 municipis de la comarques de l’Alt Penedès, el Baix 
Llobregat i el Garraf. La Xarxa Natura 2000 “Serres del litoral central” realitza la funció de connector biològic 
entre espais naturals situats tant en el mateix municipi d’Olèrdola com en altres municipis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’àmbit d’estudi no forma part de la Xarxa Natural 2000 “Serres del litoral central”, la qual es troba a una 
distància de 1.500 m a l’est d’aquest. El desenvolupament de l’àmbit de la modificació no té cap efecte 
sobre aquest connector ecològic supramunicipal. 
 
Espai forestal i agrícola del municipi 
 
La gran extensió de terreny forestal i agrari no intensiu del municipi d’Olèrdola fa que tot el municipi en 
conjunt sigui un gran espai verd que actua com a connector ecològic a nivell supramunicipal. En aquest 
sentit cal destacar que el municipi d’Olèrdola es troba en la interfase entre les zones de plana i muntanya. 
En aquest context, destaca el paper connector que efectua la cadena de turons del sud del municipi, com 
a integrant del massís del Garraf, i el dels conreus del municipi.  
 
Malgrat el desenvolupament de l’àmbit de la modificació comporta la pèrdua de sòl agrícola, no implica 
una pèrdua connectora significativa de l’espai agroforestal del terme municipal d’Olèrdola.  

Xarxa Natura 2000 “Serres del litoral Central”  

EIN del 

Olèrdola 

EIN 
d’Olèrdola 

EIN Massís 
del Garraf 

Àmbit d’estudi 

EIN Muntanyes 
de l’Ordal 
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PAISATGE 
 
Dins la comarca de l’Alt Penedès destaca l’any 2004 mitjançant l’”Estudi Vitivinícola de l’Alt Penedès” i 
l’aprovació de la Carta del Paisatge de l’Alt Penedès.  
 
En la redacció del Pla Director Territorial de l’Alt Penedès, que es va aprovar definitivament el 16 de 
setembre del 2008, i tal i com s’explicita en la Carta del Paisatge de l’Alt Penedès es van descriure unitats 
i subunitats del paisatge de la comarca, tenint en compte la metodologia establerta en el document 
“Prototipus del Catàleg de Paisatge” redactat l’any 2005. El Pla Territorial de l’Alt Penedès classifica el 
paisatge existent en la comarca a través de 3 unitats i 9 subunitats del paisatge. Pel que respecte al 
municipi d’Olèrdola les unitats i subunitats segons el Pla Director Territorial de l’Alt Penedès que es troben 
son les següents: 
 
Unitat 2. El paisatge vitivinícola de la plana de l’Alt Penedès: 
 
Aquesta unitat s’ha dividit en tres subunitats de les quals dues estan presents al municipi d’Olèrdola.  
Subunitat 2.3 El paisatge vitivinícola de la plana.  
Subunitat 2.4 El paisatge urbà de Vilafranca del Penedès i els Monjos.  
 
Unitat 3. El paisatge forestal i agrari de les muntanyes de l’Ordal, Olèrdola i Foix 
 
De les tres subunitats al municipi hi ha representades dues. 
Subunitat 3.1 El paisatge forestal i agrari de les muntanyes de l’Ordal, les serres de les Planes, Riés i les 
Gunyoles.  
Subunitat 3.2 El paisatge forestal d’Olèrdola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPI 
D’OLÈRDOLA 

Àmbit 
d’estud
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L’àmbit de l’estudi està inclòs dins la Subunitat 2.3 El paisatge vitivinícola de la plana.  
 
Tenint en compte la qualitat paisatgística de l’àmbit i del seu entorn més immediat (conreus de vinyes) així 
com la fragilitat paisatgística de l’àmbit com a conseqüència de la seva visibilitat, l’afecció del paisatge que 
suposa el desenvolupament de l’àmbit de la modificació és un aspecte ambiental poc rellevant. 
 
ASPECTES SOCIOCONÒMICS I CULTURALS  
ECONOMIA 

 
Olèrdola, malgrat ser un municipi en el qual el 89% de la superfície és terreny agrícola i forestal, és un 
municipi industrialitzat, com la resta de la comarca. El sector serveis (52%) juntament amb el de la indústria 
(30%) són els majoritaris, pràcticament representen el total de la població resident al municipi.  
 
El terme municipal de Olèrdola presenta un important teixit industrial caracteritzat pels polígons industrials 
del Clot de Moja i de Sant Pere Molanta. La presència d’aquests polígons es veu afavorida per l’existència 
de bones comunicacions viàries (autopista AP-7 i la carretera nacional N-340) que permeten una bona 
connexió entre el municipi d’Olèrdola, els municipis veïns i importants ciutats com Barcelona i Tarragona. 
A més, es destaca la proximitat del polígon industrial Clot de Moja amb els polígons industrials Estació de 
Mercaderies (les Fonts), Domenys I, Domenys II i Avinguda de Tarragona pertanyents al municipi de 
Vilafranca del Penedès, els quals formen un continu industrial d’importància cabdal a nivell comarcal.  
 
A banda d’aquests polígons també hi ha alguns tallers als nuclis urbans del municipi, principalment al nucli 
de Moja, i la resta d’indústries queden repartides pel territori, algunes com les d’elaboració de vi i cava prop 
de les zones de conreu i altres com les que treballen el material extret de les pedreres, prop de les zones 
d’explotació.  
 
L’activitat extractiva en el municipi és força important. Actualment hi ha quatre pedreres en actiu 
legalitzades i, a més, hi ha altres pedreres aïllades abandonades repartides pel terme municipal.  

 
PATRIMONI CULTURAL 

 
El municipi d’Olèrdola presenta nombrosos elements considerats patrimoni cultural integrats en l’Inventari 
del patrimoni arqueològic i arquitectònic de Catalunya realitzat pel Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya. 
 
En el municipi d’Olèrdola hi ha nombrosos elements del patrimoni arquitectònic declarats Béns Culturals 
d’Interès Nacional (BCIN). 
 
Pel que respecte a l’àmbit d’estudi no afecta a cap element del patrimoni. 
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VECTORS AMBIENTALS 
 
CONSUM ENERGÈTIC I INFRAESTRUCTURES 

 
Les tres principals fonts d’energia en el municipi d’Olèrdola són els combustibles líquids (pel consum aliè 
provocat pel trànsit a la carretera C-15, la carretera nacional N-340 i l’autopista AP-7 al seu pas pel 
municipi), el gas natural, de consum majoritàriament industrial (94,7% es consumit per una única empresa 
del polígon industrial de Sant Pere Molanta) i l’electricitat. D’altra banda, el trànsit de les diferents carreteres 
i l’elevada activitat industrial del municipi fan que, amb diferència, siguin els sectors més consumidors 
d’energia. 

 

Font Energètica Companyia 

Electricitat FECSA - ENDESA 
Gas GAS NATURAL SDG S.A. 
GLP BUTANO PENEDÈS, S. L. 
Gasoil calefacció PETROCAT, Q8 i altres 

 
Pel que respecte a l’energia elèctrica el terme municipal d’Olèrdola és travessat per 5 línies d’alta tensió, 
que pertanyen a la companyia REE (Red Eléctrica Española). Quatre d’aquestes línies (una d’elles doble), 
de 220 kV, travessen el terme municipal d’est a oest. La cinquena línia, de 110 kV, passa pròxima a la 
urbanització de Daltmar en direcció sud a nord i finalitza a la zona industrial de la carretera BV-2119, sota 
el nucli de Moja, on hi ha una central elèctrica de transformació que distribueix a 25000 V (companyia 
FECSA - ENDESA) al terme municipal d’Olèrdola, Vilafranca del Penedès i altres municipis. 
 
Destaca amb gran diferència l’important consum elèctric del sector industrial, el que era d’esperar donada 
la gran intensitat industrial del municipi i que emmascara l’increment del sector domèstic que, amb els seus 
alts i baixos, van creixer un 54% entre els anys 2000 i 2004. El consum elèctric del sector industrial per 
l’any 2004 correspon al 82% del total del consum elèctric municipal, fet que evidencia la importància de 
l’activitat industrial del municipi.  
 
El desenvolupament de l’àmbit de la modificació no significarà modificacions significatives en les previsions 
de consum d’energia elèctrica del municipi.  
 
Pel que respecte al gas natural, la zona industrial de Sant Pere Molanta, així com, els nuclis residencials 
de Moja i Sant Pere Molanta estan servides per la xarxa de gas natural. La xarxa disposa de dues estacions 
reguladores ubicades als nuclis de Moja i Sant Pere Molanta.  
 
Pel que respecte al gas natural el consum anual per sectors, segons últimes dades conegudes, des de 
l’any 1999 al 2003 és el que es mostra a la taula següent: 

 
ANY Domèstic/Comercial Industrial Total 

Milers de kWh % Milers de kWh % Milers de kWh 
1999 1.057 1,9 55.368 98,1 56.455 
2000 1.314 2,4 53.332 97,6 54.646 
2001 1.612 3,2 48.230 96,8 49.842 
2002 2.462 5,5 42.132 94,5 44.594 
2003 2.489 5,3 44.321 94,7 46.810 

 



MODIFICACIONS PUNTUALS DEL PLA D'0RDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D'OLÈRDOLA Juliol 2020 56 

 
 

Aplicant els corresponents factors de conversió, el consum de gas natural durant l’any 2003 en tep (tones 
equivalents de petroli) és el següent: 
 

Consum anual de GN  en tep 
Domèstic/comercial  215 
Industrial  3.821 
Total 4.036 

 
Gràcies a les noves xarxes de distribució de gas natural que s’han anat desenvolupant en darrers anys, 
els nuclis de Moja i Sant Pere Molanta ja disposen de connexió a gas natural, amb la qual cosa ha 
augmentat el consum de gas natural en el sector domèstic/comercial gràcies a la incorporació de nous 
usuaris. No obstant, el consum majoritari de gas natural al municipi el realitza el sector industrial consumint 
pràcticament el 94,7% de tot el gas natural emprat en el municipi, la qual cosa confirma la gran importància 
que té el sector industrial en el municipi d’Olèrdola.  Pel que respecte al consum de gas natural en el sector 
industrial destaca per una banda l’empresa Ceràmiques Estructurals del Penedès i el polígon industrial 
Sant Pere Molanta que tenen un consum significatiu respecte a la resta d’activitats industrials.  
 
El desenvolupament de l’àmbit de la modificació no influirà en el consum de gas natural, ja que 
l’equipament del camp de futbol de Sant Pere Molanta no disposa de xarxa de gas natural. 
 
Pel que respecte al consum dels gasos liquats de petroli envasats en el municipi d’Olèrdola presenta la 
següent evolució (no s’han pogut obtenir dades posteriors): 

 
Any Butà (kg) 

2001 16.787 

2002 14.425 

2003 12.400 
 

Aquests consum correspon a consum domèstic (bombones de 12,5 kg). Durant els darrers anys s’ha 
produït una disminució en l’ús de butà envasat, lògicament relacionat amb l’increment de l’ús de gas natural 
per part de la població. Dins del municipi hi ha un petit consum de propà a nivell industrial, que resulta poc 
significatiu a efectes totals del consum energètic que es produeix en el municipi. 
 
Aplicant els corresponents factors de conversió, el consum de GLPs durant l’any 2003 en tep (tones 
equivalents de petroli) és el següent: 

 
Consum anual de GLPs en tep 
Domèstic/comercial (butà) 14 
Industrial (propà) 3,4 

Total 17,4 
 

Pel que respecte al consum de combustibles líquids d’origen fòssil, s’ha obtingut l’estimació del consum 
de gasolina o gasoil dels vehicles del municipi d’Olèrdola a partir de les dades de Intensitat Mitjana Diària 
(IMD) de les diferents carreteres i carrers del municipi d’Olèrdola. 
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VIA FONT LONGITUD (km) IMD 
% 
PESANTS 

Autopista AP-7 

Ministeri de 
Foment  
(Any 2014) 
 

1,8 58.758 18,14 

Carretera N-340 

Ministeri de 
Foment  
(Any 2014) 
 

Tram polígon Clot de 
Moja:    0,6 
Tram polígon Sant 
Pere Molanta: 0,9 

12.714 
 
23.847 

12,19 
 
11,82 

Carretera C-15 

Direcció General 
de Carreteres 
(Any 2014) 
 

4,8 23.784 5,55 

Carretera BV-
2415 

Diputació de 
Barcelona 
 (Any 2012) 
 

5 2.823 6,23 

Carretera BV-
2119 

Diputació de 
Barcelona 
 (Any 2012) 

1 4.134 7,88 

 
Per aplicació dels factors de consum de combustible per vehicle s’obtenen les següents estimacions 
de consum causades pel transport: 

 
 Tep*/any 
Gasolina 3.091 
Gasoil 3.835 
Total 6.926 

 
El desenvolupament de l’àmbit de la modificació no suposa una modificació significativa de les previsions 
d’intensitats de trànsit. Conseqüentment no suposarà una modificació del consum energètic pel que 
respecte als combustibles líquids derivats del petroli.  
 
En conclusió les principals fonts d’energia del municipi d’Olèrdola són els combustibles líquids d’origen 
fòssil, l’energia elèctrica i el gas natural, destacant els primers que corresponen al consum aliè dels vehicles 
que travessen el territori per les carreteres C-15 i N-340 i l’autopista AP-7, tal i com es pot observar en la 
següent taula, corresponent al consum total d’energia l’any 2012-13.  
 
Les dades s’expressen en tones equivalents de petroli (tep) per a poder comparar entre sí les diferents 
fonts d’energia. 

 

Tipus de font Consum en tep/any 

Electricitat 4.295 
Gas natural 4.036 
Gasos Liquats del Petroli (GLP) 17 
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Biomassa (Fusta) 113 
Combustibles líquids d’origen fòssil  6.634 
 Total 15.095 

 
La Modificació Puntual no té efectes significatius en el consum energètic respecte del planejament vigent. 
 
CONSUM, ABASTAMENT I SANEJAMENT D’AIGUA 
 
 Consum i abastament d’aigua 

 
L’empresa Aigües de Vilafranca i l’empresa SOREA (Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas S.A.) 
s’encarreguen, per concessió de l’Ajuntament d’Olèrdola, del servei d’abastament d’aigua potable al 
municipi.  L’empresa SOREA s’encarrega de l’abastament i distribució de la urbanització Daltmar i Aigües 
de Vilafranca a la resta del municipi. 
 
El municipi d’Olèrdola depèn en part dels recursos d’aigua superficial del riu Llobregat, concretament del 
sistema Ter-Llobregat (recursos que no estan assegurats). L’aigua del Sistema Ter-Llobregat que arriba al 
municipi d’Olèrdola prové de l’estació potabilitzadora (ETAP) del municipi d’Abrera. 
 
El sistema d’abastament que prové de la planta potabilitzadora (ETAP) del municipi d’Abrera ha esdevingut 
necessari per  a garantir l’aigua a les poblacions de la comarca, i en el cas del municipi d’Olèrdola hi ha 
propostes tant des de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf, com des de la Companyia Aigües 
de Vilafranca de reforçar aquestes connexions per tal d’assegurar el subministrament de la població envers 
a les expectatives de creixement i a l’augment de les demandes d’aigua, relegant l’ús dels recursos propis, 
que no asseguren l’abastament del municipi. 
 
La urbanització de Can Trabal, el polígon industrial de Sant Pere Molanta, el nucli urbà Sant Pere Molanta 
i els seus veïnats propers (Can Moles i Can Segarra) reben aigua del sistema Ter-Llobregat. El polígon 
industrial de Clot de Moja també és beneficia de l’aigua d’aquest i previsiblement també d’algun dels pous 
de Vilafranca del Penedès donat que està connectat per tres punts a la xarxa de subministrament d’aquesta 
població veïna.  
 
El colꞏlector d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL) de 1.200 mm de diàmetre, arriba fins al dipòsit nou del municipi 
de Masquefa de 26.800 m3 de capacitat i d’aquí continua amb canonada de 1.000 mm de diàmetre, 
propietat en aquest cas de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf.  
 
Els nuclis de Sant Miquel d’Olèrdola i Viladellops obtenen el recurs de l’aigua bombejada d’una captació 
denominada pou de Can Catantingues. Des d’aquesta captació, s’envia l’aigua als dipòsits de capçalera 
dels nuclis de Sant Miquel d’Olèrdola i Viladellops. Es prioritza l’aportació cap a Sant Miquel, i un cop s’ha 
omplert el dipòsit, s’envia tota l’aigua cap el dipòsit de Viladellops. 
 
La modificació puntual no suposa una modificació significativa del consum d’aigua del municipi. 

 
 Sanejament d’aigua 

 
Pel que respecte al sistema de sanejament del municipi d’Olèrdola, presenta una situació diferent en funció 
de la ubicació del nucli residencial i el polígon industrial. 
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La modificació puntual del pla no suposa un increment significatiu de les aigües residuals, ja que l’ampliació 
de l’equipament bàsicament estarà destinat a millora de la zona de públic, de l’accés i de l’aparcament del 
camp de futbol.  
 
 QUALITAT DE L’AMBIENT ATMOSFÈRIC 
 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha realitzat una caracterització i delimitació del territori català 
en 15 Zones de Qualitat de l’Aire (ZQA), atenent a l’ocupació de sòl (nivell 1 de classificació: urbà, suburbà 
o rural) i el tipus de fonts emissores (nivell 2: de classificació: àrees de trànsit, industrials o de fonts). 
 
El terme municipal d’Olèrdola és un dels municipis que formen part de la ZQA 3 de la zona Penedès-
Garraf. 
 
Respecte a la qualitat de l’aire en la ZQA 3 de la zona Penedès-Garraf, durant l’any 2005 tots els 
paràmetres mesurats de manera automàtica (SO2, CO, NOx) mitjançant la Xarxa de Vigilància i Previsió 
de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) van estar per sota dels valors límits definits per 
normativa vigent. Un altre paràmetre mesurat correspon a les partícules en suspensió de diàmetre inferior 
a 10 micres, en el qual es va superar el valor límit anual i el nombre de superacions establertes. 
 
Les principals fonts de contaminació atmosfèrica al municipi d’Olèrdola són el trànsit motoritzat i les 
indústries. 
 
Pel que respecte al trànsit automobilístic representa un dels principals focus emissors de contaminants a 
l’atmosfera, tant per les característiques com per la quantitat de contaminants emesos, dels quals es 
destaquen el monòxid de carboni (CO), els òxids de nitrogen (NOx), els hidrocarburs (HC), els òxids de 
sofre (SOx), les partícules en  suspensió (PST) i alguns metalls pesants com el plom (amb clara tendència 
a la disminució per la implantació de les benzines sense plom). 
 
Pel que respecte a les emissions d’origen industrial, s’ha de tenir en compte que en el terme municipal 
d’Olèrdola hi havia l’any 2015 unes deu activitats industrials incloses dins del Catàleg d’Activitats Industrials 
Potencialment Contaminants de l’Atmosfera (CAPCA). Tenint en compte la poca incidència per altres tipus 
de contaminants només s’han considerat com a emissions d’origen industrial les que provenen 
exclusivament dels processos de combustió a les indústries. 
 
L’estudi de capacitat i vulnerabilitat del municipi d’Olèrdola enfront de la contaminació atmosfèrica presenta 
els següents valors: 

 

Paràmetre Capacitat Vulnerabilitat 

Partícules Alta Molt baixa 
SO2 Alta Molt Baixa 
CO Alta Molt baixa 

 
D’acord amb el concepte de capacitat i vulnerabilitat, es pot concloure que el municipi d’Olèrdola no té 
emissions dels contaminants considerats que alterin significativament la seva capacitat d’instalꞏlació de 
noves indústries ni suposin risc per a la salut i els espais naturals. A més s’ha de tenir en compte que el 
municipi d’Olèrdola no forma part de les Zones de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric 
contemplades en ambdós annexes del Decret 226/2006. 
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El desenvolupament de l’àmbit de la modificació no esdevé ambientalment rellevant pel que respecte a la 
qualitat atmosfèrica de la zona.  
 
 Contaminació acústica  

 
Les principals fonts de soroll ambiental al municipi d’Olèrdola són les següents: 
 
El trànsit  
Les activitats industrials 
El veïnatge 
 
La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, fixa tres zones de sensibilitat 
acústica i els nivells sonors màxims recomanats per a cada una de les zones: 
 

 Nivell Diürn Nivell Nocturn 

Zona de sensibilitat alta 60 dB 50 dB 

Zona de sensibilitat mitja 65 dB 55 dB 

Zona de sensibilitat baixa 70 dB 60 dB 
 

Pel que respecte a l’àmbit d’estudi aquest es podria considerar-se en zona de sensibilitat acústica mitja o 
moderada per tractar-se d’uns terrenys propers a uns habitatges, i per tant, amb coexistència de sòl d’ús 
residencial amb activitats i /o infraestructures de transport. 
 
La modificació puntual del pla no té un efecte ambientalment rellevant pel que respecte a la contaminació 
acústica del municipi. 

 
 Contaminació lluminosa 

 
Mitjançant la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn, es fomenta un estalvi energètic i alhora es protegeix el medi nocturn garantint la ilꞏluminació 
en les zones habitades. Aquesta estableix diferents zones del territori de Catalunya segons la vulnerabilitat 
a la contaminació lluminosa. Segons aquesta classificació l’àmbit d’estudi es situa en una zona E2 (Zona 
de protecció alta).  
 
RESIDUS 
 
El total de residus generats (municipals d’origen domèstic i d’origen comercial) l’any 2007 al municipi 
d’Olèrdola van ser de 3.089,08 tones. 
 
Les dades de recollida selectiva de les diferents fraccions es detallen a continuació: 

 
Generació de residus municipals  Quantitat (en t) 

Matèria orgànica 355,56 

Vidre 156,24 

Paper i cartró 146,46 

Envasos lleugers 90,65 
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Altres residus recollits de forma selectiva 968,16 

TOTAL RECOLLIDA SELECTIVA 1.717,07 

TOTAL RESIDUS CORRESPONENTS AL REBUIG 1.372,01 

TOTAL RESIDUS GENERATS 3.089,08 
 

Pel que respecte a la fracció de residus recollida selectiva aquesta equival al 55,59% del total de residus 
de tipus municipals generats a Olèrdola. Aquesta proporció és superior a la que presenta la comarca de 
l’Alt Penedès que és del 44,41%.  
 
Dins el terme municipal d’Olèrdola hi ha un gestor autoritzat de residus per l’Agència de Residus de 
Catalunya encarregat de realitzar les següents tasques de recuperació: 

 
 Reciclatge de paper i cartró 
 Reciclatge i recuperació de metalls i compostos metàlꞏlics 

 
Pel que respecte a l’àmbit d’estudi, s’ha de tenir en compte que el desenvolupament de l’àmbit no 
comportarà un augment dels residus significatiu. 
 
RISCOS NATURALS 

  
RISC D’INCENDI 
 
Segons els mapes de coneixement del risc del Pla Especial d’emergències per Incendis Forestals de 
Catalunya (Pla INFOCAT). Olèrdola és un municipi catalogat amb perill molt alt d’incendi.  
 
No obstant això, la situació de l’àmbit de l’estudi, envoltat de terrenys agrícoles destinats al cultiu d ela 
vinya, i la proximitat de la zona a la carretera BV-2415, es considera que el risc d’incendi no esdevé un 
aspecte ambiental rellevant en el desenvolupament de l’àmbit d’estudi. 
 
RISC INUNDACIONS 
 
Segons l’INUNCAT l’entorn de l’àmbit no presenta zones potencialment inundables. D’aquesta manera el 
risc d’inundabilitat no esdevé un aspecte ambientalment rellevant pel desenvolupament de la modificació  
 
RISC DE TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES 
 
El municipi d’Olèrdola a conseqüència de l’elevat nombre d’indústries que presenta i a que es troba 
travessat per l’Autopista AP-7 i la carretera Nacional N-340, lloc de pas obligat del transport de mercaderies 
perilloses, ha de desenvolupar el Pla d’Actuació Municipal del TRANSCAT (Pla Especial d’Emergències 
per a accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril de Catalunya) per tal de 
donar resposta ràpida i eficaç, dirigida a minimitzar els possibles danys a les persones, béns i medi 
ambient, i permetre restablir els serveis bàsics per a la població en el menor temps possible. 
 
No obstant això, els terrenys afectats per la modificació no estan propers a aquestes vies de comunicació. 
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e) Efectes previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents. 
 

Pel que respecte als plans supramunicipals que afecten l’àmbit municipal d’Olèrdola, a continuació 
s’esmenten els que s’han considerat rellevants: 
 

- Pla Director Territorial de l’Alt Penedès 
 
Plans municipals i altres estudis locals a tenir en compte: 
 

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Olèrdola (gener 2008) 
- Auditoria Ambiental d’Olèrdola (any 2006) 

 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Olèrdola (POUM) 
 
El planejament vigent a Olèrdola actualment és el Text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal 
d'Olèrdola, verificat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 20 de setembre 
de 2007, en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de 14 de desembre de 2006. 
 
Els objectius generals a assolir pel POUM d’Olèrdola són els que s’exposen a continuació: 
 
1. Establir un adequat equilibri entre els desenvolupaments urbans, que tendeixin cap a una ciutat 

sostenible, i la salvaguarda dels valors paisatgístics i ecològics del medi rural. 
2. Posar les bases per al desenvolupament de les àrees urbanes, potenciant les comunicacions internes 

i la realització de parcs i equipaments capaços de millorar els dèficits locals. 
3. Tendir, per la via de la distribució d’espais, a un equilibri entre la residència i les activitats industrials i 

terciàries. 
4. Qualificar sol per residència que acompleixi els següents requisits:  

 Satisfer les demandes externes en la mesura que sigui d’interès per a la població, el seu 
creixement i sostenibilitat  
 Satisfer les demandes internes que cobreixin els diferents nivells econòmics de demanda 

d’habitatges garantint d’aquesta manera un principi basic de sostenibilitat: Que tot habitant pugui 
trobar habitatge en la seva població. 

5. Consolidar els límits d'urbanització envoltant dels nuclis històrics, i els polígons industrials, impedint 
qualsevol tipus de nova ocupació urbana del sòl en els territoris inconnexos amb els esmentats. Com 
a reforçament del caràcter central dels nuclis urbans històrics es preveu una gran àrea d'espai lliure, 
on s'hi delimita la possibilitat d'incloure usos d'equipaments lúdics i esportius en sòl no urbanitzable 
(La Muntanyeta) que reforci els vincles entre ells, tot i mantenint el seu caràcter primigeni amb la 
delimitació d’un àmbit de Zona Agroforestal. Tanmateix, cal assegurar la protecció de la biodiversitat i 
les connexions biològiques, per a potenciar el manteniment de la flora i la fauna i evitar la transformació 
del sòl lliure en illes aïllades entre sí. 

6. Solucionar els contactes i connexions amb els municipis limítrofs, en especial Vilafranca del Penedès.  
 
El POUM vigent d’Olèrdola classifica l’àmbit de la modificació com a sòl no urbanitzable, sòls de valor 
agrícola. 
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Auditoria Ambiental i Agenda 21 d’Olèrdola 
 
L’any 2006 es va realitzar l’Auditoria Ambiental Municipal d’Olèrdola, la qual inclou un estudi ambiental del 
municipi i l’establiment d’un Pla d’Acció Ambiental per a dur-lo a terme al llarg dels anys següents i en el 
marc de l’Agenda 21. L’elaboració de l’Auditoria posa de manifest la voluntat de creixement i 
desenvolupament sostenible per part del municipi. 
 
A l’hora de desenvolupar la modificació puntual del pla es tindran en compte les accions establertes en el 
Pla d’Acció Ambiental de l’Agenda 21 d’Olèrdola. 
 
OBJECTIUS AMBIENTALS ESTABLERTS EN EL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
D’OLÈRDOLA 
 
Els objectius generals que es defineixen a continuació van permetre definir els criteris de planificació 
sostenible del municipi d’Olèrdola lligats a les directrius comunitàries en matèria de medi ambient. 
 
Així doncs es van definir els següents objectius per cadascun dels vectors ambientals afectats pel POUM 
d’Olèrdola. 
 
Atmosfera i Canvi Climàtic: 
 
Prevenir la contaminació de l’ambient atmosfèric, evitant l’emissió de substàncies contaminants que 
contribueixin a destruir la capa d’ozó i a produir l’efecte hivernacle: 
 
 Millora de l’eficàcia energètica dels sistemes urbans. 
 Millora de l’eficàcia energètica de les edificacions. 
 Foment de les energies netes i reducció de l’ús de les energies no renovables. 
 Prevenció, control i correcció d’immissions i de fonts contaminants 
 
Aigües: 
 
Reduir al mínim possible l’impacte sobre la quantitat i qualitat del recurs i sobre les funcions de l’aigua en 
els sistemes naturals, tot garantint la seva disponibilitat en condicions adequades com a servei bàsic. 
 
 Prevenir els riscos hidrològics. 
 Adequar les determinacions del planejament a la disponibilitat de recursos hídrics. 
 Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua. 
 Preservar i millorar la qualitat de l’aigua. 
 Conservació i ús racional de les zones humides. 
 
Sòl: 
 
Minimitzar el consum de sòl i racionalitzar-ne l’ús d’acord amb un model territorial globalment eficient. 
 
 Evitar l’ocupació innecessària de sòl per a usos urbans i infraestructures vinculades a aquests usos. 
 Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat de càrrega del medi. 
 Ordenar adequadament la globalitat de sòl no urbanitzable, tot mantenint-ne o, si és el cas recuperant-

ne l’estructura orgànica. 
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 Preservar els espais i elements de valor rellevant del territori: sòls rústecs d’interès cultural, àmbits i 
elements d’interès paisatgístic, etc. 

 Prevenir la contaminació del sòl. 
 
Condicions acústiques, lumíniques i electromagnètiques 
 
Prevenir i corregir la contaminació acústica, lumínica i electromagnètica 
 
 Mantenir cada punt del territori per sota dels nivells d’immissió establerts en els annexos 1, 2 i 3 de la 

llei 16/2002. 
 Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i privat) i evitar-ne els fluxos a 

l’hemisferi superior, la intrusió lumínica i l’impacte negatiu sobre els organismes. 
 Trobar emplaçaments adequats per a les instalꞏlacions de radiocomunicació i de transport d’energia 

elèctrica, per tal de minimitzar els seus efectes sobre els éssers vius i el paisatge.  
 
Biodiversitat i patrimoni natural 
 
Preservar mostres suficients i ecològicament viables de tota la varietat d’hàbitats naturals i seminaturals 
mitjançant:  
 
 Definició i manteniment d’una xarxa d’espais d’interès natural físicament contínua i connectada amb 

les xarxes exteriors i amb les d’espais lliures urbans. 
 Conservació i millora de la connectivitat biològica. 
 Gestió més proteccionista de sòls ocupats per ecosistemes fràgils o escassos i per hàbitats d’espècies 

amenaçades. 
 
Gestió dels residus 
 
Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus i, quan no resulti possible, facilitar la disponibilitat 
d’instalꞏlacions adequades pel seu tractament i/o dipòsit mitjançant: 
 
 Planificació i Implantació de l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la recollida 

selectiva. 
 Previsió d’espais i instalꞏlacions que facilitin la recollida selectiva dels residus i, en general, les 

operacions de gestió ens els edificis i els establiments del municipi. 
 Minimitzar la generació de residus en la construcció, fomentar la utilització de materials respectuosos 

amb el medi ambient i ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de 
minimitzar els impactes associats als materials utilitzats. 

 
Qualitat del paisatge 
 
Integrar el paisatge en tots els processos de planejament territorial i urbanístic per tal de conservar i 
mantenir els trets significatius i característics del paisatge. Protegir, planificar i gestionar els diversos tipus 
de paisatges sota una perspectiva de sostenibilitat mitjançant: 
 
 Protecció, millora i recuperació dels elements i dels ambients d’interès paisatgístic. 
 Gestió del paisatge per tal de garantir el seu manteniment regular i per dirigir i harmonitzar els canvis 

provocats pels processos socials, econòmics i ambientals. 
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f) Motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada. 
 
La disposició addicional vuitena (regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 
21/2013) 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 en el seu apartat 6, 
estableix que les modificacions dels plans urbanístics, que són objecte d’avaluació ambiental estratègica 
ordinària, que no constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de 
la cronologia del pla, però que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència, 
estaran sotmesos a avaluació ambiental estratègica simplificada.  
 
La modificació proposada, afecta a uns terrenys agrícoles al costat del Camp de futbol de Sant Pere 
Molanta. Aquests terrenys que actualment estan ocupats parcialment per cultiu de vinya de secà, i en part 
ja es destinen a aparcament, modificaran la seva qualificació, passant de ser sòls de valor agrícola a 
sistema d’equipaments esportius. Bàsicament aquest canvi de qualificació, que afecta a un àmbit amb una 
superfície de 7.750 m2, es produeix per ampliar l’equipament on està situat el camp de futbol i millorar la 
zona de públic, la d’accés i ampliar l’aparcament existent. 
 
Aquesta modificació no suposa, en cap cas, una variació fonamental de les estratègies, les directrius i les 
propostes o la cronologia del pla. Però si que pot produir petites diferències en els efectes ambientals 
previstos en el planejament vigent. Bàsicament produïts pel canvi d’ús dels terrenys, el que comportarà 
reduir la vegetació existent, una pèrdua de permeabilitat del terreny i un petit increment de consum 
energètic que suposarà l’ampliació de l’equipament existent. 
 
Per això, s’ha decidit aplicar el procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada. 
 
 

g) Resum dels motius de la selecció de les alternatives previstes.  
 
L’abast d’aquesta modificació inclou uns terrenys emplaçats al costat del camp de futbol i de la rectoria de 
Sant Pere Molanta, que en part estan ocupats per vinya i en part, ja s’utilitza com a aparcament del camp 
de futbol. La superfície total d’aquests terrenys és d’aproximadament 7.750 m2, dels quals, uns 5960 m2 
són destinats a usos agrícoles (vinya de secà). 
 
Aquesta modificació es proposa per ampliar la zona de públic, d’accés i d’aparcament de l’equipament 
esportiu (camp de futbol existent). Aquest equipament afronta, per una banda amb uns terrenys del Bisbat, 
on hi ha l’edifici de la rectoria i l’església, per una altra banda amb el camí Rossend Montané i per la resta 
de límits, amb terrenys agrícoles destinades a vinya. 
 
S’ha escollit aquesta alternativa perquè és la més viable i raonable tècnicament i ambientalment, ja que la 
resta d’alternatives per l’ampliació d’aquesta zona d’equipaments esportius impliquen també modificar l’ús 
i la destinació de terrenys ocupats per vinya, i a més, compliquen l’accés i la mobilitat des del nucli de Sant 
Pere Molanta.  
 
 
 
 



MODIFICACIONS PUNTUALS DEL PLA D'0RDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D'OLÈRDOLA Juliol 2020 66 

 
 

 
h) Mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura que sigui possible, corregir qualsevol efecte negatiu 

rellevant en el medi ambient de l’aplicació del pla o programa, tenint en compte el canvi climàtic. 
 

A continuació es mostren les mesures i recomanacions ambientals que s’han de tenir en compte al llarg 
del procés de desenvolupament de la Modificació del Pla, des del previ procés de preparació del terreny 
fins la posterior urbanització i edificació de l’àmbit. 
 
Mesures per a la reducció de l’impacte paisatgístic 

 
 Durant les obres d’urbanització dels accessos caldrà evitar l’acumulació de residus de construcció en 

les zones més visibles. 
 

 En el disseny de les edificacions o instalꞏlacions s’utilitzaran volumetries, colors i textures poc 
impactants que permetin la integració paisatgística. Els elements constructius que s’utilitzin 
s’adequaran a aquest criteri i es seleccionaran especialment els materials. 

 
 Les espècies arbòries i arbustives destinades a l’enjardinament hauran de ser adaptades 

bioclimàticament a l’entorn, de baix consum hídric i baixes exigències de manteniment. A més caldrà 
prioritzar la barreja d’espècies multicromàtiques i multiperiòdiques (combinar espècies perennes amb 
caduques). 

 
Mesures establertes per al foment de l’eficiència i l’estalvi de recursos 
 
Disminuir el consum d’aigua 

 
 S’implantarà xarxes separatives d’aigües residuals i pluvials, possibilitant la reutilització d’aquestes. 

 
 Implantació dels paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’aigua establerts en l’article 3 del Decret 

21/2006.  
 

 En l’enjardinament de l’equipament únicament es podran emprar espècies adaptades 
bioclimàticament a l’entorn i que alhora siguin espècies de baix manteniment i de baix consum hídric.  

 
 El sistema de reg de les zones enjardinades serà per degoteig i el seu control es realitzarà mitjançant 

un sistema automàtic. 
 

 En les parts pavimentades dels espais lliures d’edificació s’utilitzarà preferentment materials que 
permetin la permeabilitat de l’aigua de pluja. 

 
Disminuir el consum d’energia i fomentar l’ús d’energies renovables 

 
 Es donarà prioritat al màxim aprofitament de la llum natural. Així doncs el disseny de la forma i dimensió 

dels locals; l’orientació, situació i mida de les obertures, acabat superficial dels materials exteriors i 
interiors es realitzarà per tal què aquest aprofitament sigui màxim.  

 
 Es potenciarà l’aïllament tèrmic de les edificacions per tal d’evitar els guanys i pèrdues innecessàries, 

conjuminant el nivell de confort i  l’eficiència tèrmica.  
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 S’incorporaran mecanismes per al control de la radiació solar en qualsevol època de l’any, sense 
interferir en l’accés de la llum a l’interior de l’edifici. 
 

 Caldrà donar compliment als criteris de sostenibilitat establerts pel Decret 21/2006, de 14 de febrer, 
pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoficiència dels edificis. 
 

 S’aplicaran mesures que permetin una millor eficiència energètica (en aparells de climatització, 
enllumenat, aigua calenta sanitària...) 

 
Fomentar la reutilització de materials i la utilització de materials constructius de baix impacte 

 
 Les terres que provindran del moviment de terres corresponent a les obres d’execució hauran de ser 

emprades en la mesura del possible en la mateixa zona. D’aquesta forma. s’aprofitarà l’excedent de 
material procedent evitant així el transport del material sobrant a altres indrets. 

 
 Es fomentarà la utilització de materials i sistemes constructius durables , si és possible amb algun tipus 

de distintiu de qualitat ambiental que garanteixi un impacte ambiental tant baix com es pugui (fabricat 
amb components reciclats, amb consum energètic baix, reutilitzable i/o reciclable). 

 
Realitzar una gestió adequada dels residus  

 
 Durant les obres d’urbanització i edificació s’haurà de donar compliment als requeriments de la 

normativa establerta pels enderrocs, volum de runes i el transport a un abocador autoritzat.  
 

Prevenir la contaminació lumínica 
 

 Caldrà donar compliment a l’article 5 del Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
de desenvolupament de la Llei 6/2001.  

 
Mesures que disminueixin la utilització de vehicles motoritzats 

 
 Crear camins i rutes que prioritzin el pas de vianants i bicicletes per accedir a l’equipament.  

 
 
i) Descripció de les mesures previstes per al seguiment ambiental del pla. 
 
 

Per tal de verificar periòdicament l’eficàcia de l’avaluació ambiental de la modificació del pla s’estableixen 
els següents mecanismes per tal d’assegurar el compliment de les mesures ambientals establertes així 
com realitzar un control dels efectes derivats i, en el cas de què apareguin efectes adversos no previstos 
determinar les actuacions necessàries per a palꞏliar-los. 
 
En el desenvolupament de l’àmbit de la modificació dins de les tasques de la direcció facultativa de l’obra 
d’urbanització, hi haurà la de verificar el compliment de totes les mesures i determinacions ambientals 
establertes en l’informe ambiental. 
 
En la fase d’execució de l’edificació, els tècnics directors de les obres i l’Ajuntament d’Olèrdola a través 
dels seus tècnics municipals, vetllaran pel compliment de les mesures ambientals establertes. 
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5. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 
 
L’avaluació econòmica té com a finalitat principal assegurar la realització efectiva de les previsions de 
l’ordenació urbanística en un termini raonable, justificant que la distribució de càrregues i beneficis és viable i 
ajustada a les determinacions establertes per la normativa urbanística i la situació del mercat immobiliari. 
 
A banda, de demostrar que l’Ajuntament d’Olèrdola podrà finançar adequadament el manteniment dels espais 
públics de l’ordenació plantejada un cop passin a titularitat municipal. 
 
Els apartats que integren aquest document donen compliment als articles 59.1.e), el 59.3.d) del TRLU, en els 
quals es demana la justificació de la viabilitat i la ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les 
finances públiques de les administracions responsables de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 
 
S’entén com a sostenibilitat econòmica la situació d’equilibri a llarg termini entre les fonts d’ingressos municipals 
i el volum de despeses del pressupost. En aquest sentit, les actuacions urbanístiques, a part dels possibles 
ingressos de caràcter extraordinari (llicències d’obres, etc.) també generen increments dels ingressos ordinaris 
(IBI, etc.) suposen també un increment de la despesa corrent per atendre nous serveis i dotacions associats a 
l’increment de població esperat. 
 
Informe de sostenibilitat econòmica 
 
1. Objecte 
 
L’objecte d’aquest apartat és justificar, en termes comparatius amb el planejament vigent, que el 
desenvolupament de les propostes de les modificacions puntuals incloses en aquest expedient, no tinguin un 
impacte negatiu en les finances públiques. 

2. Fonaments de dret 

 
RDL 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació urbana: 
 
Article 15. Avaluació i seguiment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà, i garantia de la viabilitat 
tècnica i econòmica de les actuacions sobre el medi urbà (...) 
 
4. La documentació dels instruments d’ordenació de les actuacions de transformació urbanística ha 
d’incloure un informe o memòria de sostenibilitat econòmica en el qual es ponderi, en particular, l’impacte 
de l’actuació en les hisendes públiques afectades per la implantació i el manteniment de les infraestructures 
necessàries o la posada en marxa i la prestació dels serveis resultants, així com la suficiència i adequació 
del sòl destinat a usos productius 
 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme: 
 
Article 59 Documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal 
(...) 
3. La memòria a què es refereix l’apartat 1.a ha d’integrar: 
(...) 
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c) L’informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i adequació del 
sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances 
públiques de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les 
infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 

 
Article 116 Concepte d’execució urbanística. Participació en el procés d’execució dels plans urbanístics 
(...) 
6. Les administracions competents en matèria d’execució urbanística efectuen el seguiment d’aquesta 

activitat, que ha de considerar la sostenibilitat ambiental i econòmica de les actuacions objecte 
d’execució, d’acord amb el que disposa la legislació que regula el règim d’organització i funcionament 
d’aquestes administracions. Aquest seguiment pot tenir els efectes propis del que preveu la legislació 
d’avaluació ambiental de plans i programes, quan compleixi els requisits que aquesta legislació 
estableix. 

 

3. Despeses 

 
Valoració de la variació respecte el planejament vigent de les despeses incorregudes per l'Ajuntament en la 
prestació dels serveis territorials: 
 
 Parcs i jardins:  

 
La superfície del sistema de Zones verdes, es manté respecte el planejament vigent i per tant no implica 
un increment de la despesa pública. 

 
 Neteja viària i enllumenat públic:  

 
La vialitat en l’àmbit de la modificació únicament s’incrementa en 630 m2. Però es tracta d’adaptar el 
planejament a la realitat física actual, i per tant, no suposarà cap nova despesa. 

 
 Sistema d’equipaments:  

 
El sistema d’equipaments s’incrementa amb una superfície aproximada de 1.600 m2. Aquest equipament 
està destinat a camp de futbol, i l’ampliació bàsicament es proposa per ampliar la zona de públic, d’accés 
i d’ampliació del terreny de joc. Aquest equipament, tot i que actualment no és de titularitat municipal, ja és 
gestionat i mantingut per l’Ajuntament. L’ampliació del sistema d’equipaments, només suposarà un petit 
increment de les despeses de manteniment, que és perfectament assumible per l’Ajuntament. 

 

4. Ingressos 

 
Valoració de la variació respecte el planejament vigent dels ingressos tributaris locals: 
 
 Impost sobre béns immobles (IBI): 
 

Les modificacions contingudes en aquest document pràcticament mantenen els usos i les superfícies 
edificables del sòl urbà, per tant, no suposarà modificacions significatives respecte el planejament vigent. 
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 Impost d’activitats econòmiques (IAE):  
 

Les modificacions contingudes en aquest document no suposen modificacions en els impostos respecte 
el planejament vigent. 

5. Conclusió 

 
Es conclou que la modificació no té un impacte negatiu en les finances públiques de les administracions 
responsables de la implantació i del manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels 
serveis necessaris. 
 
 

Avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació 

 Objecte 
 
Aquest apartat té per objecte justificar, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació 
vigent i el que resulta de la nova ordenació, establir l’ increment o decrement de l’aprofitament urbanístic i 
demostrar la viabilitat econòmica de l’actuació. 
 
 Fonaments de dret 

 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme: 

Article 99 Modificació de les figures de planejament urbanístic general que comporten un increment del 
sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús industrial, o la transformació dels 
usos  

1. 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 de l’ús industrial, o la transformació dels usos 
anteriorment establerts, han d’incloure en la documentació les especificacions següents: 

(...) 

c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’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. 
Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document de l’avaluació econòmica i financera, com a separata. 

 
 Rendibilitat econòmica del planejament vigent 

 
Les modificacions propostes en aquest document no comporten increment del sostre edificable, de la densitat 
de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús industrial, o la transformació dels usos anteriorment establerts. Per 
tant no modifiquen rendibilitats i no fan necessària la justificació. 
 
 



MODIFICACIONS PUNTUALS DEL PLA D'0RDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D'OLÈRDOLA Juliol 2020 71 

 
 

6. NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
 
Article 1  Àmbit d'aplicació 
 
El present expedient de modificacions del POUM, tot i que són petites modificacions puntuals, afecten a gran 
part del municipi d’Olèrdola. Concretament, l’àmbit de les modificacions és el següent: 
 
- Modificacions en articles de la normativa urbanística: 

 
Les modificacions dels articles 100, 137, 148, 149 i 191 afecten al sòl urbà residencial, ja que modifica 
paràmetres d’aparcament, cossos permesos sobre l’alçada reguladora màxima, construccions auxiliars 
d’aquest tipus de sòl. 
 
Les modificacions dels articles 120 i 194 afecten al sòl urbà industrial, ja que modifica els paràmetres de 
l’alçada dels altells i les condicions de les construccions auxiliars. 
 
La modificació de l’article 235 afecta a sòl de valor agrícola en sòl no urbanitzable i afecta a les condicions 
d’edificació de les construccions agrícoles. 
 

- Modificació de paràmetres edificatoris en uns terrenys urbans del nucli de Sant Pere Molanta: 
 
Aquesta modificació afecta a uns terrenys situats a la cantonada dels carrers Sant Pere (núm. 33) i de la 
Font Tallada (núm. 28 i 30) del nucli de Sant Pere Molanta, grafiats al plànol d’ordenació N3.3. La superfície 
aproximada total de l’àmbit d’actuació d’aquesta modificació és de 385 m2. 
 

- Modificació de qualificació d’uns terrenys urbans al nucli de Sant Miquel d’Olèrdola: 
 
La modificació afecta a uns terrenys situats al carrer Major, a l’alçada dels números 7-11, del nucli de Sant 
Miquel d’Olèrdola, grafiats al plànol d’ordenació N3.7. La superfície aproximada total de l’àmbit d’actuació 
d’aquesta modificació és de 440 m2. 
 

- Modificació de la qualificació urbanística en uns terrenys en sòl no urbanitzable: 
 
Afecta a uns terrenys situats just al costat del camp de futbol de Sant Pere Molanta. Els terrenys destinats 
a ampliació dels sistema d’equipaments tenen una superfície aproximada de 1.600 m2, i els destinats a 
sistema viari, una superfície de 1.020 m2, i actualment estan qualificats com sòls de valor agrícola 
preferents. 
 
 

- Modificacions que suposa un canvi de classificació d’uns terrenys de sòl no urbanitzable a sòl urbà per a 
destinar-los a sistema viari: 

 
L’àmbit d’actuació d’aquesta modificació són uns terrenys situats al costat de la pista de l’escola Rossend 
Montané del nucli de Sant Pere Molanta, just al límit del sòl urbà d’aquest nucli. Tenen una superfície 
aproximada de 630 m2.  
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Article 2  Àmbit temporal 
 

Aquesta modificació del POUM d’Olèrdola, entrarà en vigor el dia següent a la publicació de la seva aprovació 
definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i mantindrà la seva vigència indefinidament o fins 
que es produeixi la revisió o modificació del POUM d’acord amb el que estableixin els articles 4 i 5 de les seves 
normes urbanístiques. 
 
 
Article 3  Contingut 
 
La present Modificació del POUM està integrada pels següents documents: 
 
Document núm. 1. Memòria descriptiva i justificativa 
Document núm. 2. Justificació de la innecessarietat de la redacció de la memòria social 
Document núm. 3. Justificació de la innecessarietat de la redacció de l’estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada 
Document núm. 4. Document ambiental estratègic 
Document núm. 5. Informe de sostenibilitat econòmica 
Document núm. 6 Normativa urbanística 
Document núm. 7 Annexes 
Document núm. 8. Plànols 
 
 
Article 4  Normativa d’aplicació 
 
 
En tots aquells aspectes no contemplats en aquestes normes i en els altres documents de la present 
Modificació, són d’aplicació les normes urbanístiques del POUM i la normativa general vigent en matèria 
d’urbanisme, medi ambient, activitats i conservació de la natura i altres normes complementàries. 
 
 
Article 5  Determinacions de la modificació del POUM sobre classificació i qualificació del sòl 
 
5.1. Classificació del sòl 
 
5.1.1 La present modificació del POUM canvia la classificació del sòl, respecte la prevista al planejament 

vigent, en petit àmbit de 630 m2, en el límit del sòl urbà de Sant Pere Molanta on hi ha ubicat 
l’equipament docent. Aquests terrenys modificaran la seva classificació actual, de sòl no urbanitzable, 
i passaran a ser classificats com a sòl urbà. 

 
5.2. Qualificació del sòl urbà 
 
5.2.1 La Modificació del POUM qualifica el sòl urbà dels àmbits afectats en zones i sistemes, establint-se les 

determinacions previstes en l’article 58 de la Llei d’urbanisme, precisant l’ordenació física dels tres 
àmbits que es modifiquen en sòl urbà als nuclis de Sant Miquel d’Olèrdola (carrer Major) i de Sant Pere 
Molanta (carrers Sant Pere i Font Tallada; i terrenys ubicats al costat de l’escola) mitjançant l’assignació 
d’usos detallats del sòl i la seva divisió en zones, definint de forma detallada les condicions d’ordenació, 
edificació i ús de cada una d’aquestes. 

5.2.2 Les determinacions físiques es representen a escala 1:1.000 en els plànols d’ordenació. 
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5.3. Qualificació del sòl no urbanitzable 
 
5.3.1 La modificació qualifica com a sistema d’equipaments uns terrenys emplaçats al costat del camp de 

futbol de Sant Pere Molanta. 
En aquests terrenys, destinats a ampliació i usos complementaris al camp de futbol existent (grades, 
camp entrenament, aparcament, millora zona d’accés...) es tindran en compte les condicions 
següents: 
1. Els paviments de la zona d’aparcament, d’accés, de la zona esportiva hauran de tenir un 

tractament superficial que permeti la permeabilitat de l’aigua de la pluja. 
2. En el moment de dissenyar les tanques, elements de vegetació .. caldrà tenir en compte, en la 

mesura que els usos ho permetin, els criteris establerts en les Fitxes de bones pràctiques en el 
paisatge vitivinícola de l’Alt Penedès. 

3. Caldrà assegurar la preservació dels marges arbrats existents en l’àmbit adjacent al camp de 
futbol, així com millorar la seva estructura amb plantació d’espècies de caràcter autòcton. 

4. Caldrà prendre les mesures necessàries per evitar la contaminació lumínica. 
5. Quant a les possibles edificacions (magatzem, control entrada...) hauran de complir l’establert en 

l’article 172.4 de la normativa urbanística del POUM. 
 

 
Article 6  Condicions d’ús 
 
Els usos admesos en els terrenys situats dins dels àmbits de les modificacions proposades seran els que 
estableixi el Pla d'ordenació urbanística municipal vigent segons la qualificació establerta per cadascun d’ells. 

 
 
Article 7  Modificació del redactat d’alguns dels articles de la normativa urbanística del POUM 
  
1. Es modifica l’apartat 3.a de l’article 100 de la normativa urbanística, que resta redactat de la manera 

següent: 
 
3. a) Quan de l’aplicació de l’apartat primer d’aquest article resulti, en edificis destinats a habitatge 
unifamiliars alineats a vial i a habitatge plurifamiliar, que l'exigència de places d'aparcament és inferior a 
quatre, i pugui atendre's l'aparcament del previsible nombre de vehicles en altres edificacions públiques o 
privades properes, podrà exonerar-se de l'obligació de reserva d'aparcaments en el propi edifici, sempre i 
quan es localitzin en un altre edifici que no estigui situat a més de 100m de l’edifici objecte de llicència. En 
qualsevol cas s'ha de demostrar la vinculació d'aquests aparcaments a aquells usos que motiven la 
llicència. 

 
En el cas dels habitatges unifamiliars, aquesta exoneració estarà condicionada a la impossibilitat de 
segregar aquesta planta baixa de la resta de l’habitatge, i els usos estaran limitats als admesos en la zona 
en la que estigui qualificat l’habitatge.””  

 
2. Es modifica l’article 120 de la normativa urbanística, que resta redactat de la manera següent: 

 
 “Article 120. Planta pis 
 
S’entendrà per planta pis tota la planta d’edificació situada per damunt de la planta baixa. 
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L’altura habitable mínima de les plantes pis, tal com s'ha definit a l'article 118.3, no serà inferior a 2,50 m, 
excepte per les plantes intermitges (semi-altells) de les naus industrials que es destinin únicament a 
emmagatzematge, que podran tenir una altura mínima de 2,20m.” 

 
3. Es modifica l’apartat 3.a de l’article 137 de la normativa urbanística, que resta redactat de la manera 

següent: 
 

3. Per sobre de l’alçada reguladora màxima, només es permetran: 
 
a) Per a edificis acabats en terrassa es considerarà el pla d'arrencada de la planta coberta, el pla 

superior dels elements resistents de la darrera planta pis. Per sobre d'aquest pla es podrà situar la 
cambra d'aire amb una alçada màxima de 60 cm. Les baranes tindran una alçada màxima d'un metre 
per sobre de la cambra d'aire. 
 
A més, dins el gàlib que dibuixen uns plans inclinats del 30% aplicats des de les arestes d'inserció 
dels plans de façana amb l'alçada reguladora màxima, es podran instalꞏlar cossos edificats que 
continguin els elements tècnics de l'ascensor, la climatització de l'edifici, les claraboies dels celoberts, 
els plafons solars, la caixa d'escales i els dipòsits d'aigua.” 

 
4. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 148 de la normativa urbanística, que resta redactat de la manera 

següent: 
 

1. Les separacions mínimes de l’edificació o edificacions al front de la via pública, al fons de parcelꞏla, 
als seus límits laterals i entre edificacions d’una mateixa parcelꞏla, són les establertes en cada cas, en 
aquestes Normes. 

(...) 
2. Les plantes soterranis resultants de desmunts, anivellacions de terreny o excavacions, hauran, en el 

cas d'habitatges unifamiliars de respectar les distàncies mínimes als límits de parcelꞏla, excepte si es 
tracta de la part que serveixi per donar accés des de l’exterior als usos permesos en els soterranis i 
sempre que dita part no excedeixi del 15% de la superfície lliure. En altre cas, s’estarà a lo disposat 
en l’article 145.” 

 
5. Es modifica l’apartat 2 de l’article 149 de la normativa urbanística, que resta redactat de la manera següent: 
 

2. Podran situar-s'hi piscines per a ús particular, separades com a mínim 1,00 m. dels llindars de la 
parcelꞏla, sempre que les tanques de separació siguin d’obra i no siguin susceptibles de transmissió 
de corrent elèctrica, en cas contrari, la distància mínima serà de 2,00m..” 
 

6. Es modifica l’apartat 6.d de l’article 191 de la normativa urbanística, que resta redactat de la manera 
següent: 

 
d) Les separacions mínimes d’aquestes construccions als límits de parcelꞏla seran les establertes en 

l’apartat 5 d’aquest article, excepte per les claus 6h, 6i i 6j, que s’hauran de separar 2,00 m. com a 
mínim de la partió de la parcelꞏla veïna. 

  
7. S’afegeixen els punts d, e i f a l’apartat 9 de l’article 194 de la normativa urbanística, amb el text següent: 
 

d) Cossos destinats a porteria, vigilància o altres serveis, de superfície no superior a 10 m², alçada no 
superior a 3 m i separació mínima de 2 m dels límits de la parcelꞏla. 
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e) Centres de transformació d’energia elèctrica alineats a vial. 

 
f) Sitges i elements tècnics que siguin imprescindibles per dur a terme l’activitat i tècnicament sigui 

impossible d’emplaçar-les a l’interior de la nau (aquest aspecte caldrà que es justifiqui en la solꞏlicitud 
de la llicència urbanística i ambiental). Aquests elements no podran ocupar l’espai lliure a front de 
carrer, hauran de separar-se com a mínim 5 m dels altres límits de parcelꞏla i compliran la normativa 
vigent referent a seguretat contra incendis per a establiments industrials. L’ocupació màxima 
d’aquestes instalꞏlacions no podrà superar el 5% respecte a la superfície no edificable de la parcelꞏla.  

 
8. S’afegeix l’apartat 10 de l’article 194 de la normativa urbanística, amb el text següent: 

 
10. Afectació establiment amb risc d’accidents greus (AG) al polígon de Sant Pere Molanta: 

En les franges de seguretat, establertes amb cercles de 450 m amb centre a l’establiment de Comercial 
Química Masso SA, situada a l’Av. Cadí núm. 12-22, Av. Canigó núm. 5-19 (com es mostra en el plànol 
següent), no es podran implantar nous elements molt vulnerables i vulnerables d’acord amb la definició 
que consta en la instrucció 8/2007 SIE.” 
 

 
 

 
  FRANJA DE SEGURETAT: 

 LLINDAR DE RISC INDIVIDUAL ACCEPTABLE (10-6/ANY). 
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9. Es modifica l’apartat 5 de l’article 208 de la normativa urbanística, que resta redactat de la manera següent: 
 

5. Es tindran en compte les determinacions de l’article 229 d’aquestes NNUU en tots aquells sectors 
travessats per rieres. 
 

10. S’afegeix el punt 4 de l’apartat A de l’article 235 de la normativa urbanística, amb el text següent: 
 
4. Pel que fa a les granges, enteses com a edificacions destinades a acollir bestiar destinat a 

producció ramadera, en règim normal d’estabulació, les condicions d’ús i d’edificació hauran de 
complir el que estableix els articles 106 i 107 d’aquesta normativa. 

 
11. Es modifica el punt 2.d de l’apartat B de l’article 235 de la normativa urbanística, que resta redactat de la 

manera següent: 
 

d) Finques inferiors a 3 Ha: només s’hi admetran construccions d’acord amb el que estableix l’article 
108.2 
 

12. Se suprimeix, de la normativa urbanística vigent, la disposició transitòria quarta. 
 

13. S’afegeix un apartat 7 a l’article 178 de la normativa urbanística, amb el redactat següent: 
 

7. A les parcelꞏles del carrer Major 7a, 7b i 9-11 del nucli de Sant Miquel d'Olèrdola, és condició prèvia i 
obligatòria per a la concessió de llicència d'obra nova o de rehabilitació que habiliti una edificabilitat 
superior a l'actual, que els propietaris afectats facin efectives les cessions corresponents de zones 
verdes i del 15% de l'increment d'aprofitament, d'acord amb la Disposició transitòria segona del TRLU. 
 
Aquesta compensació pot ser monetària. El valor de taxació s’haurà de calcular per cada cas, d’acord 
a la fórmula i criteris de l’article 22 del Reglament de valoracions del sòl.  

 
 
Disposició final  
 
En tot allò que no afecta aquesta modificació, es mantenen vigents les Normes urbanístiques del Pla 
d'ordenació urbanística municipal d’Olèrdola. 
 
 
Olèrdola, juliol de 2020 
Serveis tècnics municipals 
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7. ANNEXES 
 
 
 ANNEX 1: Fitxes cadastrals i documentació gràfica dels immobles afectats per la modificació puntual del 

nucli de Sant Pere Molanta, carrers Sant Pere i Font Tallada. Justificació que no existeix increment de 
volums ni de sostres. 

 
 ANNEX 2: Fitxes cadastrals, notes històriques del Registre de la Propietat i documentació gràfica dels 

immobles afectats per la modificació puntual del nucli de Sant Miquel d’Olèrdola, carrer Major. 
 
 ANNEX 3: Fitxes cadastrals i documentació gràfica dels immobles afectats per la modificació puntual en 

sòl no urbanitzable, sistema d’equipaments esportius de Sant Pere Molanta. Justificació dels usos i de les 
superfícies necessàries de cada ús. 

 
 ANNEX 4:  Fitxes cadastrals i documentació gràfica de l’immobles afectats per la modificació puntual en 

el nucli de Sant Pere Molanta, ampliació del sòl urbà, sistema viari 
 
 ANNEX 5: Informe de riscos geològics 
 
 ANNEX 6: Informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 31 de gener de 

2017, referent al document d’avanç de la modificació 
 
 ANNEX 7: Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès, en sessió de 8 de maig de 2020, 

d’aprovació definitiva de la modificació 
 
 
 
 
  



MODIFICACIONS PUNTUALS DEL PLA D'0RDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D'OLÈRDOLA Juliol de 2020  

 
 

ANNEX 1. DOCUMENTACIÓ CADASTRAL I FOTOGRÀFIA AÈREA C. FONT TALLADA I C. SANT PERE 
AL NUCLI DE SANT PERE MOLANTA 
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JUSTIFICACIÓ QUE NO EXISTEIX INCREMENT DE VOLUMS NI DE SOSTRES. 
 
CÀLCUL SOSTRE MÀXIM EDIFICABLE PERMÈS AL POUM VIGENT

Ocupació en planta (edificació planta baixa i dues plantes pis):

Superfície per planta 396 m2

Plantes admeses (pb+2) 3

Sostre total 1.188 m2

CÀLCUL SOSTRE MÀXIM EDIFICABLE PERMÈS A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

Ocupació en planta (edificació planta baixa i dues plantes pis):

Superfície per planta 316 m2

Plantes admeses (pb+2) 3

Sostre total 948 m2

Ocupació en planta (edificació planta baixa):

Superfície per planta 50 m2

Sostre total 998 m2

Diferència sostre entre la proposta i el POUM vigent:  ‐190 m2  
 
JUSTIFICACIÓ VOLUMÈTRICA DE L’EMPLAÇAMENT DE L’EDIFICACIÓ EN PLANTA BAIXA 
 
S’ha estudiat volumètricament si era millor colꞏlocar la peça de planta baixa, alineada a vial continuant la façana 
de l’edificació veïna o bé, retirar-la fins a l’alineació dels habitatges en filera amb pati davanter. 
 
S’ha considerat com a millor l’alineada a vial, ja que d’aquesta manera es redueix l’impacte de les mitgeres, 
tant de l’edificació veïna com les alineades a vial. També minimitza, des de la perspectiva del carrer, l’impacte 
visual dels patis interiors de l’edificació existent, i s’aconsegueix que aquesta peça tingui un aprofitament que 
sigui mínimament acceptable. 
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ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ CADASTRAL I FOTOGRÀFIA AÈREA C. MAJOR AL NUCLI DE SANT 

MIQUEL D’OLÈRDOLA 
 
 

 
PLÀNOL CADASTRAL ACTUAL EN EL QUE ES DELIMITA L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
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FOTOGRÀFIA AÈRIA DE L’AMBIT D’ACTUACIÓ 
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En les pàgines següents s’adjunta la documentació següent: 
 
- Còpia de la documentació aprovada de la modificació puntual de 1998, amb les fitxes cadastrals que es 

van aportar en aquell moment. 
- Còpia de les fitxes cadastrals actuals 
- Còpia de les notes simples informatives del Registre de la Propietat 
 
Cal esmentar que de l’anàlisi d’aquestes notes simples hem pogut determinar el següent: 
 
DESCRIPCIÓ REGISTRAL DE LES FINQUES A 1961 
 
Al 1957, se segrega de la finca registral 851 d’Olèrdola, una nova finca inscrita al registre amb el número 
877. Al 1961 se segreguen dues noves finques de la Finca registral 851. Aquestes dues finques són les 
906 i 907 d’Olèrdola. La descripció d’aquestes finques és la següent: 
 
Finca 877:  
 
Solar de superfície 160 m2, sobre el qual la venedora i a les seves costes ha construït un cobert o paller de 
planta baixa, venut perpètuament a Antonio Pardo Martínez, el qual ha passat a constituir la finca núm. 877 
d’Olèrdola. 
 
Finca 906:  
 
Urbana, casa composta de planta baixa i un pis, amb pati al front i dreta entrant, senyalada de número nou, 
coneguda per Casa Pelegrí, situada al municipi d’Olèrdola, paratge de la Plana Rodona, de superfície 784 
m2. 
Llindars: al front, Sud, amb restant finca de que se segrega i amb Antoni Pardo; per la dreta entrant amb 
Pedro Calabuig; per l’esquerra, en una línia de 5,50 m, amb restant edifici del que se segrega la casa; en 
una línia de 4,30 cm amb el carrer del Cementiri i en una línia de 20 m, amb Antonio Pardo; i al fons, amb 
Pedro Calabuig. (inscrita a nom de José Mendez Crespo) 
 
Finca 907: 
 
Casa sense número de superfície 51 m2, totalment edificats, la qual ha passat a constituir la finca número 
907 d’Olèrdola. 
 



MODIFICACIONS PUNTUALS DEL PLA D'0RDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D'OLÈRDOLA Juliol de 2020  

 
 

 
 
DESCRIPCIÓ REGISTRAL DE LES FINQUES A 1964 
 
Al 1964, de la finca registral 906 se segrega la casa, amb pati al front i a la seva dreta entrant, senyalada 
de número 9, de superfície total 135m2, la qual ha passat a constituir la núm. 942 d’Olèrdola.  
 
Després de la segregació la descripció d’aquestes finques és la següent: 
 
Finca 906: 
 
Porció de terreny o solar edificable, situat en el terme municipal d’Olèrdola, paratge Plana Rodona, de 
perímetre irregular i superfície segons el registre, sis-cents quaranta-nou metres quadrants, però en realitat, 
segons recent medició, de mil tres-cents noranta-sis metres quadrats. 
Llindars: al front, Nord, part amb un passadís pel que té entrada des del carrer del Cementiri, part amb José 
Méndez, en una línia de cinc metres i part amb Pedro Calabuig; per l’esquerra entrant, est, amb Pedro 
Calabuig; al fons, Sud, amb Juan Antonio Torres, i per la dreta, Oest, part amb Antonio Pardo, en una línia 
de vint metres, part amb el fons o final del passadís, en una línia de dos metres cinquanta centímetres i 
part amb José Méndez, en una línia de vuit metres cinquanta centímetres. (Inscrita a nom de Magí Pascual 
Garci, que compra el resto de la finca) 
 
Finca 942: 
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Urbana. Casa composta de planta baixa i un pis, amb pati al davant i a la seva dreta entrant, assenyalada 
de número 9, coneguda per Casa Pelegrí, de perímetre rectangular, situat al terme municipal d’Olèrdola, 
paratge anomenat Plana Rodona, de superfície total cent trenta-cinc metres quadrats, dels que la casa 
ocupa quaranta-set metres quadrats aproximadament. 
Llindars: al front, Sud, en una línia de cinc metres, amb restant finca de la que se segrega, i en una línia de 
deu metres vuitanta-cinc centímetres, amb un passadís pel que té entrada al carrer del Cementiri; per 
l’esquerra entrant, part amb la casa de Juan Antonio Torres i part amb l’esmentat passadís, que aquí 
s’eixampla; per la dreta, en una línia de vuit metres cinquanta centímetres, amb restant finca de la que se 
segrega; i al fons, en una línia de quinze metres vuitanta-cinc centímetres, amb Pedro Calabuig. (inscrita 
inicialment a nom de José Méndez Crespo i Adela Sil Garcia, i al mateix any venuda a Domingo Serrano 
Valleja i Teresa Gay Alcalà). 
 

 
 
DESCRIPCIÓ REGISTRAL DE LES FINQUES A 1971 
 
A la finca registral 907, se li agrega la finca registral 1026, constituint la nova finca registral 1.098. 
Anteriorment, al 1968, a la finca 906 se li segrega una petita porció de 105 m2 al límit Sud (finca registral 
994)  La descripció de les finques a l’any 1971, és la següent: 
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Finca 906: 
 
Urbana. Porció de terreny o solar edificable, situat en el terme municipal d’Olèrdola, paratge Plana Rodona, 
de perímetre irregular i superfície segons de mil dos cents noranta-un metres quadrats. 
Llindars: al front, Nord, part amb un passadís pel que té entrada des del carrer del Cementiri, part amb 
Pedro Calabuig i part amb el mossèn Juan Fustes; per l’esquerra entrant, est, amb Pedro Calabuig; al fons, 
Sud, amb Juan Antonio Torres, i per la dreta, Oest, part amb Antonio Pardo, part amb el fons o final del 
passadís i part amb Pedro Calabuig. (Inscrita a nom de Magí Pascual Garci, que compra el resto de la 
finca) 
 
Finca 942: 
 
Manté la mateixa descripció que al 1964.  
 
Finca 1.098: 
 
Urbana. Casa amb el seu terreny a ma esquerra entrant, composta de planta baixa i un pis, situada en el 
terme municipal d’Olèrdola, partida de la Plana Rodona, carrer del Cementiri, número 9, de superfície en 
conjunt seixanta-nou metres quadrats, dels que corresponen a la casa cinquanta-un. 
Llindars: pel seu front, amb el carrer de la seva situació; per la dreta entrant, amb terreny o passadís; a 
l’esquerra, amb Pedro Ventura i amb Pedro Calabuig; i al fons, amb casa de José Mendez, avui de Domingo 
Serrano, anomenada Cal Pelegrí. (Inscrita a nom de Quirico Ginestes Coll, Tomas Duque Luengo i Isabel 
Ginestes Contreras. 
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MODIFICACIONS REGISTRALS DE LES FINQUES A 1994 I A 2005 
 
Com a conseqüència de la construcció d’un nou habitatge a l’emplaçament de la casa de Can Pelegrí, a la 
finca registral 942, es modifica la descripció registral i s’inscriu l’obra nova. També s’inscriu l’habitatge que 
es construeix a la finca 906. Posteriorment, a l’any 2005 s’agrega a la finca registral 906, la finca 1259, 
incrementant la seva superfície. La descripció de les finques afectades després d’aquestes modificacions 
és la següent: 
 
Finca 906: 
 
Urbana. Porció de terreny o solar edificable, situat en el terme municipal d’Olèrdola, paratge Plana Rodona, 
carrer de la Moreneta, segons títol 10 i 12, de perímetre irregular en el interior del qual hi ha construïda una 
casa que està composta de planta baixa i planta pis (...); la total finca té una superfície aproximada de mil 
quatre-cents seixanta-un metres quadrats; i d’ella l’esmentada casa ocupa la següent superfície construïda: 
en planta semi-soterrani trenta-sis metres, seixanta-tres decímetres quadrants, en planta baixa, cent vint-i-
vuit metres vint-i-vuit  decímetres quadrats i en planta alta vuitanta-tres metres cinquanta-quatre decímetres 
quadrats. 
Llindars segons el Registre: al front, Nord, part amb un passadís pel que té entrada des del carrer del 
Cementiri, part amb Pedro Calabuig i part amb el mossèn Juan Yistes; per l’esquerra entrant, est, amb 
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Pedro Calabuig; al fons, Sud, amb Juan Antonio Torres, i per la dreta, Oest, part amb Antonio Pardo, part 
amb el fons o final del passadís i part amb Pedro Calabuig.  
Llindars actuals: (que no substitueixen els registrals) al front, Nord, part amb Pedro Calabuig i part amb el 
mossèn Juan Yistes; per l’esquerra entrant, est, amb Pedro Calabuig; al fons, Sud, amb el carrer 
Tarradellas, i per la dreta, Oest, part amb Antonio Pardo, part amb el fons o final del passadís i part amb 
Pedro Calabuig. 
 
(Inscrita a nom de Agustín Villegas Torres i Araceli Delgado Tejero). 
 
Finca 942: 
 
Urbana. Casa habitatge unifamiliar en construcció, situada a Sant Miquel d’Olèrdola, carrer Major núm. 7. 
Es composa de planta baixa destinada a garatge, ocupant una superfície útil de vint-i-tres metres quaranta-
tres decímetres quadrants i a habitatge, ocupant una superfície útil de quaranta-sis metres cinquanta-dos 
decímetres quadrats (...), i planta primera destinada a habitatge, que ocupa una superfície útil de seixanta 
metres noranta-nou decímetres quadrats (...). La total finca ocupa una superfície de cent trenta-cinc metres 
quadrats, quedant la resta del terreny no edificat convertit en pati o jardí en la seva part posterior. 
Llindars segons el títol: al front, amb el carrer Major i amb finca de Tomàs Duque; al fons i dreta, amb finca 
d’Agustín Villegas; i a l’esquerra, amb finca de Pedro Calabuig; i segons el Registre, al front, Sud, amb 
Magín Pacual Garci; per l’esquerra entrant, part amb la casa de Juan Antonio Torres i part amb l’esmentat 
passadís que aquí s’eixampla; per la dreta, amb Magí Pascual Garci; i al fons en línia de quinze metres 
vuitanta-cinc centímetres, amb Pedro Calabuig. (Inscrita a nom de Juan Marcianes Lopera i Montserrat 
Serrano Pardo) 
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SUPERFÍCIES MESURADES SOBRE PLÀNOL TOPOGRÀFIC A ESCALA 1:1000 D’AQUESTA 
DELIMITACIÓ: 
 
FINCA 1098: 
 
Parcelꞏla: 67 m2; Ocupació edificació: 47 m2 
 
FINCA 877: 
 
Parcelꞏla: 170 m2; ocupació edificació: 148 m2 
 
FINCA 942: 
 
Parcelꞏla: 137 m2; ocupació edificació: 98 m2 
 
FINCA 906: 
 
Parcelꞏla: 1.429 m2; ocupació edificació: 229 m2 
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RESUM MODIFICACIONS DE FINQUES REGISTRALS: 
 
FINCA 851: 1700 M2 1953 
 
1957 Segregació 160 m2 F877 Antonio Pardo 
1961 Segregació 784 m2 Casa núm.9 Can Pelegrí F906 José Mendez Crespo 
1961 Segregació 51 m2 Casa F907 
1961 Segregació solar edificable 216 m2 F913 José Tirado 
1968 Excés cabuda: Superfície finca 1.534,37 m2 
1968 Segregació 1474 m2 F1010 Francisco Gasulla i Enriqueta Colomer 
Resto finca 60,37 m2 
 
FINCA 906: 
 
1964 Segregació Casa amb pati davant i a la dreta, núm. 9 135 m2 F942 
1968 Segregació llindar sud 105 m2 F944 
1964 Excés de cabuda: segons medició 1396 m2 
1970 Descripció finca (3a inscrip.) S=1.291 m2 
1980 Compra. Recent medició 1.256 m2 (5a inscrip.) 
1985 Inscripció obra nova c. Moreneta s/n Casa PB+P1a+PSot (8a inscrip) 
2005 Agregació F1259; S=1.460 m2; c. Moreneta 10,12 (9a inscrip.) 
 
FINCA 942: 
 
1964 Casa amb pati davant i a la dreta, núm. 9 Cal Pelegri. S=135 m2, la casa ocupa 47 m2. Prové de la 
segregació de la finca 206. Ja parla del passadís amb el qual afronta 
1994 Obra nova. S=135 m2 (inscripció 7a) 
 
FINCA 1098 
 
1971 S=69 m2 casa 51 m2 Es forma per l’agrupació de les finques F.907 i F.1026 (Antonio Ventura Calabuig) 
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Fecha 29/6/2017
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FINCA REGISTRAL 942 de Olèrdola

l

,?

NOTA SIMPLE INFORMATIVA
MITJANÇANT IMATGES

FINCA REGISTRAL: 942 de Olèrdola

Datas Régis traies:

lomo: 1124.

Libro: 4l.

Folio: 210.
Ultiaa Inscripciôn/Anotaciôn/Nota marginal: 8" de fecha 13-09-1994,

Côdigo idufir: 08032000193026



iSWcy-v

NOTAS MARGINALES

/.

%tWiZ,

\^tM^

Ty

N." DE 08DEN
DE LAS

INSCBIFOONE5

^..,ffe.*M<i?t<<w!/fi'<<<ît<'<t^'*aaa<s

,

;.
•t'.

î.

^àQxviï&S^uaujiijj!^^ fo fiÀC^Mf Ï^ÈS&£-

\6M^!w£sJSa^JlW't^e^ /ï',f^GJs£cÂeL,(l,^. (^ <'x&<s^.A^....ecw£*',- iW^a-ai^^M^/rf^^^w/A^ -

F l NÇ A N U M . 3À% ,„„„„- 204

U^yanacfct-2!SMi?-finîa^AA^»iA..)a(!Sué^'e..f>&u^a. &yA ^ ^u. ^f^et^OH.o^.rf^ê
~7~77'~~.~

a<&u?<z2<^ài3^^aa3A«^<Eêsi.daîg^^

^j^su.UiSt^tl^S&eu,

/ -h- I-
i&6&te^i<<<s'(<£ia(ka&a,<d!<>-i.A<i6;3ft6K-&<i(it&sî&^aaa<ad^^

^.-^'î!?â<àtoâ4i!(i6iaA^^

Ê&ito^fti.jt^i^ss^t^a^^ ^ft^^M^ji^^i^^sj^&^^iiw-^

-y—pr ——- ^- . ^
'^•^e&-o <!MffM!ee^si-&^..A!Cjto&fc,jt<!l*&S!Eriiatèi&^^ ^ifc^fr<<u£aiL<iâ4i<ae-<2^^A^S(^^

VWa^ulsuXM^^^jCvT) ^.lI^îeul!i^^^.^^<?A<ii<S^5^^
"• - ' t. f:- -.--yr- -t'- /~ . . • ..i ....T"'- ---v_ . . <^ -, <••iîMiiLjs&^a&i

iCtf4<<<£d^<St^!ia^i&-c&^S3%<^ .. ^ A^t/AAAl^ Sf/^mrf^p^'fr.fftU^Wl^

t^ûSt^ie^^odàicSù^
t-, -4- II

it^^^/iti-iMSîifhSJéCtfîAé&aii!^

^f.^^M-^/^^fSwMjift.^^^f^^^^ ^L fihsa
k/- *- • / > /• y' -'y . • 11

Mwu.liWM,, /ie. n «w./As&s^&Mmi^es^ ^ii^&c^tM^eo, f.^s^^i^oSiaM/^i.fM^^jssi.^^ îy£y\
^&t!^^jS(^,.i&d-t^^^</^^ (&-

éL£&At^ca&^.^t^^
i^-â<t2âui<Et<Lcù^ •.MM.,f£?fW^',<Û^CSI.^^^û<t}<3^ui<Et.Lc^^^ . . _. •,.j)M.,MWflW',<ûf&si^

;2^b^^.'^yZ^_,^^(^<to^

^j!^^!^.4^^4d!Ja^
UjiSQJ&LJ2l&l^£ûl^^itjûÂiilit6^^

•• ).<. •';.. -t .1...ï' ':-'fJ/'' •\*î /• >:'\. •;. _ ;' »' • ^' '•^.ï rf *• rf< • «^ J ^

f^f^ûQStaCff/m^ fflCA^xy ^/^^.^L^S^^iSfeBt-^x^

^^4-^<^»'<;>^'t<^^

\^^i}Ï^^^MycSiéia,^^

\£Lt£ç^àeK'&ji£tû^

^^^..&6û^.j^^Aî^^z&É^^

^023-^?^ ^ën^eA ^-Z«%j®.^.;($>cF;

f)^ • {/3^'^i^^^lê;<3ii/'ys^ y&. f^<

a.û.A<(E(fâ2i<26î<flS<L<®ifl^<^^

ïJ^^^^^^t.^^^^iaS^^aûSi^
^^^^a^(6^44^ïkî^^l!;;<î^^
fSS^^^&^lSS^S6^t^SI'&^^^WfïM

t; -/•ïi--"?' "
^U^^^^^^^î^f^È^
' <i '.S:^ï-!sJ-:!. 'yî^s!'^:'Sp\ïy~s:. ':-~^, • ^ ^-s'i. ^-.: Ï.
i'!aateéÈ^<îifeÉBfeS,i4Si<^^^ 's^'(îv^>\:~ ^ .'-4-

^i^^^^'.

^H^'HTiT: 'i;.^^ïi

'^J.2.û.
~(/ . \

.A^g'ASAtsA.î



;.: <• NOTAS MARGINALES
N/DEORDEN

OElftS
IHSUIFOONES

F l N ÇA NUM.ÎAÀ..

l?
••î :s

•VRF aslento île proBcnfac'Ai nûm
-rio jM'f...... tecba ..—. da

fSy^... det
l.. de '.Sa...

Ver e.-.Icr.to de p'-?--n-;3's':n "Ï'Î-.M,-

ttlarlo ,.MS.... i.iu.a ...... do '.u"du-S

Ver astentq He frresentaeISn nB
Olarfo ..Âi^..., fecha ...... da.

1.4" ? : -:-:'
H'.I.S. ""';

'yïï:^:.'^: •'\' .' î- .
: :-K':Ï:Ï;'^ i. '•' Ï- '•

'ï r ^ ^-^ ,: ç i, .

'^?k:ïï
îhsg.

,..^

S Ï.

À. PKAW^J.- é'<a»^_ {^. flA&a- x^ ^ï^.4.^4<^<&«^A^ tA(<&4^^
—..„._._...—...._.-.._ , ^,

Sit^^AM^tll^tltu&ÉU'&aS^^

ig^ja&.^(^*& „ ff <3f ^_ri5E<^s<s^, <^^ ^a-î(^.^l^a^f»4jê!B<^^

aaAli3fi-lj(2«!m.A^L^^J^^'JfSLa'ct.&jsnsSi.

jUia4a'^^^i^^^^y^ïtii!^^

SLiji

îaû^tî&^.^iiSWic^Oii^e^^

(i(&rf<^<6'&<2^^S<Lj^.^a^(!^!2&^2^^

iiiAflUëwMW ^<td6«âjkl^<*t<.i6a<&&£^^^

latJSiL^âx^Jt'i'iflS^^cAj^^feçé-s^^âtiiffiAtOAf/ /?.,:.;A6,àaa/H(flîS-2fit&-,

ïitîrflSàAs'tfeilifê^^A^t^ft^ &OOS&eu^MM.

^

^Ï&jt4<MÀ^^

•^.sJl&joL^^s^^.'w-fi's^^-J^
1,' - . ^ . l

lfl^À(a*!fc-^|i»CéèS^.C3<AC<6s?JACAâ-

^^<n<ï*^-^ .êftsa^^^^,,, - ' "''• i,^2âsM<it^Ê2is<aaL^
f /^ ~7

l^jsaa&ibCéS^'aaSiSSSLsuis&jsas^Si&i.^
f.7 '

^4»l^</<<<<s^<à<'t<lM*^--4^&^^ «^ufe

-D la rf^tfj^ a> —--- -^ /**_-tf ^ . -^-* ^f*.^A/^A.<!ftiaq^iiij66^»t<^^

çaW^^sttA^,jw-wi^^l^^ <ia-{<4!Sa^aaA<2<^^
... J..

'•.^SBLSSIXS&S'sSi-

•eaKSJaa-sûaÂSss^

^^^^%^^^^<<&A^.,^^,.j^^

\a:.^t^&s^K^sï^^^^ ^^4-â6^^^^2(^uJ^,.^^^^St^S.&^^Jfja,l!«^^_j^^^^ <^t4 _^^fcJ^2^.^î23j^(l

î&jefaas^eif.ejt^^ /»^SMAfe£i<jAj^sz&iife^fc

\Ja!^iab:L^Wt^jMÎ8&it^^ ^<%<t<SMEdflïJ2&au;^3^eVL^Stfda^M^Saf^JMI.
(f---,-î^7::^'

•pî'-iSt^'»^!^^^

\I^^M^ià^^U^dâ^êt^^^ eh.^^S.i^J.

3

l'îc-f/^

^ws^jSeJSîS^s£ud[&^^ a^SStfj -_

^t£^A^^y^-fsi^t^êii1^^^
''S.OAt^L -wjft^ OL flj

"•.'•"•":" ."•••^"^•y"'^"'^""'^^

'^^s^^^w^^
'j^y^^f^^^^^

4^uA--a&J,UStajU.U^LÀ^

^^^^y^^^^'^^^^^^y^^^
^i^^ai^^^ûM^iiïtti^^û^^^^fiâ^^AA^^ ,rt^4,fo^lÉL ^-^Aï^ja-ttoy^^^

•î- ;- ;:•

.^.^..ï'.-S;.':

-:. .f.'s. •Z'-^



£W?
'•.•s

^.ï-^i^'ï

•'.'"Sï

r'a
•./l,;ï';-i*??'t;i.î

'•'^^

NOTAS MARGINALES

Ver aslentojle
Diarlo ...^W>'"

"~^ÉP"-daI
rZOBUSSBdelsa-

v~r isnm-.i cfa gegKntacifrn nûin...^^,,.......,. de»
û>^io..Y^.....5^C^ABÎ;a.%J9f(ia"iaa"^

Vw -.sîmfo 3a lïj'B^^iSfe^^'*'l^"ïg"i983.

n^i.enta asienlo .......iCt^.^Ws^.^'/-^--

l vL.aifaoca, a 12 NOV. Wî CASICEUWO

o;;,^ asisnlo .-.^n'(..-"" ^lart? ~--^&
•filaii anca, a 12 W. 1SS8 CAHÇELftO^'-f-i... :.î/..

'••'-• ':. s-.i.'

, , <; : ^ 4'f'î'- .1''^'^.^
.'. • "." ''/.* '•' '.' '

?' ; •?.< :i '^

•i"' '-'• >.

T -;: S 'f ••:••

'; ;
i

&• SE 0»BEH
DE US

IBSCBPOONES

î<^
"K>*-e ^

\:v^::

sf- .-;' y '

^•y

s;: ... -y
":!.-?-;-C '•;•

?^

F l NC A NU M. -5J 205 l

Âa^SiiSt^Wt^uiCt^Âiilcs-j^^^ ^leH <Ïea, h"&-B<^eu^al_Jl>_a^tSi_^aJt?wu^ MO -s*

£uuAA^flîn-/tait&_lX^atoj2ct(^^^
^y.

JH,

T
ÀasëeStia&L-^il ns-",,nw., Wtùb^^œt^iiiffiUmw: rmA^AelA-ju^ 'Aiïï^-^eio^A-^a^ ^UtLaia.^êZasLSAC

~r

•J&iCtUMSdi Aata

lAAMt^iB

-
U»ti,,,r?,JSTu(Artfflte ^Jn^fLrma, js&eairfMiaJsSa.

/JI<Ul*r«rttn..ycWA^ cênuf^Mlua^îl£WM si., ,0'ra Ji^ ,,,^i^aWA^-&8fl&^-SêaM^ ^auujLaA>_^ACiAt_\M^fS^-./.W^ ,,,^&f^/J^j

îa»^Jn ^e»^J.hî

^^sL
'^W^tM^J^JS^^^ffl^j^U^Jz^Â^a ^(W-A,...«8A

AU-B, 7.,%^.IW%AUUI<d$l^^^,y^li;^^

'

lA.'ÎCVijt MA/WM. Pl
17T7ZH
ajiMïa-ûBin.7

f T f
f^f,,<(f^fftf^ ^ o^.^^.-r'^'^^ .,^<<1taM- ^^^(5^^-^^

lîmau». la . miTt^'Ja/t. ^Sa mjj) i cls.

m»!DmJLiÀ!uMshv/:,si< nu-J^'x^e^'^aiii^SkMaw

jCit.

>tfA ^7uaA^^K/iAAA7"°^ ^-T-
â^-^UM3-o_^fc-aua-zAZAiaLzea&aiAfaa^-Biti^us^.û.

UU», -)lAfiuZU&, >» -/(

ÂZAflœ^ia-Ak^

te MIWifwJsdï ofcAfAn MI^ ^leuKi. ^ftAauA/ y JuttUj^. Ai^SjSS

_ÊAy^

-^
Sn MmWiMtih.fAC'AW^f, ^ ^OMSH^tû&Stef

/^-Â^A«Auy<a^a,;cfi>;-^»JÎ»^ J«X,x£&asL.5àl,.SLûÏ

^ Ayi"»! '^» -^A-<^<- "»"rta«. i^utuan^B^

^,-^a^&BjMi,*!a^Ait^^
''• /; , '. .,.-._"'...'.' l. - ••'".. . . -S : ... • -/' -i

aaiiÈtJL(i<*<li;!)<^^ /wr'Ju^

'injiJl&LliUJi^H'l-tSa-itixiaSs l'-'»-» --Jmnn. ;Sfr AiSia SA fc:UB-''.Sl= BBd j(fi_Êu

lÀsu.^^a.iiteuiAi.wu^^c^^ &ett,dtajLo-

^S_LE&;n*S6UA

£ta^Ly»^-jafcL^ACia_u.'.îtûi^

^îAsaLsSd^iâ^.^ea^A^J\^_^_l^^'-f/^Lf^^f!^^^^^..f^f^-^^^.^^J^-.fUIA^ ^LO^ l^l.OOLU, . HUir PR-^I^U^pU .^.,.,1^2^^

f y'.' "^ i '- ':-:• '. • .A/. / \ ' :'->i/'-...,.» -1..H-' ^_i. ' p^ •. <.. ./j
eLiei-da.SLstUae^^^

jjSE^^jaû^Baa.fSMtt-i^a.ia^^^
î l . _ .• - - • • î.ll >'l' • -• î t • • -•' • là • '' *i. •'• ' ^ > ; * ; ' .1

tÂ^WiâllHsMlSU^^

^tUj&jSjiei^J^i&!^^^ ^.{Ui>a&^JLa^tos^

sLSiS.^.A-^sûuSd£&^^a.âittoMÀie^Ï,^^,^^

''Se^CZlh&^twb^iÀ^^ jS'^^^.^a.^tëlàst^^Jl^^î:^aiWlWWS^Ut41^w^^-^^ ^ilu^ltjBJLiM-^WlUBjaild'afl,^»^^

i^.is^^&^Â'.^'-^sé^
^^êsG^h .ye-^î^ .^d&ûÉ^ieiâ^sêi^À^^ ù.i^f'^3-

'J&..VU..SHÀ

^^ây^^^é^M^'^KJ^^î^^
':ip^~it^^-eêiS&a^ailiÊi&Jis£^^^ '^^'^^j<2dj\

^(^:y^:.-^:^^,i^4^^^'4^:A:'^^

^'•'•.•s'''-'-'/'''••'-• ff: •'•.-•h,-..'•...'* y" s ff '.^ ••'. ^;

(sâûàE21;^i!%&-i^d^^^;.^^^ia^^^



N̂U^

:
-
^

.
 
•

•
:
?
 
.
-

.-
.^

!
,|

.W
...



.-^mi

f ";;

À.ÀiÂS^^.

ÏS..S

f*i-W-

NOTAS MARGINAIES

^F ;•

^/

/fgCCiON: C2iMfa deiecho que resuto de la <w*»yfr** Insçte'j
en el astenlo oi^fw^C- queda afecto. auien qùiera quçwa]
su titubr, durante 2 aflos al page (tel nTOOS y AJD p((r su;
lespeclive Bquidaclûn.- UBERACION: s8_hai eutoBqi&teyo
mente-î y. ^^«'.--Ptas.-VBafiwca.a ^f^m^ /.ff.

ÀFECCtON:.ÉÎ»A. ÏM»^ ^
«.ny ou^*wnh».g*n^ "'f
ai oaao (À'aibibto da ftûe valta.

y.9?^.

<4» £» *»*»o*^i
porplazoj
a^f

— »-:-Ï~ •s"-;-~-îVîî-^

H.'DEORDEN
DEIAS

msœrooNB

^

^-

FI N C A N U M . ..,-2LSi-£- 2061

^C-t!feà*fea»fe1- }vn*^e» '«««^Ïf^^r -?»»^^âj^a^23^^^^

.adiiiiSSaa-^SZSÎft^'*'*1* r^Ai-?'%;a'^<<^./<s^^''^<^ ,r^, ^ll» ^l-(S«'wA' <sal^

A^lfefïï^ssfe

^6 n&f^ ÂT^wKu a&

. ^îwxZï-a»» ïii»&Kïf? ^Ea» _é4<«aïf_J(»»tï»/m. ^»*»n.<»<:. ^»*»<^t ^>»i*>»ïis'»«»- ^»^c<s.

^^•SteiÇfr^t^ fî<>^ -<^^ ^0 f^P'^, ^fjf/^fy «sÂiç» ^ï&^g^sâ^

{^. S-£<f^w ^ ^tw^^K yl^WVI^e^v ^-lit/3 efi/ ^jii^tw^ya /•k /. •' ï^rw^f^S <»<' î/f^V ^t;('--ot<--^-l

^Ê^Hsâsi^LfS^.A^SKSÎÊîSî. '£&- ; /»»»»18S<

•-^t-

^g2ïÂS^3t3gede^6^,fffeK>^^ ^,^!^^*_^^!K6î!aEÉ£&éîî*;a>-

^n.f.&ej-» ifl^Jl^t^ 4!j^<g{'l.^-i.(î<^^î^<»ï^i^^ <^ ^%^^fe^l^>y_^<S(%t<t^^.jEfl^^.<>»^>^4>>-c^<^

^^^tW^ .û^'JW^^.^^^^^t^l^lsf! ^»J'2*«e!»»». <&»1 <%»^<!S^^»<H!'.t-C>I^V^^\

^%|^,,.^^^^^^^^a^

^S222.<K3c%

T"

-.^aa ^K> fyiw^ ^....^_ës!-}ïassÉe3Ssa'<^

rît,^^ :^^n3S-

/^uipw ycwfwiÎËSÀ

SzisîK-is^SJSsSS^sa.^

^ai¥iSâK$&.
lî

_^3^'gî2Z!^ît-1
" . . / / l

y^-e^.a^iM^wtfi •5,1 »^;-|:TC™-—T'™I
,,.î®<^,.^^'^^S!^'a»:2*<»-

^3dl£i!JÊ6ià&- '^^Jv'isye-^' ^S^^ise^Z.^Se^'^^i:,^

-y_.__..^ _.y

^!i2â?«'*-î-i't,,, ÎKiea^is^JiSû^s^^'^1**'

A saa,

T^t
SQSSSbeKtsai.^

n-

/•

aasfeéa

... ^&e£Â^^!Sa3»^^

^^^^;'^^5^^'.^Sî*ti^aÊ>S£'^^

^^^^^.^&lî-»»i^.^L<?^- ^ ::^!s^eS3!!flé^'.<<'tï^^^^ ,<^-,,-f^S&SÊ5^.

^d4 ^
:,.^tlUtU\-

*ïî ^'^''••''À /f '.. -, (îfA. . ^: /• ^

^gsa..j6e2asaî^<]@'^jï^<^^'^^^

Q"^^^fgâÀ^€^<^^^-^^'àfêÉ^f;' ^^ ^^^ /w:,..e<^^.^sSîsSB.

y^Sssâis^SSss^

Èkë^3KÉfe.é4^-

G&^l.
'A~î. ?"1

siiétes-.

'.->

i^v^^î^ ^^^^vffl^^^^^^!^,.,e^ -^é^^<%5^^iâa^éàe-
^^À^^'\^'<^i^;-^:^-^^?^-;^^^^À^^'\^'<^i^;-^:^-^^?^-;^^

^^<,<^^s^^^^--^^Kà^ê&'s^.^^^^
'fy:-!:'f-^y .^'.îi'-^.••••••^•••s.^y''^"^ ^^' i" ï'ï — ^ ; /

.'•/•?••; :;-A'^. — ',?:'"•ïs-<:'.;..;•.•:. :. " ;. ... :. '

:'•' '....f.::' 'y': "f-:'A\'~ : '• ',•'.<.' ::'.'.-'^/; ^"-.•"ï;'-'îî. ';''•" •:' • •'

' '^'. ^^^:^^/y^<i y:^-r^ ^'•:->'> ."'L^. .^.'•^ ^'vï'^' '' ';- .' : •;'. i-



NOTAS MARGINALES
I.'OEOBBEN

DEIAS
iHsaarcioNEs

F IN C A N U M . -J...K..&-

'••i. i
'••?•

^ ^84j2^2^<êtf-3^êSaE^.3.-<^L<^2%^^^—^—..-^.._—^^..^__.-.^_

fe^i'3e^^-.À!éa^^.»<afetiyi3ïi>'^.r.c-<dfc..%^^

.^te!aîS_lsé-d6Al6^^3^<Sfei^^
/ a / -<? y.-

5éïl^^-^ESE0di^^,/'i!'î*«*<^îSi,-^fi<^^

Atfai'ïK-ÀLjfe' S <? y^» ^.l-»S4@a.

•7-7
^â3^.^-^.^?^?l't?Ssfll?^r, ,,,^^ •*^ ^'^ÉSQi

^nÉ^ê^aûyr ^'t-' ^»<^'^-*«^À4<.-^.'-î -sî>»^^**:'^^ ^_^3^^_i^^âS^^

sas

<» iSifÏ<Sv /f /

~J
^aaaicSEL TÏA

jQsdtsasa-xbs.,3..&3^.

S^-"NÏ8toriaIre^rR1^0^n"-
^a^l!roTC:^^^
^8mo,AyuntAm(,..,^^|,g_p^5'

J±f^!a^!l:â!Mdésia^G^de^^sëte.
/Wl

''•• ••..': • •;•.';: ':• >.. •; •:'::•

.1 •

a-.-i. ^.-. ;,.. •. i- "• '•• ,,. :

M^^^.^,-..;;M'5.J;'.
'••••'.'f: ••: >

W^^^^ïSâSàM.Ml^^^^^^^ :~' :•

?
•^

,& l- . •. •



[PROVINCIAl R E G l S T R 0

VILAFRANCA BEL PENEOÉS

AYUOTAMIENTO/SECCION

OLE SDO LA

LIBROI TOMO

^ i-î'î-2^

NOTAS MARGINALES
N.° QRDEN DE

INSCRIPCIONES Viene del folio 206, libro 14
FINCA N.» 942-N

AFECCION-- Esta finca queda afecta durante el|
plazo de DOS AROS, conCados a partir de hoy, al|
pago de la liquidaciôn/es que en su caso puedan[
girarse por el impuesto de Transmlslones Patri-)
monlales y flctoe Jurî.dlcos Documentados.
LIBERACION.- De dicha afecciôn, esta finca|
queda liberada, por la cantîdad da 26.094|
pesetas saUsfechas par autollqul.daciôn de l.a|
que se archiva copia. Résulta de carta ife pago|
presentada a las 13.20 horas, del pasadf dia 9|
de agosto, aslento 213, Dîario 122. S/iiy:ranca|
del Penedes, 15 de setlembre de 1.993. /(<^

61
HIPOTECft

URBANft.- OESCRIPCZON OE LA FINCfl.- Patio. atravesado por una calle, de fo»(ia'
patio entrente del otro, al otro lado de la calle, senalado de numéro nueve,
"Can PelBgri", sito en ténnino municipal de Olérdola, paraje llamado Plana'
barrio de Sant Miquel d'Olérdola, de perîmetro Irregular. Tlene una supBrficii
ciento treinta y cinco métros cuadrados. LINDA: ai frente. Sur, con Magin Pascual Sarci;
par la izquierda entrando, parte con casa de Juan Antonio Torres y parte con dicho pasadi-
zo, que aqui se ensancha; par la derechfl. con Hagin Pascual Garci; y por el fonda, en linea
de qulnce métros con ochenta y cinco centimetros con Pedro Calabug. CAR6AS-- Se halla
afecta con el pago del arbi.trio de plus valia, segûn notas de fecha 19 de Junio de 1993, al
margen de las inscrlpciones 4ï y 5*; y al pago de las liguidaciones que en su caso ouedan
llrarse, segûn nota de nusina fecha, al margen de la incripciôn S*. ftRRENDANIENTOS.- Libre
de arrendatarios. TTTULAR DEL DONINIO.- Bon 3uan Harcianee Lopera, chofer y doria Montserrat
Serrano Pardo,

D.N.I.:

numéros 46.633.219-Y y 79.285.6B3-Z, respectivamentB, son duerios de esta fines. par mitad e
Iguales partes l.ndivisas, por compra a dona Salud, don Juan, don Cayetano y don nanuel
Serrano 6ay y don Juan Pancorbo Serrano, formali.zada en escritura autortzada por el notario
de esta vilia don César Martin Nûnez, el treinta de Junlo de mil novecientos ochenta y
nueve, segûn résulta de la inscripciôn Sa. PflRTE PRESTftHISTfl; La entidad "BftNCO CENTRAL
tUSPANOAHERICANO, SOCIEOAD ANONIMA", domiciliada en Madrid, ftlcalâ, numéro cuarenta y
nueve. Constituciôn y Fusion; Constituida con su anterior denominaciôn de "BANCO CENTRAL,
S.A." en escritura otorgada en fladrld el sais de Oiciembre de mil novecientos diecinueve,
ante el notario don Dimas Adanez y Horcajuelo; y a la denominaclôn actual mediante escritu-
ra otorgada en Madrid, el vaintisîete de Diciambre de mil noveclentos noventa y uno, ante
el notario don Rafael Ruiz Gallardôn, por fusion de los Bancos Central e Hlspano Aroerlcano,
el primera absorve al segundo. modificando parcialmente sus Estatutos y adoptando su actual
denominaclôn. Inecrita: En el Reglstro Nercantil de Hadrid al Tomo 361 général del libro de
Sociedades, folio l, hoja numéro W-7107. C.I.F.: numéro ft-28000446. REPRESENTACION: Obra
representada por don José Luis Hartinez Fernândez y don Oosé Maria Roraeu Huguet,

con D.N.I. numéros

37.251.431 y 39.631.584, respectivamente. FftCULTADES; Les resuitan de sendas escrituras de
poder otorgadas en Madrid el siete de Hayo de mil noveclentos noventa y dos. ante el nota-
rio don Francisco Hata Pallarés, que causaron las inscripciones <.502â la del senor Marti-
nez y la 4.500S la del senor Romeu, de dlcha hoja reglstral, constando transcritas en lo
necesario en el titulo. PftRTE PRESTATftRIA: Los citados titulares de esta finca. HIPOTECft:
El préstamo hipotecario esta regîdo bajo las sigui.entes estipulaciones: PRINERA.- Préstano:
La entidad BANCO CENTRftL HISPftNOftNERICANO, SOCIEDAD ANONIHA, concède a la parte prestataria
un préstamo de DOS NILLONES OUINIENTAS NIL PESETAS. que los apoderados del Banco han ingre-
sado, en efectivo, en la misma fecha del otorgamiento, en la cuenta numéro 9/35B9/9&,
abierta a nombre de la parte prestataria. SESUNDft.- ftroorti.ïaclons El plazo de duracion del
préstamo sera de DIE2 ASOS a contar deede la fecha del otorgamiento. La cantidad prestada
deberâ ser devuelta por la parte prestataria, dentro del plazo de duraciôn del préstamo. en
cîento veinte cuotas mensuales suceslvas. que vencerân cada uno de los dias catorce a
conCar desde el mes de Agosto de mil novecientos noventa y très, hasta el dia catorce de
Julio de dos mil très, en que tendra lugar el vencimiento de la ûltxma cuota de amortiza-
cion. La cuantia de estas cuotas suceslvas, comprensivas de capital e inter-eses, es de
TREINTA Y OCHO HIL CUATROCIEWTBS CUftRENTft Y DOS PESCTflS cada una y su importe, con desglose
de la parte de ella correspondlente a intereses y amortizacj.ôn, fechas de vencimiento,
capital amortizado y capital pendiente de amortizar, figuran en el cuadro de amortizaciôn
que se acompana al titulo. TERCERA.- Intereses y gastos repercutlbles: El préstamo devenga-
râ mansualmente, durante un ano, un interés nominal fijo del TRECE EWTEROS CON SETENTA Y
CIHCO CEMTESIHAS DE ENTÎRO POR CIENTO ftNUftL que se liquidarâ cada une de los dias catorce a
contar desde el mes de Agosto de mil novecientos noventa y Cres hasta el dS.a catorce de
Oulio de dos mil Cres, en que tendra lugar la ùltima liquidaciôn al ttpo de interés nami.nal
fijo antes expresado. Los intereses a favor del Banco, que se devengarân mensualmente y

Rectángulo

Rectángulo
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eerân liquidados cada uno de los dias catarce, deberân ser resmbolsados par la parte pres-
tataria Juntamente con la cantidad destinada a amortizaciôn de capital, cuando asl procéda
con arreglo a la estipulaciôn "Amortizaciôn". El paga de las amortlzaciones de capital a
que se refiere la estipulaciôn "nmorttzaciôn", asi como el de intereses y gastos pactados
en la présente, en su caso, se efectuarâ. sln necesidad de prevlo requerimlento de pago,
mediante cargo en la cuenta 9/3689/96 que la parte prestataria mantîene en el Bnnco Central
Hispanoamericano, S.A., Sucursal de esta villa, o en cuaiquiera otra que aquélla désigne al
efecto en el future ablerta a su nombre en dlcho Banco, quedando este desde ahora facultado
para destinar saldo acreedor bastante de la expresada cuenta a fin de atender los pagos
menclonados. SI la parte prestatarla incurriese en mora quedarâ obligada a satîsfacer ai
Banco, sin necesidad da previo requerimiento de pago, intereses de demora al tlpo que se
esté aplicando al capital del préstamo en la fecha en que aquélla se produzca Incrementada
en CCTCO PUKTOS parcentuales, que girarâ sobre las sumas cuyo pago se haya incumplido y se
devengarà diariamente, liquldândoee el dia en que, par presentar la cuenta antes expresado
abierta a nombre de la parte prestataria ealdo suficiente al efecto, el Banco procéda al
cargo en dlcha cuenta de las llquidaclones correepondientes. ft partir del dla catorce de
Agosto de mil novecientos noventa y clnco el periodo de Uempo comprendido entre esta fecha
y la fljada en la estipulaciôn segunda para el vencimiento de la ûltima cuota de amortiza-
cîôn, se divlde en periodos de interés eucesivoG, cuya duraciôn sera de un aflo, comenzando
coda uno de ellos al dia catorce de cada mes natural correspondiente, iniciândose cada
période de Interâs sucesivo ai dia siguients de flnalizar 8l antarlor. Par excepciôn, el un
période de Interés concluyera en un dla inhâbil, o en este mes no hubiera dis équivalente
al de tenninaciôn del perioddo de interés, se entenderâ autoinâUcaroente prorrogado hasta el
dla hâbU inmsdlato, pero el periodo de interés siguiente ee entenderâ en cualquier caso
concluido el dla en que, Bfectlvanente, dabiera habar finall.zado de no haberBe producldo la
circunstancia antes indlcada. El tlpo de Interés total aplicable al capital pendiente de
amortizar en cada periodo de interés se determinarâ mediante la adiclôn de UN PUWTO CON
CINCUEKTA CENTESHIAS DE PUWO al valor que représente el tlpo bâsico de referencla vigente
el primer dia hâbll del mes natural anterlor a la fecha de révision de dicho tîpo. El tipo
bâsico de referencia sera la média arl.tmética de los tlpos de referencia que los Bancoe
Popular Espanol, S.A., Bilbao-Vizcaya, S.A. y Espanol de Crédito, S.A., tengan establecl-
dos, debidadmente comunicados al Banco de Espana y publicados para operaciones de crédito o
préstamo a un afto, redondeada al alza al mûltlplo mas cercano al déci.mo por ciento. Si uno
o mas de los mencionados Bancos dejaran de exîetir o de operar. en suetituciôn de sus tipos
de interés, se tomarâ en cuenta el de la modalidad antes expresada comunîcado al Banco de
Espafia y publicado par el Banco Zaragozano, Banco de Sabadell, S.A. y Banco Pastor, S.fi.,
por este orden. En caso de fusion de cualquiera de las sels Entidades mencionadas en el
pârrafo qu» précède, en euetitucién de sus tipos de interés, se tomarâ en cuenta el de la
modalldad expresada en dJLcho pârrafo, corounlcado al Banco de Espafla y publicado por la
nueva Entldad résultante de la fusion, o la absorvente en su caso. En el supuesto de que no
pudiera obtenerse el tipo bâsico de re+erencia en la forma antes convenida, par dejar de
publlcarsa los tipos de referencla conforme ee reaUza en la actualldad o par cualquiera
otra causa, se aplicarâ en todo caso el tipo de interés que haya regido durante el ûltimo
période, ft todos los efectos de este contrata, incluso a los precedlmientos judiciales a
que pudiera dar lugar, las partes aceptan como prueba certifieaciôn emitida por cada uno de
los citados Bancos sobre dlcho tipo de interés. o comunicaciân sobre el mismo extrême
emitlda por los sen/icios del Banco de Espafia, o la referencia a su publicaciôn en el
Boletin Econômico de este Banco, o en cualquier otra pubUcaciôn de slmilar naturaleza. Los
intereses a favor del Banco, que se devengarân mensualmente y serân Uquidadoe cada uno de
los dias velntn, deberân ser reembolsadoe por la parte prestataria Juntamente con la
cantldad destinada a amortizaciôn de capital, cuando aei procéda con arreglo a la eeUpula-
clân segunda. En orden a la fîjaciân del tlpo de interés de referencia apllcable a IOB
sucesivos peridas de intereses, el Banco comunicarâ a ta parte prestataria, con una antela-
ciôn de quince dias respecta del comienzo de cada periodo, el tipo de interés de refe-
rencia para el période irmiediatamente sigulente, junto con el importe de la nueva cuota.
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Caso de que la parte prestataria no acepCara el tipo a aplicar durante el nuçvi)'. periodp .de
interés, deberâ comunicarlo al Banco antes de las nueve de la manana del Aia \ enr'-qùe 'se
inicia el période de interés, entendiéndose en caso contrario que acepta el tip^-^opuesto;,^
Las comunlcacionee expresadas en los dos pârrafos anter.i.ores podrân efectuarsè;;;;pfiî~-ç{îâl'-,-]
quier modo hâbil en derecho y, preferantemente. por medlo de cartas que'habrân de "Stdsîs^e
a los doffllcilios Indlcados,' respectivamente, en la estipulaciôn présente para el Banco, y
en la relaUva a "Procedimlento" de la escritura que motiva este asiento para la parte
prestataria. En el supuesto de no aceptaci.ôn, la parte prestaria dispondrà de un plazo
màKimo de un mes para reembolsar al Banco el principal del pré&tamo pendxente de amortizar
e intereees y gastos, plazo que se Uquidarâ al ûltimo tipo aplicado, a cuyo •fin debera
disponer en su cuenta en el Banco, antes de la fecha y hora precedentemente fijados. de un
saldo en firme que permî.ta el adeudo por el Banco de las cantidades correspondiente- En el
supuesto de aceptaciân par la parte preetataria de! tipo a aplicar durante el nuevo periodo
de interés, se eetablecerâ par el Banco el correspondiente cuadro de amortizaciôn compren-
sivo de las nuevas cuotas, en funciôn de dicho tipo de interés a apllcar. Si la parte
prestataria incurriese en mora quedarâ obligada a satisfacer al "Banco Central Hispanoame-
ricano, S.ft." si necesidad de previo requerimiento de pago, întereses de demora al tipo que
se esté aplîcando al capital del préstamo en la fecha en que aquèlla se produzca incremen-
tada en CINCO PUMTOS porcentxiaJLes, que girara sobre las sumas cuyo pago se haya incumplldo
y se devengarâ diariamente, liquidândose el dia en que, por presentar la cuenta antes
expresada abierta a nombre de la parte prestataria saldo suficiente al e+ecto, el Banco
procéda al cargo de dicha cuenta de las Uquidaclones correspondientes. CUARTA.- Seguro.
trlbutos y conservaciôn de la finca hlpotecada; La parte prestataria tiene asegurada en
Compania de reconocida solvencia el riesgo de incendios de la finca que se hipoteca en la
escrltura, flgurando en la Pôliza como beneficiario el Banco, mientras no haya sî.do cance-
lado el préstamo. En caso de siniestro perci.bira el Banco la parte de! préetamo no cancela-
da. La parte prestataria se obliga a estar al cornente en el pago de Coda clase de impues-
tes, contribuciones y arbitrlos que pudieran gravar la -finca expresada anteriormente, asi
como el importe de la Pollza y primas de los seguros de amortizaciôn del préstamo en caso
de incendias, presentando los justificantes pertinentes al Banco acreedor, el cual queda
autorizado para efectuar estos pagos por cuenta de la parte deudora, si esta no lo rea-
lizara y a cargarle en cuenta su respectivo importe. La parte presCatarla queda obligada a
conservar como un diligente padre de familla la finca hipotecada, hacîendo en ella cuantas
obras y reparaciones sean précisas para conservar su valor y dando siempre conocimiento
ironediato al Banco de cualquier circunstancia que pudiera perjudicar la vivienda o lîmitar
el pleno ejercicio del derecho de propiedad. Tambièn se obliga a facilitar el acceso a 1s
finca hipotecada a la persona que el Banco désigne, a fin iie comprobar el estado de conser-
uaciôn y destina dado a la misma. ÇUINTA.- Resolucion del contrato: Aunque no haya conclui-
do el plazo de duraciôn del préstamo podrâ el "Banco Central Hispanoamericado, S.A.
resolver el contrato, exigir por antlcipado el pago de la totalidad del capital pendiente
de aroortizar, sus Intereses, comisiôn, gastos y costas y declarar vencida la obligaciôn en
su totalidad, por cualquiera de las siguientes causas, ademâs de las légales: l.- Par -falta
de pago en las fechas convenidas de los intereses o del capital dsl préstamo, conforme
lo pactado en la escritura, o IncupUmiento de cualquiera de las obligaciones Inscritas. En
todos estes casos. previa notificaciôn de la resoluciôn a la parte prestataria en el domi-
cillo indicado en la estipulacion séptima, podrâ el Banco procéder contra dicha parte
prestataria por acciôn Personal o par acciôn resl conCra l afinca hipotecada en esta
escritura, sin que el ejercicio de una de estas acclones impida utilizar la otra mientras
aquél no esté reJ.ntsgrado del importe total de sus créditos. Con independencia de los
aludidos derechos del "Banco Central Hispanoamericano, S.A.", podrâ este ejercitar respecte
de la finca hipotecada el proced.lmiento j'udicial sumarJ.o del articulo 131 de la Ley Hipote-
caria, o el ejecutivo ordlnario, sin que la utilizaciôn de uno de ellos impida utilizar el
otro, de igual forma que antes queda expresado. SEXTft.- Sin perjuicio de la responsabilidad
Personal, solidaria e ilimicada de la parte prestataria para el cumplimiento de este con-
trato, don Juan narcianes Lûpera y doria Montserrat Serrano Pardo, CONSTmiYEN HIPOTECfi
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voluntaria sobre esta flnca, a favor del "BflNCO CENTRAL HISPflNOrtnERICftNO, S.A." que por

medlo de eus représentantes acepta, en garantia de la restituclon de: a) DOS HILLOHES
ÇUINIBfTflS NIL PESETftS, Importe del principal del préstamo; b) TRES ABOS ds intereses
remuneratorios, calculados conforme a los dispuesto en la estipulaciôn tercera, si bien, a
los ûnicos y excluslvos efectos de determlnar un nrfxlmo de responsnbilldad hlpotecaria par
intercaes, estas solo quedarân garantlzados hlpotecarlamente hasta un mâxlmo de TRECE
EHTEROS CON SETËHTft Y CINCO CaiTESINAS POR CIEHTO ftHUIkL. que asclende a UH HILLaN TREIHTA Y
UN(t HIL DOSCIEWTnS CIHCUENTft PESETAS; e) DOS nflOS de intereses moratorios, calculados con-
forme a lo convenldo en la mlsma estipulaciân tercera, si bien, a los ûnicos y exclusives
efectos de determinar un màximo de responsabilldad hlpotecarla par intereses de demora,
estas solo quedarân garantizados hipotecarlamente hasta un roâximo de DIECIOCHO ENTEROS COH
SETEIfrfl Y CIHCO CENTESHWS DE EKTERO por clento anual, que asciente a NOVECIEWTftS TREINTf»
Y SIETE HIL «ÎUINIEKTnS PESETAS; d) OUINIEHTAS HIL PESCTBS que se fljan para costas y gas-
tos; y e) DOSCIEHTnS CINCUEIfTN NIL PESETBS para prestaciones accesoriaB, segùn la estlpula-
clân cuarta. En cuanto a la extension objetiva de la hlpoteca, esta es considéra extensiva
a cuanto detenninana los articulas 103, 110 y 111 de la Ley Hipotecaria y ademàs, sn virtud
de pacto expreso. a los objetos mueblee colocados permanentemente en esta flnca y a todas
las mejoras y edificaciones y obras de todas clases que existan o en adelante se realicen
sobre dicha finca, salvo lo dlspueeto en el articula 112 de dicha Ley. SEPTIHH.- ProcBdîm-
ientoi Venclda la obligaciôn, el Banco podrâ hacer efectlvos sus derechos por el procedl-
mianto especlfll sumarlo del arti.culo 131 o por el extrajudicial dei 129, ambos de la Ley
HIpotecarîa, o par el ejecutivo de la Ley de Enjulcl.amlento Civil, ft efectos procesales se
taea esta finca par la cantldad de que responde. esta es, CINCO HILLOHES DQSCIENTflS DIECIO-
CHO HIL SETCCIEKTNS CINCUEmTfi PESETflS, se -fija coma domtcUio de la parte prestatarla la
propla flnca hlpotecada. y se nombra mandatarlo inamovtble al "BANCO CENTRflL HISPftNOAMERI-
CftNO, S.A." a efactos del procedimiento extrajudlcial y se confiere, para su momento,
llegado el caso, la posesiôn y admlnistraciôn intertna de la flnca hipotecada, con facultad
de apllcar sus frutos y rentas al deetlno previsto en las Leyes, sîn perjuiclo de contl-
nuar el procedimiento. OCTAVft.- Procedîmi«nto de ojecuciân uxtrajudicj.al: Sin perjuicio de
que Banco Central Hispanoamericano, S.A., pueda reclamar cuanto se le deba par al procedi-
miento Judlclal sumario del articula 131 de la Ley Hipotecaria y por el procedimiento
ejecutlvo ordinarlo de la Ley de Enjuicînmiento Civil, conforme a lo establecîdo, el banco
podrâ también reclamar cuanto se le adeude por via de la ajecuclôn extrajudicial prevenida
en el articula 129 de la Ley Hi.potecarla, en relacién con los artJLculos 234 al 236 del
Reglamento Hlpotecarlo, de conformldad con lo establecido en el Real Decreto Z90/1S92 de 27
de Warzo. En cumpllmtento de lo establecido en el mencionado Real décrète, se seflalan las
slguientes circunstanci.ae: l.- El valor de tasacl.ôn de la fines hipotecada para que sirva
de tîpo en la primera subastam es al de CINCO HILtDHES DOSCIEKTflS DIECIOCHO HIL SETECIEHTAS
CINCUENTA PESETNS idéntico al establecldo para el procedlmîentop Judiclal sumario. 2.- El
domlcillo del hlpotecanta y dueflo de la finca para la prâctica de los requerunîentos y
notificaciones que se reaUcen en este procedimiento extrajudicial es el de la prcpia flnca
hlpotecada. îdéntlco al establecido para el procedimiento judlcial sumario; sin perjulclo
de su eventual modiflcaclôn futura, de conformldad con el arUculo 130 de la Ley HIpoteca-
ria y 234.1.2* del Reglamento Hîpotecario, segûn redacciân dada por el Real decreto cltado.
3.— Se désigna al Banco Central Hispanaamericano, S.fi., para en su caso, otorgar en su dia
la escriCura de compraventa de la flnca en representacifin del hlpotecante. 4.- La reallza-
ciôn.axtrajudlcial de la hlpoteca se llevarâ a cabo ante el Motarlo hâbxl para actuar en el
lugar donde radiqua la finca hipotecada y, si hubiese mas de uno, ante el que corresponds
con arreglo a turno. NCTA DE INSCRIPCION: En su vlrtud INSCRIBO a favor de "BflHCO CEimiftL
HISPfiNOftNERICftHO, S.ft." sus derechos de hlpoteca sobre esta finca, en los termines expresa-
dos. RESULTA DEs Primera copia de la escritura otorgada en esta villa, el catorce de Julio
de mil noveclentos noventa y très, ante el notarlo don César Martin NûRez, presantada a las
13'20 horas» del paeajtto nueve de figosto, asiento 213, Dîarlo 122. Autoliquldado el Impuesto
y archivada 'carta de|,pago. VIlafranca del Penedés, a qùincB de Septiembre de mil novecien-
tos noventa y très. ^
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ftFECCION.- Esta finca queda afecta durante el
plazo de DUS AftoS, contados a partir de hoy, al
page de la Uquidacion/es que en su caso puedan
girarse por el impuesto de Trnnsmisiones Patri-
moniales y Actes Jurl.di.cos Oocumentados.

LIBERACIQN.- De dicha aff-ecciàn, esta •flnca
queda liberada, poi" la | cantidad de 57,500
pesetas satisfechas por |autoUquidacion de la
que se archiva copia. Vij^a+ranca del Penedes,
13 de settembre de l.991.,»

AFÉCCION.- Esta finna quedfl Bfac.r.B durante ei
plazo de OOS ANOS. conCados a partir de hoy, al
pago de la liqui.daci.on/es que en su caso puedan
girarse por el impuesto de Transmisiones Pstri-
morulales y Actos 3uridicos Oocumentados.
l'IBERACION.- Oe dicha p+eccion, esta fines
queda Uberada, par la| cantidad de 62.163
pesetas satisfechas por| autoliquidacion de la
que se archiva copia. V|iiafranca del Penedes,
13 de setiembre de 1.991.]

79
OBRA
NUEVA

sa
H1POTEM

URBANfi.- DESCRIPCION DE LA FIHCftîCasa vivienda uni.familiar en construcclôn, sKça\îi06S^1
Miquel d'Ol.èrdols, calie Najor, numéro siete-. Se compone de planta baja destinadà^^\gara-
je, ocupando una euperficie util de veintitrès métros cuarenta y très decimetros ci
y a vivienda ocupando una superficie util de cuarenta y seis métros cincuenta y dos
tros cuadradoe, que comprende, vestibulo. sala, cocina, bano y porches; y planta primera,
destinada a vlvienda, que ocupa una superficie ûti.1 de sesenta métros noventa y nueve
decimetros cuadrados y comprende, très habitaciones, dlBtrlbuidor, dos banos, y porche.
Cubierta la totaUdad de tejado. La total fines ocupa una superficie de ciento treinta y
clnco métros cuadrados, quedando el resta de terreno no edificado convertido en paClo o
jardin en su parte posterior. Linda segûn el Citulo: ai Trente, tomando como tal la calle
Hajor, con dicha calle y finca de Don Tomàs Duque; al fonda, y derecha, con finca de Don
ftgustln Vi.llegaa; y a la izquierda, con finca de Don Pedro Calabuig, y segùn el Registre:
trente. Sur, con Magin pascual Garci; por la izquierda entrando, parte con casa de Juan
Anirni.o Torres y parte con dlcho pâsadi.zo, que aqui se eneancha; por la derecha, con Magin

Pascual fiarci; y por el fonde, en linea de quince métros ochenca y cinco cenu.metroï, con
Pedro Calabuig. CARGAS; Me remito a Xas que résulter! de Registre. TmJLARES DEL OOHINIO:
los consortcs OON JUfiN MflRCIANES IQPERft y OOMft MONTSERRAT SERRftNO PftROO, son duenos de e'i.M
1'xnca por mitades i.ndivisas a titulo de compra. segùn résulta de la inscri.pci.on S*. CIR-

DD.NN-H. numéros 46.633.2I9Y y 79.285.6832, respeutiva-

mente. DECLARftCION DE DBRA NUEVft; Los citados tîtulares de esta ftnca, declaran que sobre
la misna estân construyendo a sus costas, ia casa antes descrita, solicitando su inscrlp-
cion. VfiLORa Se valora la obra nueva en ONCE MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS. LICENCIA DE
OBRftS PROTOCOLIZAOft: Expedida por el. Ayuntamiento de Olèrdoia, el veintidàs de juJ-io de mil
noveclentos noventa y dos, expédiante 98/92. CERTIFICADO PROTOCOLIZAOO; Expedido el dos de
junio de mil novecientos noventa y cuatro, por Don Francesc Consuegra i Glner, SecrcCario
del AyunCamiento de Olferdola, del cual résulta: a) Que con fecha veintiuno de Julio de mil
noveclenCos noventa y dos, se aprobo la concesiôn de licencia de obras, expediente 98/92 a
nombre de los titulares de esta finca, de una vivienda en la calle Maj'Di-, siete, con las
plantas y superficies coincidentes con las expresadas on el apartado "DESCRIPCION OE Lfl
FINCA", y b) Que contra dicha consÇruccion no existe ningun expediente urbanistico sancio-
nador ni de derribo. CERTIFICflDO PRDTOCOI.IZADO DEL TECNICO COMPETENTE: txpedido en Barce-
lona, vl treinta de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, par Don aavier Regot Marimùn,
del cual résulta: a) Que la obra se ajusta al proyecto aprobado, y b) Que se compone de las
plantas y supel-ficies. coincidentes con ]as antes indlcadas. VISADO:nùmero 90013553 de fecha
très de octubre de mil noveclentos noventa. ACTA DE INSCRIPCION: En su virtud, bajo su
declaraciôn INSCRIBO s Tavor de DON JUftN HARCINAES LOPERA Y DOftft MONTSERRAT SERRANO PftRDO
por mltad e iguales partes îndivisas, la expresada obra nueva en construccion, sobre esta
flnca. RESULTA DE; Primera copia de la escritura otorgada en Vilanova i la Selcru, el
catorce de junio de mil novecientos noventa y cui
Casp, presentada a las 11,10 horas, del pasado di,
124. Autoliquidado el Impuesto y archivada carta
de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
URBANfi.- Casa vivi-enda unifanu.liar en construccl.on. deacrica sn la inscripcion ?a. CARGAS:
He remito a las que resulten de Registro. ftRRENOANIENTOS-- Libre de eJ.los. TITULARES OEL
OOHINIO: Los consortes DON JUAN MARCIfiNES LOPERfl y DOSfi MONTSERRAT SERRflNO PftfiOO, î.on
duenos de esta flnca por mltades indivisas a tituXo de compra, segûn résulta de la inscrip-
clàn sa, '

DD.NN.II. numéros 46.633.219Y y
79.2B5.683Z, respectivamente. PARTE PRESTfiNISTA.- La entidad Caixa d'Estaivis de Catalunya.
Constltuciôn: La Ci.tada entidad fue ccnstituida e.l ano mil novecientos veintiséis, se i-ige
por los estatutos sprobados por el Consejero de Econoroia y Finanzas de la Généralitat de
CaCalunya, de ?i.et:e de Mayo de fnil novecientos noventa y dos* Domicili.o en Barcelona, Piazs

•o, ante el Notario Don A.lfredo Arbona

cuatro de julio, asiento 461, Oiario
page. Vilafranca del Penedes, a f.rec.e

Rectángulo

Rectángulo

Rectángulo
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de Antonio naura sels. ftdaptaclôn: Adaptados sus estatutos a la nueva Ley en escritura
autorizada por el notario de Barcelona don Luis-Roca Sastre Muncunill, el diecisèis de
Junlo de mil novecientos noventa y dos. INSCRrTA: En el Reglstro Mercantll de Barcelona en
el tomo 23.120, follo 4l, hoja numéro 8-47741, inscripciôn 4S. N.I.F. numéro G-08169S15.
REPRESEHTftCIOK: Obra repreeentada par don Vicente Masso Gambin, ' ' '

FBCULTNDESî Le resultan de ia escrltura de poder otorgada en Barcelona, a diecisiete de
enero de mil novecientos noventa y cuatro, ante al nota rio don Oosé Galvân fiscanio, la cual
causa la inscrlpciôn 3l* en dicho Reglstro Hercantll. transcrita en lo necesarlo en el
titulo. PBRTE PRESTHTftRI».- Los citados titulares de esta finca. HIPOTECA.- Se fonnallïa
crôdito con garantia hipotecaria, regido por los slguientes pactes; PRIKERO.- DISPOKIBII.I-
DBD DEL CTÉDCTO.- La CHIXA D'ESTALVIS DE CftTfiLUNYS concède en ci dia dei otorgamiento, a
Don Juan Marcianes Lopera y Ooha Hontserrat Serrano Parda, una disponibilidad de crédlto
hasta el limite de SIETE HILLONES DE PESETBS. En caeo de ser dos o mas los acreditados,
Codas las obligaciones que los mismos contraen an vlrtud de este contrato sarân eolidarias.
Dal total crédlto sâlo podré disponer la parte prestataria en una o varias veces, en pro-
porcl6n a la obra ejecutada de la finca garants, ejecucl.àn que se acreditarâ por certlfica-
ci.6n librada al efecto par el arqultecto que dirija las obras y visada par la sociadad de
tasaciàn o périto tasador que haya realizado la tasaciôn. Fînalizadas las obras el Acredi-
tado, para realliar mas dlspoeiclones, ademâs deberà acreditar el otorgamlento de la opor-
tuna Acta Notarial de finallîaclôn de la obra. DISPOSICION INICIAL; En el dla del otorga-
miento la parte acredîtado reallza una primera disposiciôn de QWTRO NILLONES DOSCIEWTAS
MIL PESETftS, respecta de la cual fija como fecha de vencimlento final el trclnta de Junio
del afto dos mil nueve. DISPOSICÏONES POSTERIORES: Cada uns de las posteriores dlspoeiciones
de crédico, no podrâ ser inferior a OOSCIENns HIL PESETftS. SEGUNDO.- PUZO DE DISPOSI-
CION.- SIn perjulclo del plazo de amortizaciân elegido por el Acreditado para cada una de
las disposiclones que realice, el plazo durante el cual podrâ el Acreditado solicitar
nuevas disposiciones de crédlto termina el dis TREim-ft DE JUNIO DEL nBO DOS HIL VEINTIHUEV-
E, en cuya fecha deberâ reintegrar a la Caja el saldo ACREEOOR que a favor de esta résulte,
todo ello sin perjuici.o de las clâusulas da resoluciôn, prevl.stas. TCRCERO.— INTERESES.—
Las disposiciones de crèdito dsvengarân desde el dia del oCorganiento intereses, a los
tipoe nominales que resulten de este pacte y del sigui.ente. fl partir de su primera IjLquida-
ciôn los Intgreses se devengarân con una periodicidad mensual, siendo la fecha de devengo,
Uquidaciôn y pago el ûltimo dia de cada perlodo. Al objeto da determlnar el Upo de inte-
rès nominal anuol que devengarân las cantidades dispuestas, el plazo de devoluciôn de estas
se divide en dos fases: a) En la primera fase, que comprenderâ desde el dia del otorgamien-
to hasta el ûltimo dia del mes de junio del proxlmo ano natural, el tipo de interés que
devengaràn las disposiciones sera del NUEVE ENTEROS SETEWT» Y CINCO CENTESINflS POR CIENTO
ANUAL. b) Durante la segunda fase, que se Inlciarâ al finaUzar la primera y comprendarâ
las sucesivas anualldades de vigencia del crédito, el tipo de interés nominal anual de
aplicaclôn sera variable y determinado segûn el slstema establecldo en el pacte siguiente.
El calcula de los Intereses se realizarâ multiplicando el Capital pendiente no vencido de
Codas las dlsposiciones vigentes, al inicio de cada une de los périodes de devengo. por el
tlpo de interés nominal aplicable, dividldo todo ello por el resultado de multlplicar par
cien el numéro de périodes de devengo existentes en un afto. La primera llquidaciôn de
intéresse de coda disposicion se calcularâ multipll.cando el importe de la disposiciôn en
cuestiôn par el tipo de interés nominal y par los dias transcurridos desde et dis de la
dlsposîciôn hasta el ùltimo dia del mes siguiente, en que deberân abonarse, dlvidldo todo
ello par 36.600. En caeo de vencimienCo antl.ci.pado, par alguna de las causas previstas en
el pacto séptimo, los intereses se devengarân diariamente, pudiendo liquidaree asimisrao de
forma diaria, y eu calcula se reaUzarâ multiplicando el capital pendlente no vencido de
Codas las disposiciones vigentes por el tipo de Interes nominal aplicable en eee momento,
por los dias transcurrl.dos desde la ùltima Uquidaciôn, y dlvldldo todo ello por 36.500.
Todo montante no pa9ado a su vencimlento devengara diarlamente, a favor de la Caja, Intere-
ses de demora al tipo que résulte de incrementar an cuatro puntos el que devengue en cada
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momento el creciïto segùn lo pactado en la présente clâusula y en la
fecha en que debio ser atsndido. Estos intereses tendrân la consideracj
par razon de la mora en que habrâ incurrido el Acredi.tsdo y se caj.culal
montante que haya resultado impagado, por el tipo de interes de demora
dias transcurridos desde que tal Lmpago se produjo. y dividido par 36.SOI
a dia. CUftRTO.- DETERNINftCION DEL TIPO DE INTERÉS VftRIftBLE.- El Cipo
apUcable durante la segunda fase, se detsrminarà y aplicarâ anualmei
mensualmente, y sera el resultado de incrementar con un di+erencial de veintic^
mas de punto el tipo de interés nominal, con liquidaclon meneual por vencido, équivalente
al tipo anual efectivo de referencia publicado por el Banco de Espana como reterencia
recomendada bajo la denominaciôn de "T.A.E. de los prestamos hipotecarios de vivienda
libre, de Cajas" en el Boletin 0+icial del Estado. A estas efectos se considerarâ como tipo
de referencxs el correspondiente sï tercer mes inmediatamente précédente a aquel en que ses
de aplicaciôn al nuevo tipo, îiempre- que baya sido publicsdo con unâ antelaciûn minima d&
veinte dias al inicio de la nueva anualidad. En el. supuesto de que dicho tipa de interes no
se hubiese publicado con la expresada ante.laciôn, se considerarâ como tipo de referenc.ia eJ
dbi cuarto me'; inmediatomc'nte précédente ai de ôpiicaci.ôn del nuevo tipo. SJ dicho tipo de
relrerencia "T.fl.E. de los prestarnos hipotecarios de vivienda libre, de Lâjss" dejase de
pulilicarse de forma expresa, o no se hubiese publicado para lo& meses considerados t'n eL
segundo pârrafo de este pacto, se ulilizarâ como sustitutivo el "Indlcador de la Confedera-
cion Espaftola de Cajas de Ahorro de Cipos ftctivos", publicado por el Banco de Espana en el
Boletin Oficial de! EsCado, con anterioridad a los 20 dias précédentes al inicio de J a
nueva anualidad. En el supuesto que el citado Banco de Espana no publicara el mencionado
tipo de referencia, se tomarâ como tal el que, apllcando los misroos cri.terios de ddCermlna-
ciàn, publiqua la Confederaciôn Espaftola de Cajas de Ahorro. El nuevo tipo que résulte par
aplicaci.on de la présente cléusula sera redondeado al alza al mûltiplo mas cercano a un
décimo por ciento. CONUNICACION-- ta co<nunlcaciàn al acredi.tado de los nuevos tipos de
Interès nominal se etectuaré por escrlto remitido al dornicUio de enviô de correspondenc.ia
que consce en la cuenta de cargo de las cuocas de amortJ-zaciôn, con una anteiaclàn minima
de diez dxas anCes de su aplîcaciôn. podrâ la CAJft susticuir la anterior comunicaciôn
prevla par la publicaci.on de la variacion de los tipos de inlerës nominal en el diario "1-ft
VftNGUAROIA", también con una antelaclôn mlnima de 10 dlas antes de su apLIcacion. De no
convenirle a la parte deudcra el tlpo ds interes aplicable deberâ comunicarlo por ascrico s
la CftJA y nunca mas tarde del dia en quu se inicie el devengo del nuevo tipo de interes.,
quedando obligado, en tal caso, a cancelar anCicipadamente el crèdiCo en el plazo mâximo de
un mes, durante el cual se devengarâ el interes. a] ultimo tipo apJicado. ïranscurrido este
plazo ?in que la parte deudora haya reembolsado el principal, inCercses e impusst.o»., podrà
In CAJfl, resolver définitivamenle el présente contrato, con efectos desde el termine del
expresado plaio de reembolso, y quedando oxpcditss las acciones judiclales que fuercn
procedentes y apUcândose a las cantldades pendientes de reembolso hasta su total cobro, el
inter&s de demora que corresponda. QUINTO.- OEVOLUCION DE LAS DISPOSICIONES.- la parte
deudora se obliga a devolver cads uns de XâS dlsposiciones de .cred.ito, cri el plazo devermi-
nado en el documento de disposiciôn, a partir de trei.nta y une de julio de mil novecxentos
noventa cinco, mediante cuotas mensuales conscantes ds la cuantia que se especificarâ en
cada dlsposlcion. comprensi'/as de capital e InCereoes, pagaderâs si ûltimo dia de cada mes.
La cuota mensual de amortizaciôn correspondiente a la pri.mers dieposicion asciende a CUA-
RENTA Y CINCO NIL NOVECIENTAS DIECISEIS PESETAS, que en el. caso de producirse una variacion
del tipo de interès nomi.nal en virtud del conCenIdo de la clàusuila cuarta, se modificarâ de
acuerdo con tal variacion. SEXTO-- CUENTA DE CRÉDTTO.- Las operaciones relscionsdas. con si
présence credlco se inî.trumentaran a Craves de una cuenta de credito, en la que: ft) Serân
partidas de adeudo: a) las sucesivas disposiciones de credito. b) Los intereses, tanto
remuneraCorios como raoratorios que, devengados, no hayan sido satis+echos al momento de
cerrar y llquidar 1s cucnta. B) Seran partidas de abono: Las amortizsclones de caplcal.
LIQUIDWION OE LA CUENTft. Finalizado al plazo de disposiciôn de credito establecido en el
pacto s-t-çiundo, en su caso, ant.lcipadamsnte por darse alguna de las causas prevlstas en el
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pacto eéptima, CAIXA D'ESTflLVIS DE CfiTALUNYfl cerrarâ la cuenta y practicarâ la liquidaciôn
de la cuenta conforme a sus IS.bros. ft los efectos del artlculo 317 del COdlgo de Comercio
los intereses se entenderân capitallzados en el momento en que sean adeudados en la cuenta.
SÉPTIHO.- CflUSAS DE RESOLUCION Y VEKCIUEHTO (WTTICIPftDO.- Lft CMA podrâ declarar vencida la
présente operaciàn y exlgir la devoluctôn da las cantidades que par cualquier concepto se
le adeuden, sin neceeidad de esperar al vencimlento pactado, si concurre alguna de las
circunstancias siguientes; a) La faits de pago de una cuota de intereses o amortizaciôn o
de la prima del seguro, una veï transcurrldos trelnta dias desde su respecttvo s/encimiento.
b) Si el hipotecante incumpUere la obligaciôn de realizar en la finca las reparaciones
necesarias; o la de tenerla asegurada contra incendlos en compafiia de notons sol'^encia par
cantiddd équivalente a la peritaciûn mâxlma que realice la Compapil.a de seguros y pagar
puntualmente las primas. OCTnvo.- TRAHSFERaiCIA.- CftIXfi O'ESTflLVIS DE CATALUNYA se réserva
la facultad de transferir a cualquier otra persona naturàl o juridjlca todos los derechos
dlmanantes de este contrato, sin necesidad de tener que notifl.car la ceslôn o transferencia
a la parte deudora, qiuen al efecto renuncia al derecho que le concède el articulo 149 de
la Ley Hipotecaria vigenta. NOVENO.- COHSTTTUCIOK DE HIPOTECft.- En garantis del saldo
de+lnltivo résultante de la liquidaclôn de la cyenta de credito hasta un mâxlmo de SIETC
HILLONES DE PESETBS, limite fflâximo senalado en el pacto primera, mas la suma de SEISCIENTftS
OCHEWn Y DOS HIL QUIHIENTAS PESETAS. por el eventual exceso que pudiera producirse al
cerrar la cuenta y adeudar en alla la partida de intereses a que se refiere el pacte sexto
letra ft,b y de la canUdad mâxima de UN HIH.ON NOVECIEWTftS VEKfTICINCO HIL PESETftS, por
intereses de demora, y de la suma de OCHOCIENTAS VEHmciNCO HIL PESETAS para costas y
gastos. Don Juan Harcianes Lopera y Dofta nontserrat Serrano Pardo, sin perjuicio de su
responsablUdad Personal, solldaria e J.lunitadd, con arreglo al arti-culo 217 del Reglamento
Hipotecario, CONSTmJYEN HIPOTECA de mâxlmo de con+ormidad con el articulo 245 del Regla-
mento Hipotecario, 142 y 163 de La Ley Hlpotecaria, a favor de CAIXfl O'ESTftLVIS DE CATA-
LUNVA, quien por medi.o de su representaclôn acepta dicha hi.poteca, sobre esta fl.nca.
DÊCIHO-- EXTENSION DE LA HIPOTECA.- La hipoteca que se hace expresamente extensiva a los
bienes muebles, frutos, rentas que detalla el articule 111 de la Ley Hipotecaria, las
acciones, obras y mejoras en los tèrminos del articulo 110, como tamfaién a las indemniza-
ciones que an caso de siniestros o de expropiaclôn sustituyan totat o parcialmente el valor
de la fines, los excesos de cabida a que se refiere el artîculo 215 deJL Reglamento Hipote-
carlo, y las majoras por agregacion de terrenos, nuevas construcciones y ampliaciùn de
terrenos, nuevas construcciones y ampll.aciôn de las existentes, incluso las hacederas por
tercer poseedor, quien se entenderâ sometido a este pacto, si asume el pago de la deuda o
retiene cantidad para verificarlo, quedando obligado ei deudor y los terceros poseedores B
tener la finca asegurada contra incendias en CompafUa de noteria solvencia. DECIHOPRIHERO--

E3ERCICIO DE ACCIONES Y POSESION.- CftIXS O'ESTfiLVIS DE CftTALUNYA podrâ ejercitar la acciôn
ejecutlva ordinaria, el procedunianto judiclai. sumario y cualquier otro existente, acre-
ditàndose el saido llquldo de la deuda mediante certificaciàn librada por esta, de acuerdo
con lo pactado y lo previsto en el articulo 153 de la Ley Hipotecaria. Las partes reconocen
desde ahora para el momento del vencimiento. la exact!tud de los asientos contables de los
libres de la CAJA y, en consecuencla, la liquidaciôn que, con arreglo a los mJ.smos practi-
que la CWA harâ fe en juicio, considerândose liquida la cantidad que de ella résulte, a
efectos de lo preceptuado en el arCiculo 1435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y ar-
ticulos 153 de la Ley Hipotecaria y 245 de su Reglamento. Dicha cantidad se acreditarâ
mediante certlficaciùn del extracto de ia cuenta intervenida por ftgente de Camblo y Boisa o
Corredor de Comercio Colegiado, acreditattva de haberse practicado la liquidacîôn en la
forma pactada por las partes en este pacte y que el saldo coïncide con el que aparece en la
cuenta ablerta a la parte deudora, con lo cual el contrato llevarâ aparejada ejecucion, de
acuerdo con lo previsto en el numéro 6 del articule 1429 y articulo lfl3& de la cltada Ley
de Enjuiclamiento Civil. £1 hlpotecante concède a la CftIXA O'ESTftLVIS DE CflTftLUNYft la
administraclon o posesion interina de la finca hipotecada, en su caso, con derecho a perci-
bir las rentas vencidas y no satlsfechas, J.OE frutoe y rentas posteriores, sufragando con
sllos los gastos de cpnservaciùn y exploCaciôn, y despues su propia crêdito. DECINOSECUN-
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DO.- TASACION. DONICILIO Y REPRESENTftCION DE Lft PflRTE DEUDORft.- A tenot
el arUculo 130 de la Ley HipoCecaria, fija la parte deudora como domic:
requerimientos, notificaciones y citaciones mencionadas en este cof
crèdiCo e hipoteca, el de la prapla finco hîpotecada. y es tasada la
tales efectos en la cancidad de CftTORCE MILLONES DE PESETftS. ACTA DE
virtud IHSCRIBO a favor de la CAIXA D'ESTALVIS DE CflTALUNYft, sus derechos de
esta finca, en los termines expresados. RESULTA; de primera copia de la escritu
el catorce de Juiuo de mil noveclentos noventa y cuatro, ante el notario de V\
Geltrû, don Alfredo ftrbona Casp, presentada a las 11,10 horas, dei pasado d
Julio, asiento 4SI, Oiario 121. fiutollquidado el Impuesto y archivada carta de
franca del Penedes, a Créée de Septierobre de mil novecienCos noventa y cuatro.
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Feaha 29/6/2017}

FINCA REGISTRM, 942 de Olèrdola

DIARIO DE PRESENTACIÔN: No hay ningûn asiento presentado vigente a excepciôn en su caso del/de los predicho/s.

OBSERVACION: Se hace constar que, en cumplimiento de lo preceptuado en la Ley Orgânica 15/1999, de 13 de Diciembre,

de Protecciôn de Datas, no se han hecho constar los datas personales de las partes personales intervinientes objeto

de los asientos y notas marginales, en su casa, que sobre los cuales se certifica.

A los efectos de la Ley Orgânica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protecciôn de Datas de carâcter personal queda informado de que:

l.- Los datas personales expresados serân incorporados a los libres de este Registre y a los ficheras que se llevan en base a
dichos libros, cuyo responsable es el Registrador y cuyo usa y fin del tratamiento es el previsto expresamente en la normativa
registral. La informaciôn en elles contenida sôlo sera comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de
satisfacer las solicitudes de publicidad formai que se formulen de acuerdo con la legislaciôn registral.
2.- En cuanto résulte compatible con la legislaciôn especifica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de
acceso, rectificaciôn, cancelaciôn y oposiciôn eatablecidos en la Ley Orgânica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito
a la direcciôn del Registre.
3.- La obtenciôn y tratamiento de sus datas en la forma indicada, es condiciôn necesaria para la prestaciôn de estos servicios.

1 y^îïi^-w^i^^

^i^^f^s.
w "^
W sas. '%%
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CL MAJOR 9 08734 OLERDOLA [BARCELONA]
Urbano

Año construcción: 1987
Residencial

Superficie construida: 246 m2

82.556,01 €[ 2020 ]:
9.018,00 €

73.538,01 €

Continúa en páginas siguientes

PARDO RAMIREZ AMALIA 37635355H 50,00% de 
usufructo

CL MAYOR 9
08734 OLERDOLA [BARCELONA]

PARDO RAMIREZ AMALIA 37635355H 50,00% de 
propiedad

CL MAYOR 9
08734 OLERDOLA [BARCELONA]

SERRANO PARDO JUAN MANUEL 46633669L 12,50% de 
nuda prop.

CL MAJOR 9
08734 OLERDOLA [BARCELONA]

T/OD/OS VIVIENDA 246

167 m2 Parcela construida sin división horizontal
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AYUNTAMIENTO DE OLERDOLA

20/07/2020
COMPROVACIÓ CANVI TITULARITAT

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
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3153601CF9735S0001WZ

SERRANO PARDO JOSE ANTONIO 52420985Y 12,50% de 
nuda prop.

CL MONTBLANC 37 Es:1 Pl:02 Pt:0A
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

SERRANO PARDO MONTSERRAT 79285683Z 12,50% de 
nuda prop.

CL MAJOR 7
08734 OLERDOLA [BARCELONA]

SERRANO PARDO MARIA TERESA 79285684S 12,50% de 
nuda prop.

CL MONTBLANC 37 Pl:02 Pt:2
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

3153606CF9735S0001QZ

CL MORENETA 10
OLERDOLA [BARCELONA]

IPSTEL AREA, SL B64493752 CL MORENETA 10
08734 OLERDOLA [BARCELONA]

3153608CF9735S0001LZ

CL JOSEP TARRADELLES, DE 9
OLERDOLA [BARCELONA]

DUQUE LUENGO TOMAS 04504500L CL JOSEP TARRADELLAS 36 Pl:01 
Pt:3 
08880 CUBELLES [BARCELONA]
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Documento anexo a la certificación catastral de CSV: S2ZGP8A2X6GKZDD3


Sistema de referencia ETRS89, coordenadas U.T.M. huso 31 [EPSG:25831]


Las coordenadas georreferenciadas de las parcelas catastrales se calculan a partir de su representación sobre la cartografía parcelaria elaborada
por la Dirección General de Catastro, y heredan su precisión métrica.


1 393037.51 4575078.12
2 393036.05 4575078.58
3 393035.90 4575078.14
4 393033.00 4575079.05
5 393029.87 4575080.04
6 393028.49 4575080.48
7 393029.95 4575085.18
8 393031.50 4575090.19
9 393032.80 4575094.41
10 393033.62 4575097.05
11 393041.77 4575095.40
12 393042.97 4575095.16
13 393040.93 4575088.79
14 393037.51 4575078.12
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CONSTANCI
A EN 
CATASTRO ALTERACIÓN EXPEDIENTE TITULARIDAD
DESDE HASTA TIPO MOVIMESTADO MOTIVO MOVIMIENTO DESDE HASTA NÚMERO TIPO NIF NOMBRE DERECHO PORCENTAJE

23-12-2008 20-07-2020 Alta Estable
CARGA FIN - ALTERACION 
JURIDICA 24-01-1986 20-07-2020 381457.8/8

CAMBIO DE DOMINIO 
CONVENIO 37635355H PARDO RAMIREZ AMALIA Propiedad   50,00 %

23-12-2008 20-07-2020 Alta Estable
CARGA FIN - ALTERACION 
JURIDICA 10-12-2005 20-07-2020 381457.8/8

CAMBIO DE DOMINIO 
CONVENIO 37635355H PARDO RAMIREZ AMALIA Usufructo   50,00 %

23-12-2008 20-07-2020 Alta Estable
CARGA FIN - ALTERACION 
JURIDICA 10-12-2005 20-07-2020 381457.8/8

CAMBIO DE DOMINIO 
CONVENIO 46633669L SERRANO PARDO JUAN MANUEL Nuda Propiedad   12,50 %

23-12-2008 20-07-2020 Alta Estable
CARGA FIN - ALTERACION 
JURIDICA 10-12-2005 20-07-2020 381457.8/8

CAMBIO DE DOMINIO 
CONVENIO 52420985Y SERRANO PARDO JOSE ANTONIO Nuda Propiedad   12,50 %

23-12-2008 20-07-2020 Alta Estable
CARGA FIN - ALTERACION 
JURIDICA 10-12-2005 20-07-2020 381457.8/8

CAMBIO DE DOMINIO 
CONVENIO 79285683Z SERRANO PARDO MONTSERRAT Nuda Propiedad   12,50 %

23-12-2008 20-07-2020 Alta Estable
CARGA FIN - ALTERACION 
JURIDICA 10-12-2005 20-07-2020 381457.8/8

CAMBIO DE DOMINIO 
CONVENIO 79285684S SERRANO PARDO MARIA TERESA Nuda Propiedad   12,50 %

23-12-2008 23-12-2008 Baja  
CARGA FIN - ALTERACION 
JURIDICA 24-01-1986 24-01-1986 381457.8/8

CAMBIO DE DOMINIO 
CONVENIO 37587607H SERRANO GAY MANUEL Propiedad  100,00 %

27-01-1997 23-12-2008 Modificación  
CAPTURA VARIACIONES AL 
PADRON 01-01-1988 24-01-1986   37587607H SERRANO GAY MANUEL Propiedad  100,00 %

ANTECEDENTES EN CATASTRO DE UN INMUEBLE (DATOS JURÍDICOS). RC: 3153601CF9735S0001, LOCALIZACIÓN: CL MAJOR 9 08734 OLERDOLA (BARCELONA)
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ANNEX 3. DOCUMENTACIÓ CADASTRAL I FOTOGRÀFIA AÈREA AMPLIACIÓ SISTEMA 
EQUIPAMENTS EN SNU (CAMP DE FUTBOL DE SANT PERE MOLANTA) 
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JUSTIFICACIÓ DELS USOS I DE LES SUPERFÍCIES NECESSÀRIES PER CADA ÚS 
 
En el croquis següent, es justifica les superfícies necessàries aproximades per l’ampliació del camp de futbol. 
Bàsicament es destinarà a tres zones diferenciades: una primera zona d’accés de vehicles i d’aparcament (que 
es qualificarà com a sistema viari i que ja existeix a l’actualitat), una segona zona, destinada al control i accés 
al camp de futbol i zona de grades; i una tercera zona, destinada a equipament esportiu (ampliació del terreny 
de joc per fer-lo més polivalent i poder-hi encabir dos camps de futbol 7, en les pàgines següents s’adjunta la 
fitxa del Consell Català de l’Esport, per justificar la nova amplada del camp de joc). 
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ANNEX 4. DOCUMENTACIÓ CADASTRAL I FOTOGRÀFIA AÈREA AMPLIACIÓ SÒL URBÀ, SISTEMA 

VIARI AL NUCLI DE SANT PERE MOLANTA 
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ANNEX 5. ESTUDI DE RISCOS GEOLÒGICS A SANT PERE MOLANTA (CAMP DE FUTBOL) 
 
1. Introducció 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 9 i 51 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de la 
Llei d’Urbanisme, i els articles 5, 59, 69, 72, 84 i 86 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, les figures de planejament urbanístic han d’incloure informació referent als 
riscos geològics. 
 
Per tal d’identificar i caracteritzar els fenòmens, potencialment actius o no, i la determinació de la susceptibilitat, 
es redacta l’Estudi d’Identificació de Riscos Geològics. 
 
L’objecte de l’estudi és fer una avaluació preliminar de la perillositat geològica natural de les àrees urbanes, 
urbanitzables i altres àrees que siguin susceptibles d’urbanització, edificació o pública concurrència. 
 
Els fenòmens que es consideraran són els següents: 
 
- Despreniments (caigudes de blocs, bolcades, allaus de roques) 
- Esllavissades (lliscaments rotacionals i translacionals, en sòls o roques, reptacions) 
- Fluxos torrencials (corrents d’arrossegalls) 
- Allaus 
- Esfondraments (subsidències, colꞏlapses) 
- Terratrèmols 
 
Per tant, l’objectiu d’aquest informe serà identificar possibles situacions de perillositat geològica natural que 
puguin donar lloc a situacions de risc que convingui evitar o considerar en el planejament. S’efectua una 
estimació preliminar de la perillositat, entesa com la probabilitat de què succeeixi un fenomen natural 
virtualment destructiu, però queda fora de l’abast d’aquest informe l’avaluació i la delimitació de la perillositat, i 
tampoc es considerarà el risc, entès com el producte de la perillositat geològica per la vulnerabilitat 
d’estructures existents o futures. 
 
En la zona del camp de futbol de Sant Pere Molanta, pel seu emplaçament i per les característiques del terreny, 
no existeix cap perill de despreniments, esllavissades o allaus. 
 
La identificació de la perillositat geològica d’origen natural s’ha centrat en els moviments del terreny (moviments 
de vessant i esfondraments), la inundabilitat, processos erosius o deposicionals torrencials (cons de dejecció) 
i perillositat sísmica, com a estimació de la intensitat del moviment sísmic que es pot esperar que pot afectar a 
una determinada zona.  
 
En base a aquesta identificació es distingeixen dos tipus de situacions:  
 
– Àrees on no cal la realització d’estudis detallats de perillositat geològica. Usualment, corresponen a 
àmbits on s’estima que la perillositat serà molt baixa o baixa, on, generalment, no serà necessari realitzar altres 
estudis que els informes geotècnics pertinents per a la construcció de les diferents estructures. 
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– Àrees on es recomana la realització d’estudis detallats de perillositat geològica. Normalment, 
corresponen a àmbits on s’estima o se sospita la possibilitat d’esdeveniments amb una perillositat mitjana o 
alta. En aquestes àrees, com a criteri general, abans d’emprendre qualsevol actuació urbanística, es recomana 
efectuar estudis detallats previs a la definició dels usos del sòl que avaluïn determinats aspectes de la 
perillositat geològica i els seus possibles efectes sobre l’actuació projectada. 
 
 
2. Marc geològic 
 
Geològicament, la zona on es modificarà el planejament es troba a la Plana del Penedès, al límit entre la 
Depressió Prelitoral i la Serralada del Litoral, i més concretament amb el Massís del Garraf. 
 
Ara fa entre uns 20-25 milions d’anys que començà el procés d’enfonsament de ple de la fossa del Vallès- 
Penedès i de la formació de les diferent falles, com a conseqüència d’un procés a escala major que va ser 
l’estirament de la placa continental europea. 
 
La fossa del Penedès actuà inicialment com una conca de sedimentació dels materials continentals aportats 
per les serralades Litoral i Pre-litoral. Començaren a sedimentar partícules més fines, argiles (precursores de 
les pissarres verdes que es troben), i posteriorment altres argiles, gresos i conglomerats. 
 
A l’inici del Miocè mitjà, fa uns 16-18 milions d’anys, el mar inundà la meitat meridional de la depressió, arribant 
a submergir gran part del massís del Garraf. Va ser llavors quan van sedimentar les calcàries. 
 
Però el reompliment progressiu de la conca pels sediment provinents des del Vallès i des de la Serralada Pre-
litoral feren recular el mar fins la seva posició inicial, en el Miocè superior. La sedimentació en domini continental 
es prolongà fins a l’inici del Quaternari, si s’exceptua un notables període erosiu anterior al període Pliocè, 
sedimentant argiles i gresos. 
 
Durant el quaternari, fa una 1,8 milions d’anys, i coincidint amb les glaciacions, el Penedès fou sotmès a una 
intensa erosió que s’ha traduït d’una banda en el desmantellament de part dels sediments del miocè i d’altra 
banda en el modelatge del relleu actual. En aquest moment també es va produir la metamorfització del material 
paleozoic, donant lloc a les pissarres verdes. 
 
Les vinyes del Penedès són cultivades en terrenys amb més o menys argila, sorra i pedres. Aquests material 
és la pell de tots els anteriors, és del quaternari. Aquest material és el més recent i es produeix per acumulació 
dels residus per desgast dels anteriors materials.  
 
En la zona a estudiar, propera al nucli de Sant Pere Molanta, trobem bàsicament dipòsits sedimentaris del 
Quaternari, ventalls alꞏluvials antics de l’època geològica del Plistocè mitjà i superior (QV) (era geològica: 
cenozoic). Pertany a la unitat geològica CQ2 Graves (terrasses i glacis). 
 
La zona d’estudi està a la Plana del Penedès, al sud-est dels nuclis de Sant Pere Molanta i de Vilafranca del 
Penedès i al Nord de la Penya del Papiol propera al Massís del Garraf. Als vessants d’aquesta penya els 
pendents són elevats, mentre que a la vall els pendents són baixos a molt baixos. Dels vessants de les serres 
davallen nombroses rieres i torrents de poca entitat, que conflueixen al fons de la vall, a la Riera de Sant Marçal. 
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Qv: ventalls alꞏluvials antics. Plistocè 
 
Figura 1: Mapa geològic amb la situació de la zona estudiada (delimitat en vermell, en base al Mapa Geològic 
Comarcal de Catalunya a E:1:50.000) 
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3. Risc Sísmic 
 
L’avaluació de la perillositat sísmica és basa en una estimació de la intensitat del moviment sísmic que s’espera 
que pot afectar una determinada zona. L’Institut Geològic de Catalunya (IGC) ha elaborat un mapa de zones 
sísmiques en el qual es valora la perillositat sísmica de cada municipi segons la probabilitat d'excedir una 
intensitat determinada en un període de temps donat de 500 anys segons càlculs sismotectònics. En aquest 
mapa es té en compte l’efecte del sòl sobre el qual es troba el nucli urbà de cada municipi segons una 
classificació geotècnia elaborada per l’IGC. 

 
 
Mapa de zones sísmiques de Catalunya considerant l’efecte del sòl (ICC, 2001) on s’assenyala el municipi d’Olèrdola 
 
Segons aquest mapa, Olèrdola està exposat a un risc sísmic d’intensitat VI segons l’escala de MSK. Amb 
aquest grau d’intensitat, en certs casos poden sonar les campanes petites de torres, obrir-se bretxes de fins a 
un centímetre d’amplada en sòls humits, produir-se esllavissades en muntanyes. S'observen canvis de cabal 
de les deus i en el nivell d'aigua de pous. El grau d’afectació sobre les edificacions està determinat pel tipus de 
construcció, com es mostra en la taula següent: 
 
 

Tipus de construcció Danys amb grau d’intensitat VI (MSK) 

  Tipus A: Murs de maçoneria en sec o amb fang   Sofreixen danys lleugers i moderats 

Tipus B: Murs de fàbrica de maó Danys lleugers 
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Segons la norma sismoresistent d’aplicació general i d’edificació NCSE-02 de l’11 d’octubre de 2002, pel 
municipi, l’acceleració sísmica bàsica ab/g i el coeficient de contribució K es presenten a la taula següent: 
 

 
Acceleració sísmica bàsica ab/g Coeficient de contribució K 

 
0,04 1,0 

 
 
4. Identificació de la perillositat 
 
L’àrea d’estudi està una zona pràcticament plana, amb un pendent inferior a l’1%, envoltada de vinyes, tal com 
es pot observar al plànol topogràfic i a l’orfotopla). L’accés a aquesta zona s’efectua per la carretera BV-2415, 
des de la N-340, venint de Vilafranca i Sant Pere Molanta, i des d’Olivella. 
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Aquesta zona està assentada sobre antics ventalls alꞏluvials d’edat pleistocena. 
 
En relació a possibles moviments de vessant, ni en el reconeixement de camp ni a l’anàlisi de les fotografies 
aèries s’han identificat processos relacionats amb inestabilitats del terreny.  
 
En el fons documental de l’IGC i de Geocat no consten antecedents d’esdeveniments relacionats amb 
moviments de vessant, esfondraments o processos torrencials, en l’àmbit estudiat del terme d’Olèrdola. 
Tampoc s’ha trobat cap referència relacionada en la recerca digital efectuada, ni a l’Ajuntament hi ha cap 
constància d’aquests fenòmens. 
 
En relació a moviments de vessant, es poden descartar atès que els pendents no són suficientment elevats 
per a generar inestabilitats en associació a les litologies terciàries i quaternàries existents. Així, considerant la 
baixa susceptibilitat del terreny i la manca d’indicis, cal preveure que la perillositat natural enfront moviments 
de vessant serà molt baixa o baixa per l’àrea estudiada. 
 
També es descarta la perillositat associada als fluxos torrencials amb càrrega de sediment, corrents 
hiperconcentrats o cons de dejecció associats, atès que la manca de pendents alts i la tipologia de sediments 
de la zona impedeixen les condicions per la seva generació. 
 
Pel que fa al desenvolupament d’esfondraments, no hi afloren litologies que siguin susceptibles, ni les 
característiques geològiques de la zona permeten pensar amb la seva existència, i per tant cal esperar 
perillositats naturals negligibles o molt baixes. 
 
A l’àrea estudiada no hi ha cap riu o torrent, per tant no cal considerar l’existència de zones potencialment 
inundables, ni zones que puguin ser afectades per processos torrencials. 
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4 Conclusions i recomanacions 
 
A l’àrea estudiada, objecte de la Modificació Puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal d'Olèrdola, cal 
preveure perillositats molt baixes enfront moviments de vessant, ja que no s’ha detectat indicis significatius de 
processos geomorfològics potencialment actius que puguin comportar una situació de risc. Aquesta mateixa 
consideració també és aplicable al risc d’esfondraments atès que no s’ha constatat l’existència de processos 
càrstics. 
 
En aquesta zona, donada l’absència d’indicis, tampoc cal preveure incidències relacionades amb 
despreniments, inundabilitat o processos torrencials. 
 
 
Quadre Resum 
 

 

 
 
 
 
Olèrdola, juliol de 2020 
Serveis tècnics municipals 
 
 
  

Viladellops
Moviment de vessant No cal estudis detallats 

(indicis poc significatius) 
Perillositat molt baixa

Esfondraments No cal estudis detallats 
(indicis poc significatius) 

Perillositat molt baixa
Inundabilitat No cal estudis detallats 

(indicis poc significatius)
Procesos torrencials erosius o 
deposicionals (cons de dejecció)

No cal estudis detallats     
(no hi ha indicis)
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CU: 3
Expedient:2016 / 061785 / B

La Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès, en la sessió de 8 de maig de 2020, ha 
adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, l’acord següent :

L’expedient de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal d’Olèrdola, 
ha estat promogut i tramès per l’Ajuntament.

Objecte
Corregir errades materials i millorar aspectes puntuals de les determinacions del POUM, 
tan a nivell d’ordenació com a nivell normatiu.  

Àmbit d’actuació i descripció de la proposta
La modificació  té  per  objecte  esmenar  errades materials  i  disfuncions del  planejament 
general, tant a nivell normatiu com a nivell d’ordenació. Concretament, es plantegen tres 
actuacions en sòl urbà, dos en sòl no urbanitzable i deu esmenes normatives. 

Sòl urbà

Al nucli de Sant Pere Molanta, la parcel·la situada la cantonada entre els carrers de la Font 
Tallada  i  de  Sant  Pere  és  edificable  segons  l’ordenació  d’alineació  a  vial  amb  una 
profunditat  de 14 m només des del  carrer de la Font Tallada. Es proposa establir  una 
profunditat de 10 m tant des del carrer de la Font Tallada com des del carrer de Sant Pere.

Al  nucli  de  Sant  Miquel  d’Olèrdola,  a  l’illa  delimitada  pels  carrers  Major,  de  Josep 
Tarradellas, de la Moreneta i  d’Anselm Clavé es proposa qualificar de sistema viari  els 
terrenys  que  donen  accés  a  la  parcel·la  número  7b  del  carrer  Major.  I  modificar  la 
qualificació  de  les  parcel·les  adjacents  a  aquest  vial  passant  de  zona  residencial  en 
edificació aïllada subzona de casc urbà (6a) a zona residencial en consolidació (2).

Al  polígon  industrial  Clot  de  Moja,  es  proposa  classificar  de  sòl  no  urbanitzable  uns 
terrenys  situats  al  límit  del  terme  municipal  amb  Vilafranca  del  Penedès  actualment 
classificats de sòl urbà consolidat amb la qualificació de sistema d’espais lliures.

Sòl no urbanitzable

Al  nucli  de Sant  Pere Molanta,  es proposa qualificar  de sistema viari  dins  el  sòl  urbà 
consolidat la franja de sòl situada al sud del CEIP Rossend Montané (630 m2). Es tracta 
d’uns terrenys que el POUM qualifica de sòl no urbanitzable de valor agrícola preferent 
(24a) i el PTMB de sòl de protecció especial de la vinya. 

Per tal d’ampliar les instal·lacions esportives del camp de futbol de Sant Pere Molanta, es 
proposa qualificar d’equipament en sòl no urbanitzable els terrenys (7.750 m2) situats al 
nord del camp actual, que ja té aquesta qualificació. El POUM qualifica els terrenys  de sòl 
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no urbanitzable de valor agrícola preferent (24a) i el PTMB de sòl de protecció especial de 
la vinya.

Esmenes a la normativa del POUM

- L’article 100 regula les previsions d’aparcament dels edificis. Excepcionalment, determina 
que en edificis d’habitatge plurifamiliars en els quals l’exigència de places d’aparcament 
sigui inferior a quatre es podrà exonerar de l’obligació de reserva d’aparcaments en el propi 
edifici sempre i quan es localitzin en un altre edifici que no estigui situat a més de 100 m 
del primer i es demostri la vinculació de l’aparcament als usos que motiven la llicència. Els 
edificis unifamiliars en zona de nucli  antic (1) i  zona residencial  en consolidació (2) de 
façana inferior a 5,50 m tampoc estaran obligats a preveure aparcament.

Es proposa que aquesta excepció, amb els mateixos condicionants, també sigui d’aplicació 
als edificis unifamiliars alineats a vial,  amb l’objecte de permetre la implantació d’altres 
activitats compatibles amb l’ús d’habitatge en les plantes baixes d’aquests edificis.

- L’article 120 defineix la planta pis com tota la planta d’edificació situada per damunt de la 
planta baixa, amb una altura habitable mínima de ser de 2,50 m.

Com a excepció a aquesta altura habitable mínima, s’admet una alçada de 2,20 m per a les 
plantes intermèdies (altells) de les naus industrials que es destinin a emmagatzematge.

-  L’article  137  regula l’alçada  reguladora  de  l’edificació  i  el  sotacoberta  per  al  tipus 
d’ordenació segons alineació a vial. Per als edificis acabats en terrassa determina que es 
poden instal·lar cossos edificats dins el gàlib que dibuixen uns plans inclinats 30º aplicats 
des de les arestes d’inserció dels plans de façana amb l’alçada reguladora màxima. 

Es proposa corregir el que es considera una errada material i substituir “plans inclinats 30º” 
per “plans inclinats del 30%”, en consonància amb la regulació dels edificis acabats amb 
teulada inclinada.

- L’article 148 regula les separacions mínimes als límits de parcel·la de l’edificació principal 
en el tipus d’ordenació d’edificació aïllada. 

Es  modifica  el  redactat  de  l’article  per  tal  que  les  seves  determinacions  també siguin 
d’aplicació a les edificacions auxiliars. I  es corregeix una errada material  existent en la 
remissió a un altre article de la normativa urbanística. 

- L’article 149 regula les construccions auxiliars en el tipus d’ordenació d’edificació aïllada i 
determina que podran construir-se piscines per a ús particular separades com a mínim 
1,00 m dels llindars de la parcel·la, sempre que les tanques de separació siguin d’obra i no 
siguin susceptibles de transmissió de corrent elèctrica.

Es proposa ampliar l’article fixant una distància de 2,00 m per a altres tipus de tanca.
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- L’article 191 regula les condicions d’edificació de la zona residencial en edificació aïllada 
(6) i  determina que per a les subzones 6h,  6i  i  6j  les construccions auxiliars s’han de 
separar com a mínim 2,00 m de la partió de la parcel·la veïna. 

Es proposa remetre la regulació de les separacions mínimes per edificacions auxiliars en la 
resta de subzones a la regulació de les edificacions principals.

- L’article 194 regula les condicions d’edificació de la zona industrial (7).

S’amplia  l’apartat  que regula les construccions auxiliars  per  tal  d’incorporar  els  volums 
destinats a porteria, vigilància o altres serveis; centres de transformació d’energia elèctrica; 
i sitges i elements tècnics que no es puguin situar dins la nau.

- L’article 208 regula les característiques específiques dels sectors de sòl urbanitzable.

Es corregeix una errada material existent en la remissió a un altre article de la normativa 
urbanística.

- L’article 235 regula les instal·lacions agràries i edificacions agrícoles en el sòl de valor 
agrícola (24).

S’incorpora  un  nou  apartat  en  el  qual  es  diferencia  les  granges  de  les  instal·lacions 
agràries i es remet la seva regulació als articles corresponents de la normativa urbanística, 
en compliment d’una recomanació que la CTUB fa fer al respecte el 6/11/2014 en el marc 
de la tramitació d’un projecte en sòl no urbanitzable.

-  S’elimina  la  disposició  transitòria  quarta la  qual  determina  que  en  sòl  urbà  només 
s’admetria la instal·lació d’antenes i altres elements per a telecomunicacions en edificis i/o 
sòls  de  titularitat  municipal  previ  conveni,  atès  que contradiu  la  normativa  sectorial  de 
telecomunicacions.

Planejament vigent
El planejament territorial vigent al municipi és el  Pla territorial metropolità de Barcelona, 
aprovat definitivament en data 20/4/2010 i publicat en el DOGC el 12/5/2010.

El  planejament  general  vigent  és  el  Pla  d’ordenació  urbanística  municipal,  aprovat 
definitivament el 20/9/2007 i publicat en el DOGC el 29/1/2008.                   

Tramitació municipal
El document va ser aprovat inicialment pel Ple municipal el 30/5/2017 i provisionalment el 
2/12/2019, havent-lo sotmès prèviament a informació pública durant el termini d’un mes. 
Segons es certifica,  durant  el  termini  d’informació pública es van presentar dos escrits 
d’al·legacions que van ser desestimats. 

En  data  13/9/2017  l’Autoritat  del  Transport  Metropolità  va  determinar  que  no  es 
considerava necessària la redacció d’un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat  Generada ni 
l’emissió de cap informe per part d’aquest organisme. 
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En data 26/9/2017 l’Institut Cartogràfic i  Geològic de Catalunya va informar que no era 
necessària l’adopció de mesures per a la protecció del patrimoni geològic i que l’estudi de 
riscos geològics aportats era suficient per donar compliment a la normativa d’aplicació.

En data 15/11/2017 la Direcció general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial va emetre 
informe favorable en matèria d’electricitat.  Pel  que fa als hidrocarburs,  es van efectuar 
indicacions d’aplicació  en cas que calgués realitzar  obres en el  subsol.  En matèria  de 
seguretat industrial, es va informar favorablement condicionat a la inclusió al POUM de les 
restriccions normatives indicades. En matèria de mines, es va indicar que les modificacions 
proposades no afecten a les seves competències.

En data 12/1/2018 l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental va informar que calia 
recaptar  informe  de  l’ACA  i  en  l’àmbit  del  camp  de  futbol,  minimitzar  el  consum  i 
transformació de sòl de protecció especial de la vinya prioritzant la ubicació dels nous usos 
proposats en zones ja transformades i amb baix valor natural i preservant la totalitat dels 
marges arbrats.

En data 2/2/2018 el Departament de Cultura va emetre informe favorable.

En  data  7/2/2019  la  Direcció  General  de  Desenvolupament  Rural  va  emetre  informe 
favorable condicionat a què l’ampliació de la superfície d’equipaments de l’actual camp de 
futbol  de  Sant  Pere  de  Molanta  s’ajustés  a  l’imprescindible  a  partir  dels  requeriments 
estrictes de l’equipament.

A més, en el marc de l’avaluació ambiental, en data 31/1/2017 la CTUB va emetre informe 
urbanístic i territorial de l’avanç de la modificació amb les consideracions següents:

- Cal que l’article 120 fixi una alçada mínima de 2,20 m per a les plantes intermèdies 
(altells) de les naus industrials que es destinin exclusivament a emmagatzematge.

- Cal que l’article 194 fixi que les sitges o elements tècnics impossibles d’emplaçar a 
l’interior de la nau han de mantenir les separacions mínimes a límits de parcel·la que 
es fixen per a l’edificació principal.

- Tot i no trobar objeccions als objectius de les modificacions proposades en el sòl 
urbà, el document d’avanç no contenia suficient informació per a poder valorar-les 
de manera exhaustiva. 

- En relació a la nova reserva per a equipaments al costat del camp de futbol de Sant 
Pere Molanta, caldria especificar les actuacions a realitzar, sempre enteses com a 
compleció de l’equipament existent i utilitzant per a tal objecte la menor superfície de 
sòl possible, prioritzant en qualsevol cas la modificació dels terrenys ja transformats.

Normativa 
El document incorpora un apartat normatiu.

Valoració de l’expedient
El  document  tramés  esdevé  un  compendi  de  diverses  modificacions  puntuals  que  es 
sustenten i justifiquen en la necessitat d’esmenar errors materials i  contradiccions entre 
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diferents  parts  del  POUM  així  com  d’adequar  diversos  aspectes  de  la  normativa  i 
l’ordenació del POUM que han resultat no resolts convenientment. En tot cas, es tracta 
d’actuacions d’influència molt ajustada sense afeccions en l’estructura general del municipi 
i que a grans trets podrien considerar-se com a justificades, malgrat les consideracions que 
s’exposen a continuació.

En primera instància cal indicar que, en tant que a l’àmbit del polígon industrial Clot de 
Moja s’afecta sòl qualificat de sistema d’espais lliures, a la modificació li són d’aplicació les 
determinacions de l’article 98 del TRLU. Al respecte, es deixa constància de que aquesta 
actuació no estava inclosa en el document d’avanç que va informar la CTUB, per la qual 
cosa no se n’ha fet cap valoració prèvia a la present.

Ampliant allò que s’ha explicat amb anterioritat, cal indicar que es tracta d’uns terrenys 
situats entre l’accés est al  polígon industrial  i  el  límit  del terme municipal,  al  sud de la 
carretera N-340, amb una superfície de 2.048 m2, de propietat privada i ús agrícola.

El planejament general anterior al POUM va delimitar el sector urbanitzable industrial S-5 
Clot  de  Moja,  en  el  qual  no  estaven  inclosos  els  terrenys  de  referència.  Per  al 
desenvolupament  d’aquest  sector,  es  van  aprovar  els  corresponents  pla  parcial 
(13/9/1995), projecte de reparcel·lació i projecte d’urbanització, sense que cap d’aquests 
documents tingués incidència sobre els terrenys de la modificació. Posteriorment, el POUM 
els va classificar de sòl urbà i els va qualificar de sistema d’espais lliures, completant la 
continuïtat de tota la franja perimetral que rodeja el polígon industrial. 

Vistos  aquests  antecedents,  la  modificació  tramesa  considera  una  errada  material  del 
POUM, en el qual es van refondre les determinacions del pla parcial aprovat i publicat, el 
fet  d’incloure els terrenys de referència dins la reserva d’espais lliures del polígon industrial 
Clot de Moja. I en tant que la propietat ha manifestat la voluntat de mantenir-ne la titularitat 
per  tal  de  continuar  l’actual  activitat  agrícola  que  s’estenen  pel  terme  municipal  de 
Vilafranca del Penedès fins al  límit amb la carretera N-340, es proposa  retornar a les 
condicions prèvies del POUM i classificar de sòl no urbanitzable una finca que mai abans 
havia format part del sector industrial. 

Independentment de l’origen de la qualificació d’aquests terrenys com a sistema d’espais 
lliures en el sòl urbà consolidat, el cert és que la modificació comporta una pèrdua de sòl 
qualificat de zona verda que no es preveu recuperar en cap altre indret, la qual cosa és 
contraria  a  les  determinacions  de  l’article  98  abans  esmentat.  D’igual  manera,  caldria 
garantir i justificar el manteniment de la funcionalitat de la reserva d’espais lliures afectada. 

En un altre ordre de coses, es proposa modificar la corona edificable de la parcel·la situada 
a la cantonada del carrer de la Font Tallada amb el carrer de Sant Pere. La nova proposta 
no comporta increment d’aprofitament, s’ajusta millor a l’edificació consolidada i elimina un 
espai  residual  no edificat  que d’acord amb les determinacions vigents es genera entre 
l’edifici i la tanca de la parcel·la, a la façana del carrer de Sant Pere.
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A l’àmbit del nucli  de Sant Miquel d’Olèrdola, es proposa qualificar de sistema viari els 
terrenys que donen accés a la parcel·la número 7b del carrer major, que actualment estan 
qualificats de zona residencial.

Segons s’explica i justifica en el document, es tracta d’una modificació necessària per tal 
de donar accés a una parcel·la amb un habitatge que actualment no confronta a vial i per 
qualificar de sistema viari uns terrenys que recentment s’han demostrat de domini públic, 
tot i que van ser parcialment inclosos dins els límits de l’esmentada finca privada. Els sòls 
afectats  estan  urbanitzats  i  pavimentats  i  ja  havien  format  part  del  sistema  viari  del 
municipi, una condició que van perdre mitjançant una modificació del planejament general 
vigent l’any 1998.

En aquest mateix àmbit, es modifica la qualificació,  passant de zona de casc urbà (6a) a 
zona residencial en consolidació (2), de tres parcel·les privades cadascuna ocupada amb 
un habitatge unifamiliar.

La zona 6a es correspon a totes les ordenacions residencials aïllades del municipi i se li 
regula un índex d’edificabilitat neta de 0,60 m2st/m2s; una parcel·la mínima de 400 m2  de 
superfície i 15 m de façana; un 40% d’ocupació màxima; i separacions de 4 m a vial i 3 m a 
la resta de partions. 

Per la seva banda, la zona 2 es correspon a l’eixample dels nuclis urbans d’Olèrdola i 
s’ordena de manera que l’edificació ha d’ocupar, en general,  tot el front de la parcel·la 
alineant-se a la línia oficial de carrer (alineació a vial). Es fixa una parcel·la mínima de 75 
m2 de  superfície  i  4,5  m  de  façana  essent  l’edificabilitat  màxima  admesa  la  resultant 
d’aplicar el número màxim de plantes a la superfície màxima d’ocupació, dibuixats en els 
plànols d’ordenació.

Es justifica la modificació pel fet que els paràmetres de la zona residencial en consolidació 
(2) s’ajusten millor a les característiques de les edificacions existents, totes elles anteriors a 
l’aprovació del POUM (1880, 1987 i  1995 segons dades cadastrals),  i  s’explica que no 
comporta increment d’aprofitament respecte al sostre actualment consolidat.

En  qualsevol  cas,  la  modificació  representa  un  canvi  en  el  model  d’implantació  de 
l’edificació  (d’aïllada a alineada a  vial)  i  un  increment  de  l’aprofitament  respecte  a  les 
previsions del POUM, dos aspectes que el document no analitza ni justifica.

En aquest sentit caldria entendre la proposta com una actuació de transformació urbanísica 
de dotació, d’acord amb la disposició addicional segona del TRLU, en tant que es tracta 
d’una actuació aillada prevista en una modificació del planejament, sobre terrenys que en 
origen  tenen  la  condició  de  sòl  urbà  consolidat  i  que  tenen  per  objecte  l’ordenació  i 
l’execució d’una actuaicó que, sense comportar una reordenació general de l’àmbit, dona 
lloc a l’augment de l’edificabilitat.

Consequentment,  són  d’aplicació  les  determinacions  dels  articles  99  i  100  del  TRLU 
d’acord  amb  els  quals  a  més  d’analitzar  i  justifica  la  idoneitat  en  el  canvi  de  model 
d’implantació més enllà del mer reconeixement d’unes edificacions que, malgrat ja existien 
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quan es va redactar el POUM, en aquest document es va optar per no reconèixer, caldria 
entre d’altres, especificar la identitat  de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals 
sobre  les  finques afectades durant  als  cinc  anys  anteriors  a  l’inici  del  procediment  de 
modificació; aportar una avaluació econòmica de la rendabilitat de l’operació en la qual es 
justifiqui, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el 
que resulta de la nova ordenaicó; i  preveure una reserva mínima per a zones verdes i 
espais lliures públics de 20 m2 per cada 100 m2 de sostre residencial. Així mateix, i d’acord 
amb l’article  43  del  TRLU,  caldria  preveure  la  cessió  de  sòl  corresponent  al  15% de 
l’increment d’aprofitament. Tot aixó, sense perjudici que les cessions a realitzar es puguin 
substituir per llur equivalent dinerari.

En un altre ordre de coses, tal i com ja s’ha explicat, l’ampliació del camp de futubol de 
Sant Pere Molanta afecta terrenys que el PTMB qualifica de sòl de protecció especial de la 
vinya. El Pla determina que aquest tipus de sòl s’ha de classificar com a no urbanitzable de 
protecció,  assenyalant  l’ús  agrícola  com a principal  i  determinant  com a  incompatibles 
aquelles actuacions que puguin afectar de manera clara els valors que han motivat la seva 
protecció especial. 

En tant que l’ampliació del camp de futbol proposada, que pràcticament duplica la reserva 
actual per a equipaments, és la mateixa que es plantejava en el document d’avanç de la 
modificació, cal reiterar la valoració feta per la CTUB en l’informe urbanístic i territorial i 
emfatitzar els pronunciaments de la resta d’organismes al respecte, tots en el mateix sentit. 

Recordem,  docns,  que  l’Oficina  Territorial  d’Acció  i  Avaluació  Ambiental  (12/1/2018) 
determinava que calia minimitzar el consum i transformació de sòl de protecció especial de 
la vinya prioritzant la ubicació dels nous usos proposats en zones ja transformades i amb 
baix valor natural i preservant la totalitat dels marges arbrats; que la Direcció General de 
Desenvolupament Rural (7/2/2018) condicionava el seu informe favorable a què l’ampliació 
de  la  superfície  d’equipaments  de  l’actual  camp  de  futbol  de  Sant  Pere  de  Molanta 
s’ajustés a l’imprescindible a partir dels requeriments estrictes de l’equipament; i  que la 
pròpia  CTUB  (31/1/2017)  va  determinar  que  en  relació  a  la  nova  reserva  per  a 
equipaments  al  costat  del  camp  de  futbol  calia  especificar  les  actuacions  a  realitzar, 
sempre enteses com a compleció de l’equipament existent i utilitzant per a tal objecte la 
menor superfície de sòl possible, prioritzant en qualsevol cas la modificació dels terrenys ja 
transformats.

També la modificació a l’àmbit  del  CEIP Rossend Monté afecta terrenys  qualificats pel 
PTMB de  sòl  de  protecció  especial  de  la  vinya.  En aquest  cas,  però,  es  tracta  d’uns 
terrenys que van ser transformats (urbanitzats i pavimentats) per necessitats d’obra i gestió 
en el marc de la construcció de la nova escola (2008-2009). És una petita franja de sòl que 
actualment ja té un caràcter pròpiament urbà, complentari de l’equipament docent amb el 
qual fa front, i que quan quan va ser aprovat definitivament el PTMB ja no presentava cap 
dels valors propis del  sòl  de protecció especial  de la vinya.  En aquest cas, doncs, cal 
entendre  la  proposta  com  un  ajust  a  les  previsions  del  PTMB,  d’acord  amb  les 
determinacions del propi Pla. 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
Blanca Carreras Mayol
14/05/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0A428CZQXAL7154SJ081DGNP2AX1ZB2Z*
0A428CZQXAL7154SJ081DGNP2AX1ZB2Z

Data creació còpia:
15/05/2020 10:17:47
Data caducitat còpia:
15/05/2023 00:00:00

Pàgina 8 de 11

En relació a les modificacions normatives, cal reiterar l’observació de la CTUB que en la 
valoració de l’avanç de la modificació va determinar que calia que l’article 194 establís que 
les sitges o elements tècnics impossibles d’emplaçar a l’interior de la nau han de mantenir 
les separacions mínimes que es fixen per  a l’edificació  principal  a tots  els  límits  de la 
parcel·la, no només a la façana.

D’altra banda, d’acord amb l’objecte de la modificació que s’explica a la memòria, caldria 
que a l’article 100 s’inclogui, entre la resta de condicionats d’excepció en l’exigència de 
places d’aparcament en els edificis unifamiliars, l’obligació de destinar la planta baixa a 
local comercial i la impossibilitat de segregar aquesta planta baixa de la resta de l’habitatge 
com una entitat registral independent.

A  nivell  documental,  caldria  indicar  de  forma  clara  en  cadascun  dels  plànols  si  són 
d’informació o d’ordenació i dibuixar-hi els diferents àmbits de la modificació.

Per últim, caldria donar compliment a l’informe de la Direcció general d’Energia, Mines i 
Seguretat  Industrial  i  incloure a les normes urbanístiques del  document les restriccions 
normatives que s’hi indiquen. D’altra banda, cal indicar que d’acord amb les determinacions 
de  l’Oficina  Territorial  d’Acció  i  Avaluació  Ambiental,  en  data  26/2017  es  va  sol·licitar 
informe a l’Agència Catalana de l’Aigua, que no consta que l’hagi emès.

Fonaments de dret
La Disposició Addicional Tercera en el seu apartat 3er i 4art del Reial Decret 463/2020, de 
14 de març,  pel  que es declara l’estat  d’alarma per  a  la  gestió  de la  situació  de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19, segons la redacció donada pel Reial Decret 465/2020, 
de  17  de  març  preveu  per  determinats  procediments  que,  malgrat  estan  inicialment 
afectats per la suspensió general de termes i terminis de l’apartat 1r, es puguin rehabilitar 
els terminis inicialment suspesos i continuar amb la seva tramitació. 
 
El present expedient de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 
d’Olèrdola, es considera indispensable per a la protecció de l’interès general, atès que el 
document pretén ampliar unes instal·lacions esportives així com reconèixer un sistema viari 
que dona a una escola.

Vist el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
modificat  per  la  Llei  3/2012,  de  22  de  febrer,  i  el  seu  Reglament,  aprovat  pel  Decret 
305/2006, de 18 de juliol.

D’acord amb l’article 137 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, 
administratives  i  del  sector  públic  i  de  creació  de  l’import  sobre  les  instal·lacions  que 
incideixen en el medi ambient, es modifica el text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, en el sentit que les referències contingudes arreu 
del text articulat a la «Comissió d'Urbanisme de Catalunya» o a la «Comissió de Política 
Territorial i d'Urbanisme de Catalunya» se substitueixen per referències a la «Comissió de 
Territori de Catalunya».
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D’acord amb l'apartat 2 de l'article 98 del text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per  la 
Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic 
i  de  creació  de  l’import  sobre  les  instal·lacions  que  incideixen  en el  medi  ambient,  la 
Comissió de Territori de Catalunya aprova definitivament la modificació de les figures de 
planejament  a  què  fa  referència  l'apartat  1,  relatiu  a  la  modificació  de  les  figures  de 
planejament urbanístic que tinguin objecte alterar la zonificació o l’ús urbanístic dels espais 
lliures, les zones verdes o els equipaments esportius amb l'informe previ favorable de la 
comissió territorial d'urbanisme competent.

Acord
Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen,
aquesta Comissió acorda:

-1 Rehabilitació del termini administratiu suspès per aplicació de la Disposició addicional 
tercera, del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a 
la gestió de la situació de crisi  sanitària ocasionada pel  COVID-19, segons la redacció 
donada pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març de l’expedient 2016/61785/B, relatiu a   
la Modificació puntual I del Pla d'ordenació urbanística municipal, d’Olèrdola d’acord amb la
motivació que es recull en els fonaments de dret.

-2  Suspendre  l’emissió  de  l’informe  previst  a  l’article  98  del  Text  refós  de  la  Llei 
d’urbanisme,  aprovat  pel  Decret  legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  sobre  la Modificació 
puntual  I  del  Pla d'ordenació urbanística municipal,  d’Olèrdola,  pel  que fa a l’àmbit  del 
polígon industrial Clot de Moja, fins que es doni compliment a les prescripcions següent:

2.1Cal aplicar les determinacions de l’article 98 del TRLU i garantir el manteniment de la 
superfície  qualificada  de  sistema d’espais  lliures  i  de  la  funcionalitat  de  la  reserva 
afectada.

-3  Aprovar definitivament  la  Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 
d’Olèrdola, promoguda i tramesa per l’ Ajuntament, suspenent-ne  la publicació al DOGC i 
consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat 
l’aprovació  provisional  de  l’expedient  i  degudament  diligenciat,  que  incorpori  les 
prescripcions següents: 

3.1Cal entendre la modificació al nucli  de Sant Miquel d’Olèrdola com una actuació de 
transformació urbanísica de dotació, d’acord amb la disposició addicional segona del 
TRLU i donar compliment als articles 43, 99 i 100 del TRLU.

3.2 La modificació del camp de futbol de Sant Pere Molanta, cal donar compliment a les 
prescripcions  dels  informes  de  la  CTUB,  l’Oficina  Territorial  d’Acció  i  Avaluació 
Ambiental  i  la Direcció General de Desenvolupament Rural i  minimitzar el  consum i 
transformació  de  sòl  de  protecció  especial  de  la  vinya,  ajustant  l’ampliació  a 
l’imprescindible  a  partir  dels  requeriments  estrictes  de  l’equipament  i  prioritzant  la 
ubicació dels nous usos en zones ja transformades i amb baix valor natural i preservant 
la totalitat dels marges arbrats. 
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Cal que l’article 194 deterimini que les sitges o elements tècnics impossibles d’emplaçar a 
l’interior de la nau han de mantenir les separacions mínimes que es fixen per a l’edificació 
principal a tots els límits de la parcel·la, no només a la façana.

3.3Cal que a l’article 100 s’inclogui, entre la resta de condicionats d’excepció en l’exigència 
de  places  d’aparcament  en  els  edificis  unifamiliars,  l’obligació  de  destinar  la  planta 
baixa a local comercial i la impossibilitat de segregar aquesta planta baixa de la resta 
de l’habitatge com una entitat registral independent.

3.4Cal donar compliment a l’informe de la Direcció general d’Energia, Mines i Seguretat 
Industrial i incloure a les normes urbanístiques del document les restriccions normatives 
que s’hi indiquen.

3.5A  nivell  documental,  cal  indicar  de  forma  clara  en  cadascun  dels  plànols  si  són 
d’informació o d’ordenació i dibuixar-hi els diferents àmbits de la modificació.

-4 Recordar a l’Ajuntament que la documentació en format digital que s’ha de presentar als 
efectes  de  l’aprovació  definitiva  ha  d’incloure  obligatòriament  una  carpeta,  anomenada 
Estàndard  del  Mapa  urbanístic  de  Catalunya,  estructurada  d’acord  amb  el  model 
normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital  de les principals determinacions urbanístiques 
dels  plànols  del  pla,   d’acord  amb  l’Ordre  TES/195/2019,  de  29  d'octubre,  sobre 
normalització  de les claus urbanístiques i  els  requeriments tècnics de presentació  dels 
instruments de planejament urbanístic.
 
-5 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Blanca Carreras Mayol
La secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme del Penedès

Signat electrònicament
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8. PLÀNOLS 
 
 

PLÀNOLS INFORMATIUS: PLANEJAMENT VIGENT 
 
- PLÀNOL N1: CLASSIFICACIÓ DEL SÒL I ZONIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 
- PLÀNOL N3.3: ZONIFICACIÓ SÒL URBÀ I URBANITZABLE: SANT PERE MOLANTA 
- PLÀNOL N3.7: ZONIFICACIÓ SÒL URBÀ I URBANITZABLE: SANT MIQUEL D’OLÈRDOLA I 

PAU12 
 
PLÀNOLS D’ORDENACIÓ:  
 
- PLÀNOL N1: CLASSIFICACIÓ DEL SÒL I ZONIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 
- PLÀNOL N3.3: ZONIFICACIÓ SÒL URBÀ I URBANITZABLE: SANT PERE MOLANTA 
- PLÀNOL N3.7: ZONIFICACIÓ SÒL URBÀ I URBANITZABLE: SANT MIQUEL D’OLÈRDOLA I 

PAU12 
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