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Registre d'entrada
Núm.
Data
E/2537/2019
20/03/2019
E/2651/2019
22/03/2019
E/2849/2019
28/03/2019
E/2886/2019
29/03/2019
E/2985/2019
02/04/2019
E/3028/2019
02/04/2019
E/3033/2019
02/04/2019
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03/04/2019
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16/04/2019
E/3553/2019
16/04/2019
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E/3795/2019
25/04/2019
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26/04/2019
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26/04/2019
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26/04/2019
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Diligència per a fer constar que el Ple
Municipal en sessió de 27/11/2019 donà
Al·legació/suggeriment
conformitat a aquest document. En
Al·legacions POUM
aplicació de la LOPD s''han anonimitzat
Suggeriments POUM
les dades
personals.
Al·legació Can mayol_Sant
Francesc
Al·legació Can Rosanes
CARLES CASELLAS AYEN
Al·legació finca inclosa
en AT9
Secretari

Al·legació finques incloses en Can Poi
Al·legació Cal Espargaró
Al·legacions Cami Ral 28_Barri Querol 1
Al·legacions Guifré_Passeig
Al·legació Sancho Marraco 15
Al·legació Balneari Blancafort
Al·legació Llerona 54
Al·legació Crta de l'Ametlla 40
Al·legació UA7
Al·legació UA29
Al·legació AT6
Al·legació UA35
Al·legació finca inclosa en AT5
Al·legació UA29
Suggeriments POUM
Al·legació finca inclosa en AT5
Al·legació finca inclosa en AT8
Al·legació finca inclosa en AT8
Al·legació finca inclosa en AT8
Al·legació finca inclosa en AT8
Al·legació finca inclosa en AT8
Al·legació finca inclosa en AT8
Al·legació finca inclosa en AT8
Al·legació finca inclosa en AT8
Al·legació finca inclosa en AT8
Al·legació finca inclosa en AT8
Al·legació finca inclosa en AT8
Al·legació finca inclosa en AT8
Al·legació finca inclosa en AT8
Al·legació finca inclosa en AT8
Al·legació finca inclosa en AT8
Al·legació finca inclosa en AT8
Al·legació finca inclosa en AT8
Al·legació finca inclosa en AT8
Al·legació finca inclosa en AT8
Al·legació finca inclosa en AT8
Al·legació finca inclosa en AT8
Al·legació B5 Can Violí
Al·legació B3 Can Vilanova
Al·legació B5 Can Violi
Suggeriment jardí Públic a privat
Es persona com a interessat
Al·legació finca inclosa en AT5
Al·legació finca inclosa en AT5
Suggeriments alternativa 2 vial circulació
Al·legació Gallicant
Al·legació finca inclosa en AT9
Al·legacions xarxa elèctrica
Al·legació b4 Can Poi
Suggeriments UA12/13
Al·legacions finques incloses en AT2
Al·legacions finques incloses en AT9
Al·legació B4 Can Poi
Al.legació finca inclosa en B5 Can Violí
Al·legació AT9
Al·legacions La Doma
Al·legacions UA2
Al·legació AT8
Al·legació finques incloses en UA27
Al·legació UA27
Al·legació AT8
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Núm. Registre: E/2537
Data:
20/03/2019
Àmbit suggeriment:
Masia Can Terrers
Resum:
1. Demana grafiar al plànol i.10b la Masia de Can Tarrés com a
Equipament privat existent i fixar com a reserva
d’equipament privat el Molí de Can Tarrés.
2. Demana que el planejament reconegui la condició de sòl
urbà al terreny que envolta el Molí de Can Tarrés, ubicat a la
plaça Narcisa Freixa. Disposa de tots els serveis urbanístics
bàsics i es va contribuir econòmicament de manera
quantiosa amb motiu de les obres d’urbanització de la plaça
Narcisa Freixa. A més de la consideració de sòl urbà es
demana que el planejament li atorgui usos d’equipament
privat el més amplis possibles. Sol·licita especialment l’ús
residencial per tal de regularitzar la situació de l’edificació
que conté la finca i que constitueix, des de fa anys,
l’habitatge habitual d’una família.
3. Demana que als plànols P.04 i P05 (Detalls del nucli urbà) la delimitació de l’àmbit d’equipament privat inclogui
la Masia de Can Tarrés així com les parcel·les dels voltants de la Masia, que també són equipament privat.
4. Complint les determinacions del PG 2001 i prèvia aprovació del TR del Pla Parcial del Sector B-7, van realitzar i
costejar la urbanització del sector B7, que va ser recepcionat per l’Ajuntament de La Garriga l’any 2008. Des de
llavors, les successives Lleis d’Equipaments Comercials de la Generalitat han retallat l’ús terciari, inclús l’ús
comercial, que s’hi permeten. Tot i això, el Sector B-7 no va ser inclòs dins la Trama Urbana Consolidada del
municipi. Així doncs, l’aprofitament urbanístic esperat s’ha vist perjudicat ja que els usos comercials permesos
són restringits i, a l’igual que l’ús d’oficines, no tenen cap demanda. D’altra banda, l’actual planejament
urbanístic limita l’activitat empresarial. Com a solució planteja que la zona qualificada com a terciària admeti,
alhora, l’ús industrial.
5. En contra de la segmentació dels usos que delimita la zonificació del Pla Parcial del Sector B-7, ja que suposa un
planejament massa rígid que va en contra del creixement industrial del municipi i que fa desistir a algunes
empreses d’instal·lar-s’hi. Per tal de donar resposta a les demandes que, com a promotors, s’han trobat,
sol·liciten que el planejament sigui flexible i adaptable a la demanda, permetent indistintament els usos
terciaris, industrials en filera i industrials aïllats, i en totes les seves formes (propietats verticals, propietat
horitzontal, amb propietat individualitzada, amb zones comunes, agrupació i segregació de parcel·les, etc), a
tot el polígon.
6. Molts dels locals comercials existents al Polígon Cuvasa (entre la Plaça Can Berga i el carrer Abadessa Emma),
estan buits i d’altres s’han venut o llogat però l’activitat no s’ha consolidat. No existeix demanda comercial a la
zona, però sí demanda d’habitatges plurifamiliars, tot i que en la zona ja no hi ha parcel·les residencials per
promoure. Sol·licita que el planejament permeti donar ús residencial als locals existents.
7. Sol·licita modificar els paràmetres urbanístics del Sector Urbanitzable de Can Violí per afavorir la seva
materialització i desenvolupament urbanístic. Es considera que se li va atorgar un aprofitament urbanístic molt
baix i unes cessions molt elevades que el fan inviable.
Comentari:
Durant la redacció de l’Avanç s’ha considerat com a criteri adequat recollir l’ordenació provinent del Plans Parcials
tramitats i altres projectes com reparcel·lacions o urbanitzacions ja executades. En el cas de Can Terrers es recull
l’ordenació del PPU del sector B7, el qual va ser aprovat i desenvolupades les obres d’urbanització i la
reparcel·lació. En tot cas es considera que l’augment de l’àmbit d’equipament privat no suposa un dèficit per a
l’interès públic i, si com sembla ser, és la voluntat dels propietaris dels terrenys, és adequat recollir la proposta feta
en el present suggeriment. Pel que fa al molí de Can Terres el planejament vigent l’incloïa dins el sector B5 en un
àmbit discontinu. L’Avanç proposa desclassificar el sector B5 i per tant es considera adequat considerar l’entorn del
Molí de Can Terrers com a equipament privat en sòl urbà consolidat.
Es proposa que la Normativa del POUM prevegi una regulació flexible per a les zones industrials i terciàries,
preveient les condicions de compartimentació de les naus, així com els diferents usos admissibles, per tal de facilitar
i potenciar la implantació de noves activitats.
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Entenem que l’ús de les plantes baixes, especialment al centre, ha d’acollir altres usos diferents a l’habitatge per tal
de potenciar la mixticitat d’usos, la generació de vida al carrer i la proximitat dels comerços per generar una xarxa
de proximitat de qualitat. Per altra banda la mesura de convertir locals comercials en habitatge no sempre és
adequada, ja que en molts casos són espais amb uns condicionants que no permeten garantir la correcta ventilació,
llum natural ni altres necessitats que tenen els habitatges, a part de l’augment en la densitat d’habitatges que
comportaria aquesta mesura. Tanmateix, caldrà estudiar-ho a nivell municipal.
Seguint l’estratègia de reducció del creixement plantejada a l’Avanç es proposa com a criteri la desclassificació del
sector B5 atès la seva gran extensió, el gran consum de sòl respecte la baixa densitat i la qualitat mediambiental
del lloc. Es preveu una petita àrea de creixement que permeti millorar les comunicacions a través de la via del tren i
completi el límit sud de Can Violi.

Núm. Registre:
E/2651/2019
Data:
22/03/2019
Àmbit suggeriment:
Avanç de Revisió del PGOU de la Garriga
Resum:
1. Demanar posar solucions per evitar la brutícia a la via pública provocada pels xiclets llençats al terra.
2. Sol·licita un esforç al propietaris i empresaris de la zona del riu Congost per tal de procedir a la seva neteja i
manteniment. També demana que se’n facin servir els camins laterals, des de Les Franqueses o Llerona fins
Tamayo i el camí a Can Rosanas fins la zona del Consorci de Mobles i el pont de Eifel que creua la C17.
3. Demana que l’Ajuntament pregui mesures per dissuadir els comportaments industrials poc respectuosos amb
els ciutadans i el medi ambient. Posa com exemple les activitats de Recuperados Plásticos Catalunya, SL.
4. Demana adequar i millorar l’ús de miralls en les cantonades dels creuament de carrers
5. Alerta sobre el problema per al trànsit a la C17 que suposen les canyes de la finca que hi ha just abans del pont.
6. Critica la política de l’Ajuntament sobre els locals al nucli urbà que en dificulta la seva obertura. Apunta la
possibilitat de convertir-les en vivendes.
Comentari:
Es valora molt positivament la presentació de suggeriments que, més enllà de vetllar pels interessos propis,
realitzen propostes amb visió general del model de poble.
Entenem que la problemàtica dels xiclets no és objecte del POUM i que en tot cas s’hauria d’estudiar una iniciativa
municipal al respecte.
Respecte a l’entorn del riu Congost la proposta de l’Avanç aposta per una recuperació de les lleres i espais naturals
adjacents, arranjant-los amb un recorregut verd al llarg del nucli urbà i espais de lleure i trobada.
Les activitats industrials són regulades per la normativa sectorial d’aplicació i han de complir els controls i requisits
aplicables per cada tipus d’activitat.
Respecte els encreuaments, la senyalització o miralls de cantonada no són objecte del POUM.
El manteniment de la C-17 i el seu entorn, així com les mesures de seguretat són competència del departament de
Carreteres de la Generalitat.
Entenem que l’ús de les plantes baixes, especialment al centre, ha de acollir altres usos diferents a l’habitatge per
tal de potenciar la misticitat d’usos, la generació de vida al carrer i la proximitat dels comerços per generar una
xarxa de proximitat de qualitat. Per altra banda la mesura de convertir locals comercials en habitatge no sempre és
adequada, ja que en molts casos són espais amb uns condicionants que no permeten garantir la correcta ventilació,
llum natural ni altres necessitats que tenen els habitatges, a part de l’augment en la densitat d’habitatges que
comportaria aquesta mesura. Tanmateix es considera adequat estudiar-ho a nivell municipal.
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Núm. Registre:
E/2849/2019
Data:
28/03/2019
Àmbit suggeriment:
Can Mayol_Sant Francesc
Resum:
En desacord amb la previsió d’un Equipament feta per les
alternatives 1 i 2 de l’Avanç en una finca de la seva propietat.
Assenyala que no s’ha tingut en consideració el Pla Especial
Urbanístic núm. 1 del PGOM de la Garriga aprovat per la CTUB el 8
de maig de 18, que determina les condicions urbanístiques
d’aplicació al sector i que es concreten en la conservació dels dos
edificis protegits i la redistribució amb una nova ordenació de
2
l’edificabilitat de 5.289 m prevista en el PGOM. Sol·licita excloure
l’equipament previst i mantenir les condicions edificatòries
d’ordenació i normativa el Pla Especial núm. 1, aprovat
definitivament.
Adjunta Pla especial i document de l’aprovació definitiva.

PE nº 1 del PGM
Comentari:
Atès que el Pla Especial encara no s’ha executat, es considera adient recollir la situació actual del casal de joves
existent al c. Sant Francesc. Un cop estudiat el PE adjunt al suggeriment es considera adequat realitzar una reserva
d’ús per equipament a la planta baixa del nou bloc previst al c. Sant Francesc, amb una superfície equivalent a la de
l’equipament actual. La presència d’activitats a les plantes baixes és un element clau per a garantir la diversitat
d’usos i una vida urbana de qualitat, encara més si parlem d’un equipament destinat als joves.
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Núm. Registre:
E/2886/2019
Data:
29/03/2019
Àmbit suggeriment:
Can Rosanes
Resum:
Sol·licita que s’incorpori al POUM la proposta de regulació de la zonificació de Ep (Zona Esportiva) de les parcel·les
cadastrals 51, 53, 54 i 55 del polígon 6 del Cadastre de Rústiques del terme municipal de la Garriga.
Adjunta proposta de regulació

Situació parcel·les cadastre rústica

Comentari:
Es considera adequat recollir el suggeriment de qualificar les finques aportades com a equipament esportiu privat.
Respecte la proposta de regulació de la zona d’equipaments adjunta al suggeriment es considera que no és prou
clara respecte a l’edificabilitat, les construccions admeses ni les condicions d’ampliació o construcció admeses i es
proposa que aquesta regulació sigui més ben detallada a la normativa del POUM o bé es defineixi un Pla Especial
que pugui determinar de manera pormenoritzada l’ordenació per al Golf de Rosanes.
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Núm. Registre:
E/3028/2019
Data:
02/04/2019
Àmbit suggeriment:
Finques situades a Can Poi
Resum:
1. Sol·licita que la parcel·la 1 (Ref. cadastral: 1554407DG4115S), continuï amb la qualificació de sòl urbanitzable
que li atorgava el PGOU i que formi part d’un polígon d’actuació urbanística molt mes reduït, tenint en compte
la proximitat amb el sòl urbà, les parcel·les ja construïdes i la característica física de la parcel·la, permetent el
seu desenvolupament urbanístic a través d’un Pla Parcial i de la corresponent gestió urbanística.
2. Sol·licita que conservin la seva classificació de sòl urbanitzable les parcel·les pròximes numerades com a 2, 3, 4 i
5 (Ref. cadastral: 1554441DG4115S, 1554442DG4115S, 1554443DG4115S, 1554444DG4115S), ja que estan al
mateix entorn i formarien part d’aquest polígon d’actuació molt mes reduït.
3. D’aquestes cinc parcel·les, tres ja estan edificades. Tenint em compte la poca oferta de parcel·les urbanes de
2
2
400m o 800m a la Garriga, aquest creixement urbà moderat milloraria la qualitat de l’oferta residencial a la
zona sense un impacte ambiental destacable donat que el PAU seria molt reduït, essent coherent amb les
preexistències executades amb llicencia urbanística que amb la reclassificació de la zona en sòl no urbanitzable
es trobarien en situació de volums disconformes o fora d’ordenació segons correspongui.
Adjunta fitxes cadastrals i mapa de situació.

Comentari:
Un dels objectius de l’Avanç de pla és la reducció del creixement previst, amb una estratègia de contenció del
creixement, i tal com diu el suggeriment presentat, poder donar compliment a les limitacions del PTMB. Entenem
que els sectors de sòl urbanitzable B3 i B4, previstos al planejament vigent, eren desproporcionats amb la mida
urbana i potenciaven un creixement extensiu de baixa densitat que no s’adequa als criteris de racionalitat
d’ocupació del territori. Tot i així els sòls descrits al suggeriment responen a sòls parcialment consolidats (vial
existent amb aigua potable i clavegueram) i integrats a la trama urbana de Can Poi, els quals es podrien incloure al
sòl urbà mitjançant la delimitació d’un Polígon d’Actuació Urbanística o directament com a sòl urbà consolidat.
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Núm. Registre:
E/3033/2019
Data:
02/04/2019
Àmbit suggeriment:
Cal Espargaró
Resum:
Sol·licita que s’incorpori a les alternatives de l’Avanç del POUM la modificació puntual del PGOUM a l’àmbit de Cal
Espargaró, que recull el desenvolupament d’un Equipament Termal per explotar l’aigua mineromedicinal i termal
localitzada a Cal Espargaró, per part de l’interessat i presentada davant l’Ajuntament el 21 de novembre de 2014.
En l’actualitat, la propietat està tancant les negociacions amb un grup inversor i compliria els requisits
indispensables per part d’urbanisme per desenvolupar la proposta.
Adjunta Modificació Puntual del PGOUM a l’àmbit de Cal Espargaró.

Comentari:
Tenint en compte els criteris de contenció expressats a l’Avanç i reflectits al PTMB, no es considera adient classificar
més sòl urbanitzable, suggerint trobar la forma d’aprofitar l’aigua mineromedicinal amb usos permesos al sòl no
urbanitzable relacionats amb la masia existent. Les condicions d’actuació sobre les construccions en sòl no
urbanitzable es defineixen a l’article 47 del TRLU de la Llei d’Urbanisme. D’acord amb el PE de Masies i Cases rurals
Ca l’Espargaró és inclosa amb el número CMG001 i s’admet la seva rehabilitació mantenint l’ocupació actual.
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Núm. Registre:
E/3059/2019
Data:
03/04/2019
Àmbit suggeriment:
U.A.2-Querol 2 - Vialitat carrer Barri Querol

Plànol d’ordenació de la AT13, en vermell finques aportades suggeriment

Resum:
L’al·legant és propietària de la finca cadastral 0664108DG4106S0001YP, al carrer Camí Ral 28 i de la finca cadastral
001102200DG41E0001QC, al carrer Querol, 1, on se situa el seu habitatge. Aquestes finques estan afectades
actualment pel planejament vigent per la vialitat del carrer Barri Querol i per formar part, parcialment de la U.A.2
Querol 2, afectacions que els causen un greu perjudici. Tanmateix es mostren partidaris del desenvolupament de
la unitat d’actuació però reformulant la proposta d’ordenació per tal que resulti d’interès per la comunitat i pels
interessos particulars del propietaris.
Les particularitats de l’àmbit (entorn residencial i una petita àrea agrícola), fan que l’alternativa 1 no sigui la
correcta ja que les residencies existent quedarien a l’interior d’un entorn rural, havent d’ajustar-se amb una
regulació particular.
Troba més adequada la proposta 2 tot i que recomana a l’Ajuntament la recerca de noves alternatives. Proposa
una nova delimitació de la U.A. reduint l’àmbit que contempla l’alternativa 2, per tal de mantenir i respectar les
zones agrícoles localitzades en la zona nord del sector (U.A.1 Querol 1), i que augmenti la delimitació de la U.A.
integrant en aquest tot el sòl que es correspondria amb el carrer Bo Querol que preveu l’actual planejament
general. Aquesta proposta permetria consolidar i ampliar la zona residencial i mantenir l’entorn rural, així com
també evitaria que finques que tenen la qualificació de sòl urbà consolidat vegin la seva edificabilitat limitada al
ser afectades per part de la vialitat.
En aquest sentit, l’Estudi de Mobilitat del POUM hauria de justificar una ordenació de vialitat de l’àmbit que
respectés, en la mesura del possible, les construccions i habitatges existents i determinar en quina proporció
l’àmbit ha d’assumir càrregues externes (pont per connectar el barri del Querol amb el de Can Borrell).
D’altra banda, donat que el desenvolupament del sector a través del sistema de compensació s’ha revelat ineficaç,
es proposa que la gestió de la U.A. es porti a terme pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació,
que permetria a l’Ajuntament convertir-se en executor i supervisor de les obres d’urbanització.
Adjunta còpia del l’informe tècnic emès per l’Ajuntament (2008), amb els paràmetres urbanístics de la finca
localitzada al carrer Camí Ral, 28 i la superfície aproximada inclosa en la U.A.2 Querol 2 i afectada per la vialitat i
documentació gràfica i descriptiva del Cadastre d’ambdues finques.
Comentari:
A l’avanç de Pla es proposen únicament Àrees de Transformació, que no defineixen les figures de planejament
derivat que caldrà tramitar per desenvolupar els àmbits. Es tracta d’una delimitació aproximada que caldrà ajustar
durant el procés de redacció del document per aprovació inicial, on es proposa, d’acord amb el suggeriment,
incloure la finca no edificada al sud de l’AT13 , i adaptar l’ordenació per tal d’evitar afectacions viàries a les
edificacions existents.
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Núm. Registre:
E/3109/2019
Data:
04/04/2019
Àmbit suggeriment:
Carrer Guifré i Passeig
Resum:
a) Sol·liciten que el POUM desestimi definitivament l’afectació d’expropiació existent en tots els habitatges de la
vorera sud del carrer Guifré, entre la Ronda del Carril i la carretera de Ribes N-152a. i que es desestimi
definitivament del POUM el pas soterrat pel carrer de Guifré. Es proposa com alternativa l’accés a la carretera
de Samalús a través de la rotonda existent a la carretera de Ribes N-152a/carrer Barcelona a l’alçada d’en
Tamayo. Aquesta opció permetria preservar el Passeig com element d’especial protecció com a patrimoni
arquitectònic, arqueològic, urbanístic i paisatgístic del municipi de la Garriga.
b) Sol·liciten que es mantingui la qualificació urbanística de tot el carrer Guifré en tots els seus continguts.
c) En el cas de mantenir el soterrament del carrer Guifré, demanen que aquest es faci amb cobriment total des de
la rotonda de la carretera N-152a fins a la part est de la via del tren actual, amb la instal·lació de barreres per
reduir la contaminació acústica, i que es desestimi definitivament l’afectació d’expropiació existent en tots els
habitatges de la vorera sud del carrer Guifré, entre la Ronda del Carril i la carretera de Ribes N-152a. En aquest
cas, demanen també que es tingui en compte el projecte tècnic signat per l’arquitecte Sr. Jordi Vives i Mas,
presentat davant l’Ajuntament en juny 2000, març 2010 i desembre 2013;
d) Sol·liciten que totes les seves peticions siguin incorporades definitivament al POUM de la Garriga, o bé que
abans de la seva aprovació siguin debatudes pels grups polítics i s’escolti les alternatives que puguin presentar
totes les part s afectades
Adjunten full de signatures dels 58 veïns adherits a la present instància.
Comentari:
En primer lloc cal explicar que la proposta de l’Avanç de Pla per al nou pas sota c. Guifré no respon tant a una
tipologia de via ràpida o circumval·lació, si no a una millora de la connectivitat amb el costat est de la via del tren,
oferint un pas alternatiu a l’actual túnel de l’Av. Onze de setembre, aprofitant la proposta realitzada a l’estudi
informatiu del projecte de desdoblament de la R3. Per tant es tracta d’un carrer urbà, on es podran instal·lar les
corresponents mesures correctores de la velocitat en creuar el passeig, i per no afectar el descans dels veïns. Es
considera una proposta cabdal per a la nova estructura del POUM.
El suggeriment parla d’expropiació de les edificacions al sud del c. Guifré, tot i que el PGOU vigent sí que afectava
parcialment les parcel·les al sud de Guifré, es proposa recollir el suggeriment i no afectar-les, ja que amb els 21m
actuals del carrer és suficient per a garantir el correcte funcionament del carrer per a vianants. Per tant en cap cas
s’afectaran les edificacions ni s’expropien les finques. Respecte la qualificació urbanística del carrer Guifré, es
manté l’actual zona d’edificació aïllada.
Havent pogut consultar l’al·legació presentada el 20/06/2000 així com l’informe adjunt de l’arquitecte Jordi Vives,
es pot comprovar segons croquis adjunt que s’ha mantingut el criteri que demanaven tant pel que fa a l’ample del
carrer com a la solució proposada pel pas sota la via.

Font: “Informe urbanístic referent a l’ample del c. Guifré”, elaborat per Jordi Vives i Mas
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Núm. Registre:
E/3194/2019
Data:
08/04/2019
Àmbit suggeriment:
Carrer Sancho Marraco, 15

Resum:
En referència a la parcel·la de referència cadastral 0847714DG4104N0001OF, al carrer Sancho Marraco 15,
sol·licita que la finca esdevingui edificable de forma independent i s’annexa la documentació presentada amb el
número de Registre d’Entrada 4447/2016 amb data 27/07/16.
En la instància adjunta exposa que la finca es troba en sòl urbà consolidat amb la qualificació Zona d’Eixample (clau
A2) i proporciona les seves característiques físiques i els paràmetres urbanístics aplicables a la Zona d’Eixample
(clau A2). Contrastant aquestes dades, es constata:
• Que la finca de referència cadastral 0877714 no pot materialitzar l’edificabilitat prevista pel planejament atès
que no compta amb façana al carrer Vinyals i resta, tot i estar en sòl urbà consolidat i comptar amb una façana
2
a vial de més de 30 m, inedificable i amb l’única edificació existent (garatge de 95 m ) en situació de
disconformitat, amb el que això suposa de perjudici en relació a les finques colindants.
• La finca que compta amb façana al carrer Vinyals, té una amplada que no assoleix el 6 m fixada com a mínima i,
per tant , no podrà exhaurir la profunditat prevista pel PGOM, tot i que es tracta d’una finca consolidada ja per
l’edificació.
Per tot això exposat, es demana que la finca compti amb aprofitament propi i proposa que es consideri la
possibilitat de perllongar la profunditat edificable fixada pel planejament respecte el carrer Sancho Marraco, d’11
m de profunditat, amb PB+2 d’alçada cap al sud i fins al final de la illa.
Comentari:
Un cop comprovada la incoherència entre la parcel·lació i l’ordenació proposada al planejament vigent que
s’exposa al suggeriment, es proposa en la regulació detallada del sòl urbà que es realitzarà a l’aprovació inicial,
esmenar aquest error preveient un front edificable des del c. Sancho Marraco, continuant l’edificació prevista a la
resta del carrer en coherència amb l’ordenació dominant a la zona. Aquesta incoherència entre parcel·lació i
ordenació es general a tota la regulació del teixit urbà consolidat, per la qual cosa es proposa fer un estudi més
general d’aquest problema.

R17/10 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de La Garriga

Fase 3 Avanç POUM

Núm. Registre:
E/3259/2019
Data:
09/04/2019
Àmbit suggeriment:
Balneari Blancafort
Resum:
Se sol·licita que en el document d’Avanç del POUM, en l’apartat Debilitats del DAFO (pàg. 62) consti que la illa del
Balneari Blancafort pateix de manca de legalitat urbanística degut a la anul·lació del seu Pla Especial per part de la
Sala del TSJC, de data 20 de febrer de 2009. Aquest Pla Especial havia de legalitzar les irregularitats urbanístiques
comeses durant l’execució de les obres i que es van posar de relleu en el dictamen previ a la sentència del TSJC.
Comentari:
Es té en compte la informació facilitada al suggeriment tot i que es tracta d’un procés judicial ja finiquitat.

Núm. Registre:
E/3272/20019
Data:
09/04/2019
Àmbit suggeriment:
Carrer Llerona 54
Resum:
Sol·licita que el carrer Llerona 54 deixi d’estar qualificat com a zona verda, qualificació que desvaloritza la seva
vivenda i que, segons l’Ajuntament, va ser un error del Planejament .

Comentari:
Es constata que el planejament vigent, en els plànols de regulació de l’edificació preveia un espai no edificable per
a la parcel·la on s’ubica l’edificació objecte d’aquest suggeriment. És evident que es tracta d’un error del pla actual
que s’esmenarà en la definició de gàlibs i profunditats edificables del document per aprovació inicial. Aquesta
incoherència entre parcel·lació i ordenació es general a tota la regulació del teixit urbà consolidat, per la qual cosa
es proposa fer un estudi més general d’aquest problema.
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Núm. Registre:
E/3293/2019
Data:
09/04/2019
Àmbit suggeriment:
Carretera de l’Ametlla, 40
Resum:
Sol·licita revisió de la situació del terreny amb referència cadastral 044800SD64104N001PF, situat a la Carretera de
l’Ametlla, 40.
S’adjunta:
- informe tècnic de l’arquitecta municipal de data 9 de febrer de 2011, com a resposta a la instància núm.
registre 901/2011, de data 3 de febrer de 2011, en el que es manifesta que la parcel·la no és edificable
directament, ja que no disposa de façana a la carretera Nova, vial des d’on té la fondària edificable, així com la
voluntat de l’Ajuntament d’ estudiar delimitar un polígon d’actuació urbanística que inclogui la finca de la
carretera de l’Ametlla, 40, així com altres finques veïnes afectades per vialitat (carretera Nova). El
desenvolupament d’aquest polígon, sigui per gestió pública o privada, possibilitaria materialitzar el sostre de
totes les parcel·les incloses en el mateix, també de la Carretera de l’Ametlla, 40.
- informe tècnic de l’arquitecta municipal de data 1 de març de 2013, com a resposta a la instància núm. registre
1504/2013, de data 27 de febrer de 2013, en el que es justifiquen les obres de la finca situada a la Carretera de
l’Ametlla, 44, en tant que obres de conservació de l’edificació, i per tant, admeses pel planejament d’acord
amb la DT 2a del Pla General:
“Les construccions que estan afectades per sistemes general (espais lliures, equipaments i vialitat) queden
en situació de forma d’ordenació. En aquestes edificacions no es podran realitzar obres de consolidació,
augment de volum ni cap que impliqui increment del valor d’expropiació, per sí obres d’Higiene i conservació
de l’edificació”.
- certificat de règim urbanístic emès per l’arquitecta municipal en data 11 d’abril de 2013, com a resposta a la
instància núm. registre 1753/2013, de data 7 de març de 2013, en el que es detallen els paràmetres reguladors
i l’afectació de la finca per vialitat (ampliació de la Carretera de l’Ametlla), amb una fondària aproximada de
3m. Es conclou que la parcel·la no pot ser edificada de forma independent, sinó que caldrà que s’edifiqui
conjuntament amb la parcel·la colindant pel Sud, un cop aquella disposi de façana mínima a la carretera
Nova. En resposta a la consulta sobre la viabilitat de destinar el terreny a aparcament de vehicle o algun altre
ús, s’informa que existeix la possibilitat de donar aprofitament a la finca mitjançant una autorització per a un
ús provisional. Entre els usos provisionals que s’hi poden implantar hi ha el d’aparcament.
- instància núm. registre 1064/2017 de data 7 de marc de 2017, en la que es demana revisar la situació de la
finca.

Situació finca suggeriment sobre PGOU

Fotografia de les edificacions amb afectació vial

Comentari:
Es constata que el planejament vigent en els plànols de regulació de l’edificació no resol l’afectació de vial a la
cantonada entre Ctra. Ametlla i Ctra. Nova, ni la parcel·lació i profunditat edificable, complicant la possibilitat
d’edificar la parcel·la objecte d’aquest suggeriment. Es proposa, com a única solució, ja que no es pot alterar
l’alineació de vial, delimitar un Polígon d’Actuació Urbanística que resolgui la cessió del viari i la reparcel·lació per
tal de garantir el correcte repartiment de béns i càrregues i facilitar la construcció de la nova edificació.
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Núm. Registre:
E/3348/2019
Data:
10/04/2019
Àmbit suggeriment:
U.A.29
Resum:
Es declara disconforme amb la situació de la U.A.29 que proposen les alternatives 1 i 2 de l’avanç del POUM.
Argumenta que en la delimitació de l’àmbit s’incorporen dues finques que van ser excloses en una modificació
aprovada per l’Ajuntament en 2008 i que la superfície considerada no respon a la superfície real segons
amidament topogràfics. Per altra banda, el sistema d’actuació per compensació previst pel planejament vigent ja
està executat en part, i inscrites en el registre de la propietat les finques resultants del projecte de reparcel·lació
voluntària aprovat en 2009, entre les que es troben les del al·legant (finques 3, 7 i 8). En desacord amb la reducció
de sostre prevista i amb l’ordenació de cases en filera proposada per l’avanç, amb l’argument de que els 29
2
habitatges unifamiliars previstos en el planejament vigent sí són compatibles amb la parcel·la mínima, de 400 m i
amb la superfície neta de la unitat.
Sol·licita mantenir les condicions d’ordenació i els usos previstos en la U.A.29 del planejament vigent.
Adjunta projecte de reparcel·lació per compensació bàsica i inscripció registral de la mateixa.

Comentari:
Durant els treballs de redacció de l’Avanç no es disposava del projecte de reparcel·lació de la UA29. Es tindrà en
compte la informació que s’adjunta al suggeriment per adaptar la proposta per a l’aprovació inicial a la
reparcel·lació aprovada.
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Núm. Registre:
E/3553/2019
Data:
16/04/2019
Àmbit suggeriment:
U.A.29
Resum:
Propietària d’una sèrie de finques resultants del Projecte de Reparcel·lació de la U.A.29, inscrit en el Registre de la
propietat, que suposen més del 80% de l’àmbit.
La conjuntura econòmica no ha permès presentar el Projecte de Urbanització, però en l’actualitat hi ha una altra
empresa interessada en el desenvolupament immobiliari d’aquest àmbit, d’acord amb els paràmetres contemplats
en el planejament vigent. La reducció de l’aprofitament que proposa l’avanç compromet la viabilitat econòmica del
projecte i el difereix en el temps.
Tampoc està d’acord amb la justificació de la AT11, argumentant que les parcel·les resultants del Projecte de
Reparcel·lació inscrit s’ajusten al planejament vigent i són compatibles amb les 29 vivendes previstes.
Sol·licita, per afavorir un desenvolupament immediat de la UA29, que el Projecte d’Urbanització que s’aprovi
inicialment mantingui els paràmetres del planejament actual i que l’àmbit no es vegi afectat per una suspensió de
llicències.
Comentari
Durant els treballs de redacció de l’Avanç no es disposava del projecte de reparcel·lació de la UA29. Es tindrà en
compte els paràmetres del projecte de reparcel·lació per adaptar la proposta per a l’aprovació inicial als documents
tramitats.

Núm. Registre:
E/3422/2019
Data:
11/04/2019
Àmbit suggeriment:
U.A.11 (AT6 )
Resum:
Propietària de la finca situada en el carrer Berti, 2 de la Garriga, referència cadastral 0857001DG4105N0001KI,
enclavada en l’AT6 prevista pel POUM.
Sol·licita:
-

Que es procedeixi a ajustar els límits de I'àmbit de la UA11 (futura AT6) a la finca propietat de la nostra
representada mantenint el mateix sostre i número d'habitatges del sector. Compartir el sector amb ADIF i amb
altres petits propietaris, en dificulta el desenvolupament.

-

Que s' anul·li o es redueixi la reserva d'habitatge protegit que proposa en les alternatives 1 i 2 de l'avanç POUM
per a la UA11 (futura AT6). Consideren que la reserva del 30% prevista dificulta el desenvolupament dels
sectors i això va en detriment de la voluntat de l’Ajuntament d’oferir nous habitatges de venda o lloguer a
preus assequibles.

-

Que a més de l'habitatge en filera o edificació en illa també es permeti, en la UA11 (futura AT6), l'edificació
d'habitatge plurifamiliar, mantenint el sostre d'edificabilitat i incrementant el número d'habitatges permesos.

-

Que es valori la proposta de permuta argumentada on l' Ajuntament permutaria les 4 parcel·les de la zona
terciària T-5, situades a la zona industrial de Can Terrers, concretament al carrer de Barcelona, i que estan
2
incloses dins de l’àmbit B-7 de la Garriga i tenen una superfície conjunta de 6.989,58 m , amb una ocupació
2
2
màxima de 4.892,71 m i una edificabilitat de 10.703,88 m i on per la part de la nostra representada, es
permutaria la parcel·la urbana de la Fournier, sobre la qual es fan les al·legacions del present escrit, situada al
carrer de Berti, número 2, de la Garriga, inclosa dintre de la UA11 (futura AT6) i que actualment l’Ajuntament
té llogada a l’ al·legant com aparcament públic. També es permutarien tres finques rústiques (amb les
referències
cadastrals
següents:
08087A002000220000ZD,
08087A002000790000ZM
i
08087A002000900000ZX) també de la finca de la Fournier amb una superfície aproximada de 16 hectàrees i
que estan situades al costat del nucli urbà.

Adjunta Estudi de Detall i ajustament de límits a la U.A.11 (2008) i Informe complementario sobre el Estudio de
Detalle relativo al ámbito de la Unitat d'Actuació UA-11 "Ronda del Carril C. Berti", en el término municipal de La
Garriga (2011).
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Estudi de Detall (2008)

Informe ADIF (2011)

Comentari:
Pel que fa a l’ajust de la AT6 es considera que es pot estudiar la delimitació de l’àmbit, preveure l’ús plurifamiliar en
illa, però mantenint la reserva d’habitatge protegit. Cal tenir en compte que aquesta reserva ve fixada per la llei
d’urbanisme i s’ajusta a la tipologia de l’àmbit.
Pel que fa a la segona part, els convenis o permutes entres particulars i ajuntament no són objecte del l’Avanç del
POUM. Es dona trasllat de la proposta de permuta als serveis tècnics corresponents.
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Núm. Registre:
E/3530/2019
Data:
15/04/2019
Àmbit suggeriment:
U.A.35

Proposta avanç POUM

Proposta suggeriment

Resum:
2

Propietaris de la finca de 75.717,83 m dins l’U.A. 35 “Els Tremolencs”, actualment qualificada com Equipament
Privat.
En la proposta de l’avanç del POUM part d’aquesta propietat queda fora del sòl urbà consolidat.
Sol·liciten:
1. Incloure tota la superfície qualificada com Equipament dintre del sòl urbà consolidat. Antics projectes
d’ampliacions no van prosperar ja que el sòl era urbà no consolidat. El nou POUM és l’oportunitat per
consolidar-lo.
2. Delimitar un àrea de transformació en la zona sud, de la que també en formarien part com a propietaris, amb
el desenvolupament urbanístic de la qual es pugui garantir un nou accés a l’escola per la zona est, accés que es
considera necessari.
Comentari:
Es proposa qualificar la totalitat de la finca com a Equipament privat, preveient la possibilitat de delimitar un Pla
Especial a la zona sud per millorar l’accés a l’escola.

Núm. Registre:
E/3579/2019
Data:
16/04/2019
Àmbit suggeriment:
Suggeriments al POUM de la Garriga
Resum:
Proposa:
• Optar per una actuació que aposti per la qualitat del nucli habitat i en contra de la seva expansió, evitant el
creixement de les urbanitzacions existents (resulten cares de mantenir, no existeix una demanda dels seus
habitatges, suposen un major risc en cas d’incendi i, a la llarga, les persones grans tendeixen a viure al nucli
urbà) i prioritzant els espais naturals.
• En quant a la via d’accés des del Passeig fins a la carretera Samalús que travessés la via del ferrocarril per sota,
s’haurà de tenir en compte la problemàtica que suposarà pels camions de gran tamany i preveure la
senyalització adequada en el poble.
• Referent a la ubicació del tren de vies mortes i estació de via doble, proposa situar l’estació just passat el pont
dels Gorgs, abans d’arribar al torrent de Malhivern i a la vila Romana, abans de la rotonda de Tamayo, per tal
de facilitar l’accés dels usuaris de les poblacions veïnes, facilitar l’aparcament de vehicles i no col·lapsar pel
trànsit les rondes del Carril. Mantenir l’estació actual de dins del poble. En quant a les rondes, proposar ampliar
la zona verda protegida per a vianants i bicicletes i ajustar el vial del trànsit rodat a mínims per afavorir la
reducció de velocitat.
• No està d’acord amb la construcció de l’aparcament soterrat als terrenys de la casa de la Sínia. Argumenta que
serà una zona poc segura pels vianants i que l’urbanisme ha de pensar en disminuir les zones de desprotecció i
no en crear-ne de noves.
• Proposa que l’ús del bloc de pisos previst darrera dels blocs actuals del carrer Caritat i Carretera Nova sigui el
d’habitatges tutelats per a gent gran, per la seva situació propera a diferents equipaments. Proposa que siguin
tutelats per l’Asil Hospital.
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• També proposa com a zona per la construcció d’habitatges tutelats i/o protegits per a diferents col·lectius
socials la primera franja a tocar del camí fluvial dels nous habitatges previstos des de l’Avinguda St. Esteve fins
a Avinguda Avi Musquera. Proposa una franja de 50 mts entre el camí fluvial i el habitatges per a jardins i horts
urbans municipals a disposició dels ciutadans.
• Considera que el nombre d’habitants de la Garriga ha crescut molt en el últims anys i que cal un esponjament
de zona verda al centre amb arbrat i terra com a zones lúdiques i de descans i un augment dels serveis
culturals. En aquest sentit, reconeix la millora que suposa l’Espai de Can Lluna. El seu parer és que les rondes
del Carril haurien de ser com el Passeig, “d’ús compartit cotxes, bicis i vianants”.
• Opina que el riu hauria de ser un espai net i natural, no un parc urbà i que els camins fluvials no haurien
d’accedir a la llera per tal de preservar-ne la seva biodiversitat. Proposa con espais d’esbarjo amb mobiliari per
l’oci i els jocs la banda oposada del riu, amb el camí fluvial entre mig.
• Estima que cal fer una bona accessibilitat en alguns carrers en el sentit d’oest a est i fer passeres de fusta o
penjades per vianants i bicicletes que creuin el riu, al final del barri de les Roques per afavorir la continuïtat del
carril bici i la via fluvial i per no haver de passar per les fàbriques.
• Està en desacord amb la previsió d’ampliació d’habitatges a la zona Nord, per sanejar la zona de la SATI, darrera
Pinetons i terrenys de davant Can Caralt. Considera que va en detriment de la qualitat de vida del poble i del
seu patrimoni natural.
Comentari
Es valora molt positivament la presentació de suggeriments que, més enllà de vetllar pels interessos propis,
realitzen propostes amb visió general del model de poble.
Entenem que les alternatives proposades a l’Avanç coincideixen amb el primer punt del suggeriment, ja que
aposten per consolidar un nucli compacte i reduir el creixement, especialment pel que fa als sectors de sòl
residencial de baixa densitat.
La proposta del nou pas sota el ferrocarril continuant el carrer Guifré no respon a la necessitat de redirigir el trànsit
pesat, si no més aviat a millorar l’estructura interna de comunicacions i especialment a reduïr el trànsit a l’Av. Onze
de setembre. El nou recorregut facilitaria l’accés a la carretera de Samalús evitant el pas pel centre, i s’adoptarien
les mesures corresponents respecte la senyalització per a camions, tot i que aquest tema no és competència del
POUM.
Respecte la ubicació de la nova estació de vies mortes es recull la proposta tot i no estar en mans del POUM ja que
es competència del Ministerio de Fomento.
La proposta d’aparcament soterrat a la Sínia respon a la necessitat de poder preveure un major nombre de places
d’aparcament al centre de la vila, així com de poder aprofitar el sòl actualment destinat als vehicles per a ús d’espai
lliure. Tot i que es tracti d’una plaça dura hi ha mecanismes per realitzar una urbanització que combini espais verds
i arbrats, amb una bona il·luminació i accessibilitat per tal de generar un espai segur per a tots. En tot cas l’actual
aparcament en superfície no es considera que sigui un espai seguretat o fàcil per a la vigilància urbana. Entenem
que una plaça ben arranjada serà una solució que ajudaria a disminuir la zona de desprotecció de l’aparcament
actual, fàcilment accessible ja que se situa al nivell del nucli antic.
Respecte els habitatges tutelats es recullen les propostes d’ubicació, tot i que actualment no es compta amb els sòls
públics per als nous habitatges.
La necessitat d’esponjar el centre urbà es recollia a l’anàlisi urbanística de l’Avanç de Pla. Sobre aquesta mancança
s’han proposat recorreguts verds pels carrers del centre i petites actuacions per obtenir noves peces verdes com
una antiga casa a la Ctra. Ametlla, el nou espai lliure de la Sínia, la plaça Dr Montal o la millora de l’arranjament de
la plaça del Silenci.
Respecte els recorreguts est oest, es proposa reobrir el pas de les monges (encara que només sigui en PB) per
accedir a la plaça de l’església, així com el nou pas sota la via del tren al carrer Guifré, amb un espai diferenciat i
accessible per a vianants.
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Núm. Registre:
E/3714/2019
Data:
23/04/2019
Àmbit suggeriment:
Sector B3 Can Vilanova
Resum:
Tot i que l’aprovació provisional del Pla Parcial pel desenvolupament del Sector B3 Can Vilanova va denegar-se
davant la impossibilitat d’acreditar la seva viabilitat econòmica, els promotors i la propietat manifesten el seu
actual interès en desenvolupar aquest àmbit, per la qual cosa “s’interessa formalment que el POUM en tràmit
torni a definir els paràmetres de desenvolupament d’aquest sector als efectes de garantir, ja des de la fase de
planejament, la seva viabilitat econòmica, de manera que al seu interior estiguin equilibrats el beneficis i les
càrregues”.
Sol·licita que el POUM en tràmit incorpori les previsions que el PGOU 2001 va realitzar respecte del Sector B3
Vilanova, amb els ajustos que siguin necessaris per assegurar la seva futura viabilitat econòmica, d’acord amb
l’article 118. del TRLU i amb la previsió de que tots els habitatges resultants siguin de renda lliure, d’acord amb
l’apartat 3.a) de la DT 3a del TRLU.
Comentari
Com bé s’exposa al suggeriment ja ha transcorregut el termini que el Programa d’Actuació del PGOU assignava al
sector B3, independentment dels intents per desenvolupar-lo que s’hagin realitzat.
El document per a l’Avanç de Pla no incorpora encara l’avaluació econòmica dels sectors, ja que com s’explica a la
memòria no es defineixen sectors de sòl urbanitzable o polígons, si no que es delimiten les Àrees de Compleció o
Transformació, i serà a l’aprovació inicial quan es concretin les figures de planejament derivat i les dades concretes
d’edificabilitat i distribució de sostre. Tot i que no es garanteix que es mantinguin els paràmetres i delimitació del
sector B3 vigent, ja que es tracta d’una revisió, es tindrà en compte el suggeriment presentat per a definir les
característiques del SUR a l’aprovació inicial, així com la realització de l’avaluació econòmica i viabilitat financera
de l’actuació.

Núm. Registre:
E/3792/2019
Data:
25/04/2019
Àmbit suggeriment:
Carrer Mil·lenari, 50 - Can Illa
Resum:
Propietària de la finca situada al carrer Mil·lenari de Catalunya, 50, corresponents a les parcel·les 9,10, 11, 12 i 13
de la “mansana D” de la parcel·lació de Can Illa. Entre aquesta finca i el carrer Mil·lenari, 50 se situa una parcel·la,
titularitat de l’Ajuntament i destinada a zona verda de l’àmbit, que en l’actualitat ocupa l’empresa que va proposar
en el seu moment l’adquisició de terrenys urbans edificables per a ser destinats a zona verda i permutar-la amb la
zona verda actualment ocupada. Aquesta ocupació va ser acordada amb l’Ajuntament amb caràcter temporal i
previ pagament d’un cànon anual, en tant es trobaven els terrenys que es poguessin destinar a zona verda per fer
la permuta, quedant la zona verda utilitzada per la societat com a zona verda privada. Aquesta situació es va
prorrogar a la vista de l’inici de la revisió del PGOUM amb la voluntat de l’Ajuntament de resoldre en aquesta
circumstància el canvi de qualificació dels terrenys referenciats de zona verda pública a zona verda privada.
Sol·liciten que la superfície qualificada com a zona verda pública i situada entre la finca propietat de l’al·legant i el
carrer Mil·lenari de Catalunya sigui qualificada de zona verda privada.
Adjunta escriptures societat, Conveni entre l’Ajuntament de la Garriga i l’al·legant per a l’ús privatiu temporal
d’una finca de titularitat municipal destinada a zona verda, de 5 de desembre de 2013 i Convenio entre el
Ayuntamiento de la Garriga y l’al·legant, relativo a la prórroga del usos privativo temporal de una finca de
titularidad municipal destinada a zona verde pública, de 30 de noviembre de 2015.
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Finca possible permuta (c Ametlla 11)
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Foto street view c Ametlla 11

Comentari
Entenent la problemàtica existent per la discordança entre l’ús actual de l’espai lliure i la qualificació assignada pel
planejament, es proposa qualificar la zona verda d’espai lliure privat i a canvi s’obtingui la finca del carrer Ametlla
número 11 per a qualificar-la com a espai lliure-equipament. Així es garanteix el manteniment del còmput dels
sistemes urbanístics, ja que les dues peces tenen una superfície similar (aprox 1.400 m²).

Núm. Registre:
E/3827/2019
Data:
25/04/2019
Àmbit suggeriment:
Infraestructures elèctriques.
Resum:
Es detecta que l’Avanç del POUM no inclou totes les infraestructures elèctriques de la distribuïdora que al·lega i
sol·liciten que hi quedin reflectides i en alguns casos requalificades:
1. Línies que travessen la Garriga:
• Línia aèria 40 kV ER l’Ametlla-Querol i d’aquesta línia derivació a l’ER Dolcet, segons plànol adjunt.
• Línies aèries 20 kV i 5 kV ER Dolcet-Querol i d’aquesta derivació al municipi de Figaró-Montmany, detallat en
el plànol adjunt.
• Línia aèria 5 kV derivació a la urbanització Tremolencs, segons plànol acompanyat.
2. Caldria que les estacions transformadores i l’estació receptora Dolcet, les quals estan ubicades en sòl de domini
públic, es reguli la seva qualificació, classificació i ús, perquè siguin equipament tècnic elèctric, s’adjunta plànol
d’emplaçament de les estacions transformadores i de l’estació receptora Dolcet.
3. L’estació receptora de Querol, ubicada en terreny titularitat de la mercantil que al· serà necessari regular la
seva qualificació, classificació i ús, perquè sigui equipament tècnic elèctric, s’adjunta plànol d’emplaçament de
l’estació receptora Querol.
Tanmateix, cal protegir les línies aèries indicades en l’apartat 1 i les receptores Dolcet i Querol, com a
infraestructura bàsica de xarxa de transport d’energia elèctrica fins als punts de transformació per a distribució, als
efectes, que es mantinguin les distàncies de seguretat que estableix la regulació del sector elèctric. En plànol annex
es detalla la infraestructura que cal protegir.
S’adjunta: Poders; 1 Arxiu DWG que conté plànol general de les instal·lacions de la Garriga i que engloba en un sol
arxiu els 5 arxius següents; 5 Arxius DWG que contenen línies BT, MT-AT, Infraestructura bàsica transport,
estacions receptores i centres transformadors.
Comentari
S’incorporaran als plànols d’informació del document per aprovació inicial els plànols de xarxes i serveis urbans les
noves infraestructures elèctriques aportades per la distribuidora.
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Núm. Registre:
E/3874/2019
Data:
26/04/2019
Àmbit suggeriment:
Projecte vialitat alternativa 2 Avanç POUM
Resum:
En contra del projecte de traçat d’un vial de circulació de vehicles que aniria des de la carretera de Samalús fins al
carrer Guifré, enllaçant amb la carretera de Ribes i l’avinguda de la Generalitat, que presenta l’Alternativa 2 de
l’Avanç del POUM, pels motius següents:
• Potenciarà la urbanització de la zona de Can Violí, alterant la seva fisonomia rústica.
• L’augment del trànsit alterarà les característiques del Passeig de la Garriga i deixarà de tenir l’actual caire de via
veïnal.
• L’enllaç d’aquest nou eix viari és l’Avinguda de la Generalitat, zona amb escoles i instituts en la que s’hauria de
garantir un trànsit lent i de baixa densitat.
A favor de mantenir la proposta de vial de l’Alternativa 1, prevista també en el planejament vigent.
Comentari
La proposta de l’Avanç de Pla del nou pas sota c. Guifré no respon tant a una tipologia de via ràpida o
circumval·lació, si no a una millora de la connectivitat amb el costat est de la via del tren, oferint un pas alternatiu
a l’actual túnel de l’Av. Onze de setembre, aprofitant la proposta realitzada a l’estudi informatiu del projecte de
desdoblament de la R3. Per tant es tracta d’un carrer urbà, on es podran instal·lar les corresponents mesures
correctores de la velocitat en creuar el passeig o les escoles, i que servirà tant pel pas de vehicles com per persones.
Pel que fa a l’afectació de la zona de Can Violí, la delimitació de l’Àrea de Compleció s’ha realitzat minimitzant
l’ocupació del sòl i amb la clara voluntat de tancar la trama urbana existent, tot recollint els carrers en cul de sac i
els darreres de les edificacions. Entenem que aquesta proposta, que es concretarà com a sector a l’aprovació inicial,
s’ajusta a l’estratègia de reducció del creixement i a la vegada permet millorar les comunicacions i definir amb més
claredat els límits urbans.
Cal recordar que el planejament vigent ja preveu aquest pas sota la via del tren, tot i que encara no s’ha realitzat.
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Núm. Registre:
E/3875/2019
Data:
26/04/2019
Àmbit suggeriment:
Gallicant
Resum:
L’al·legant és una entitat esportiva i social que gestiona des de fa 33 anys un complex esportiu a Gallicant. Durant
tot aquest temps han col·laborat econòmicament en la urbanització de l’àmbit i han abonat l’IBI corresponent a
activitats esportives, treballant per la total i completa legalització de les activitats esportives i socials des de fa més
de 10 anys.
Sol·liciten, d’acord amb les reunions mantingudes amb la Regidoria d’Urbanisme, que el nou POUM esmeni l’error
del planejament vigent, que no la recull, i que inclogui la paraula “ESPORTIU”, en referència a les seves
instal·lacions.
Comentari
D’acord amb l’activitat que es realitza actualment i amb els motius exposats al suggeriment es considera adequat
qualificar com equipament esportiu privat el Casino del Figaró.
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Núm. Registre:
E/3890/2019
Data:
26/04/2019
Àmbit suggeriment:
Sector La Doma
Resum:
Propietària de terrenys al sector La Doma.
1. Detecten errors, que sol·liciten siguin esmenats, en les dades del planejament vigent referents al Sector La
Doma que consten a l’Avanç:
2
• La superfície correcta és 122.542m s
2
• El sostre màxim correcte és 73.525 m t
• La densitat és de 49 vivendes/ha, des de la MPPGOU de l’any 2005.
2. Valoren positivament la reducció de les càrregues urbanístiques que ha d’assumir el sector. Tanmateix la
modificació de l’ordenació actual, amb la reducció de l’aprofitament i fet d’haver de tornar a tramitar els
instruments de planejament derivat i de gestió, compromet els beneficis de l’àmbit.
Sol·liciten que el POUM contempli pel Sector La Doma la mateixa ordenació que la prevista pel planejament vigent
i mantingui la reducció de les càrregues urbanístiques que ja recull l’Avanç.

Ordenació PPU La Doma

Ordenació proposada Avanç POUM

Comentari
Respecte la primera part del suggeriment, l’ajust de la superfície és degut que al quadre al que es fa referència es
considerava la superfície del sector segons PGOU, si bé és cert que a la MPPGOU del sector B1 es va ampliar la
superfície fins a 122.542 m²s. Cal tenir en compte que aquest quadre forma part de l’anàlisi i per tant no té
caràcter normatiu. En el mateix sentit no s’ha suprimit cap càrrega externa de l’actual PPU aprovat, si no que
només es fa menció de la construcció del nou pont que és l’element més important pel que fa a la nova estructura
de comunicacions.
Com s’explica a la memòria de l’Avanç el PPU ja ha superat el termini establert per a la seva execució, i per tant es
considera adequat mantenir la reordenació del sector, mantenint l’aprofitament i càrregues ja previstes per al pla
actual. Es proposa mantenir la nova ordenació de la Doma, indicada a la memòria de l’Avanç, que permeti el seu
desenvolupament per fases i la previsió del nou accés a la C-17.
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Núm. Registre:
E/3897/2019
Data:
26/04/2019
Àmbit suggeriment:
Unitat d’Actuació núm. 2
Resum:
Propietaris de l’àmbit de la U.A.2.
Disconformes amb les propostes de les alternatives 1 (reducció del 100% del sostre previst pel planejament vigent)
i 2 (delimitació de l’AT 13 amb la inclusió de la UA 1 i la UA 2, amb una reducció de sostre del 70%), de l’Avanç, que
suposen un fort greuge per ambdues unitats i especialment per la UA 2 que es troba en tràmit de
desenvolupament.
En 2015 s’inicia la tramitació de una MPPGOU en l’àmbit de la UA 2 a fi de distribuir el sostre previst en la
implantació d’un establiment comercial i el sobrant destinar-lo a habitatges, projecte que ha estat consensuat amb
l’Ajuntament i amb Urbanisme.
Sol·licita mantenir les condicions d’ordenació i els usos previstos en la Modificació Puntual del PGOM de la U.A.2.
Adjunta Modificació Puntual i plànol de la darrera opció en la que es treballa.

Plànol Modificació PGO (no aprovada)

Plànol darrera opció en que es treballa

Comentari
En primer lloc cal aclarir que tot i haver iniciat els treballs de redacció per al desenvolupament de la UA, o les
reunions realitzades per a acordar una possible modificació del PGOU, no és motiu per mantenir la vigència d’un
pla que es troba en revisió. La proposta de l’Avanç de Pla defineix una estratègia clara per a tot el municipi basada
en la reducció del creixement i la configuració d’un nucli més compacte, preservant els espais naturals de l’entorn.
Aquesta proposta de model de vila ha recollit un ampli suport durant els diferents moments de participació
ciutadana.
Per tant entenem que la reducció del creixement del PGOU vigent afecta també a la AT13 (UA1 i UA2), amb la
voluntat de preservar l’espai natural i mantenir el nucli tradicional del Barri Querol i concentrar l’aprofitament al
sud de l’àmbit. Si bé és cert que a l’àrea nord de la vila s’ha detectat una manca de activitats comercials, no es
considera que la implantació d’una gran superfície com la proposada al suggeriment sigui encertada per les
característiques del lloc. Aquests establiments comporten una gran ocupació de sòl, tant per l’edificació com
l’aparcament, i es considera que un espai més adequat al nord seria ubicar-la a l’antiga SATI, també inclosa en un
àmbit de transformació.
Es proposa no considerar aquest suggeriment, atès que hi ha altres suggeriments referents al mateix barri que cal
tenir en compte.
El signant del suggeriment no acredita la representació que exposa.
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SUGGERIMENTS REFERITS A LA AT2
Núm. Registre:
E/3346/2019
Data:
10/04/2019
Àmbit suggeriment:
U.A.7 (AT2)
Resum:
Es declara disconforme amb la situació de la U.A.7 que proposa l’alternativa 1 de l’avanç del POUM, concretament,
amb la reducció de sostre i densitat que contempla l’AT2, que considera exagerat. Considera que aquesta
disminució de sostre i densitat, respecte al planejament vigent, dificultarà el desenvolupament de l’àmbit.
D’altra banda, remarca que la U.A.7 es troba en tràmit amb els projectes de reparcel·lació i urbanització aprovats
definitivament.
Sol·licita mantenir les condicions d’ordenació i els usos previstos en la U.A.7 del planejament vigent.
Adjunta acord aprovació del projecte reparcel·lació U.A.7 i projecte d’urbanització de la U.A.7
Comentari:
L’Avanç defineix únicament àrees de transformació, sense determinar quina figura de planejament derivat es
concretarà, i per tant serà al document per aprovació inicial que es definirà la figura corresponent amb els
paràmetres que es considerin adequats. El projecte de reparcel·lació de la UA7 va ser aprovat al 2007, i el projecte
d’urbanització al 2013, per tant, fora dels terminis dels dos quadriennis previstos al Programa d’Actuació. Es
proposa mantenir la reducció del creixement d’acord amb el criteri i el model urbà proposat de l’Avanç.

Núm. Registre:
E/3823/2019
Data:
25/04/2019
Àmbit suggeriment:
U.A.6 - AT2
Resum:
Propietaris de la finca situada en la carretera de Vic, número 11, de la Garriga, amb referència cadastral
0661701DG4106S0001ZP, que representa un 40,68% del sector de la UA6, de la finca situada en el Passeig del
Congost, de la Garriga, amb referència cadastral 0661712DG4106S0001QP i de la finca situada en el carrer Torrent
Caralt, número 26, de la Garriga, amb referència cadastral 0661703DG4106S0001HP, enclavades dintre de l'actual
Unitat d'Actuació 6 (UA6) i futur Àmbit de Transformació 2 (AT2).
Consideren que les condicions proposades tant en l’alternativa 1 com en la 2 de l’Avanç del POUM són
excessivament restrictives, en redueixen l’aprofitament i, per tant, condicionen el desenvolupament futur de
l’àmbit ja que difícilment serà viable econòmicament, amb el conseqüent perjudici pels interessos del municipi.
Sol·liciten:
• Que s’incrementi tant el sostre edificable com els habitatges permesos en ambdues alternatives de l’avanç del
POUM per a la U.A.6 o bé que es mantinguin les condicions del POUM vigent a data d’avui.
• Que es redueixi la reserva d’habitatge protegit que es proposa en ambdues alternatives per a la U.A. al que
marca la normativa (un percentatge mínim del 20% de HPP i d’un 10% de HPC).
• Que la reserva de sòl per equipaments de l’AT2 es traslladi a la AT1 SATI, ubicació que consideren més idònia,
tant pel que suposaria d’aprofitament de l’edificació ja existent, com per la facilitat d’aparcament i perquè es
contribuirà a descongestionar el centre.
• Que no s’agrupin diferents Unitats d’Actuació en un sòl Àmbit de Transformació, que es mantinguin els sectors
independents com en l’actualitat. Consideren que aquesta situació dificultarà el seu desenvolupament
(multitud de propietaris i d’interessos) i que el criteri d’uniformitat que la justifica no té sentit, en tant que serà
l’Ajuntament el que marcarà els criteris a l’hora de desenvolupar les unitats d’actuació.
Comentari:
Aclarir que a l’AT2 no es preveu una reserva superior al 30% d’HPP. La llei marca una reserva de 30% de sostre, que
és la que s’ha aplicat. Si es compara el nombre d’habitatges pot semblar que la reserva és superior ja que la
tipologia de HPP té un sostre/habitatge més petita i per tant per un mateix sostre resulta un nombre major
d’habitatges.
Cal tenir en compte que l’Avanç de pla no defineix encara les figures per desenvolupar els àmbits d’actuació, si no
que, d’acord amb el model urbà definit a la proposta, defineix Àrees de Transformació que durant la redacció del
document d’aprovació inicial es concretaran en la delimitació de Polígons d’Actuació Urbanística. Per tant
l’agrupació de les UA 4, 5 i 6 dins l’AT2 es considera dins el marc de l’Avanç, per a l’aprovació inicial es proposa
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delimitar diferents polígons que facilitin la seva gestió i desenvolupament, amb la condició de realitzar un projecte
d’urbanització unitari per al passeig del Congost.
Es recull la proposta de reubicar la peça d’equipament i espai lliure, tot i mantenir la reducció del creixement
previst, d’acord amb el criteri general de l’Avanç de pla de contenció del creixement.

SUGGERIMENTS REFERITS A LA AT5

Àmbit AT5 i finques que han presentat suggeriment

Núm. Registre:
E/3542/2019
Data:
16/04/2019
Àmbit suggeriment:
AT5 – Can Noguera 30
Resum:
Propietària de la finca situada al carrer Can Noguera, 30 de la Garriga, inclosa en l’AT5.
Sol·licita:
- Que es deixi sense efecte l’afectació de la finca per la continuïtat del Passeig Congost, que data de la dècada
dels anys 50. Consideren que no s’ha resolt en més de 50 anys i consideren que ha perjudicat els seus
interessos. En aquests moment hi ha espai lliure que permetria fer el nou vial sense afectar vivendes o locals
comercials consolidats des de fa molts anys.
- Considera excessiva la qualificació de zona inundable i demana solucionar aquest problema per altres vies, com
ara l’execució del nou pont del carrer Can Noguera. Apunta que es van eliminar les antigues rescloses sense
tenir en compte l’ús que se’n feia.

Núm. Registre:
E/3596/2019
Data:
17/04/2019
Àmbit suggeriment:
Propietat al Carrer Can Noguera 34, de la Garriga (AT 5)
Resum:
En desacord amb la inclusió de la finca de la seva propietat en la unitat d’actuació AT5. Sol·licita que resti tal qual
està en aquests moments.
Adjunta la proposta de resolució d’un recurs d’alçada presentat contra l’aprovació del PGOU de la Garriga en el
que es demanava l’exclusió de la propietat de la unitat d’actuació UA12-13. La resolució adjunta, formulada per la
Direcció General d’Urbanisme, accepta l’exclusió de la finca d’aquesta unitat d’actuació.
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Núm. Registre:
E/3806/2019
Data:
25/04/2019
Àmbit suggeriment:
Propietat al Carrer Can Noguera 36, de la Garriga (AT 5)

Imatge recurs alçada

Resum:
En desacord amb la inclusió de la finca de la seva propietat en la unitat d’actuació AT5. Argumenta que la propietat
està exclosa de la Unitat d’Actuació U.A. 12-12
Adjunta la proposta de resolució d’un recurs d’alçada presentat contra l’aprovació del PGOU de la Garriga en el
que es demanava l’exclusió de la propietat de la unitat d’actuació UA12-13. La resolució adjunta, formulada per la
Direcció General d’Urbanisme, accepta l’exclusió de la finca d’aquesta unitat d’actuació.
Adjunta plànol de la finca

Núm. Registre:
E/3848/2019
Data:
26/04/2019
Àmbit suggeriment:
Propietat al Carrer Can Noguera 32, de la Garriga (AT 5)
Resum:
La propietat és una vivenda amb gairebé un segle d’existència amb un petit comerç de més de 50 anys en vigor,
que es troba afectada des de fa més de mig segle per la continuació del Passeig Congost, i que es troba inclosa en
l’U.A. 12-13 per part del planejament vigent i en l’AT5 pel POUM en tràmit.
Sol·licita:
• L’exclusió de la seva propietat de la U.A.12-13 i actualment de l’AT5.
• Que la continuació del Passeig Congost es faci amb l’espai que queda lliure, sense afectar la seva vivenda.
• Considera excessiva la zona inundable prevista i demana actuacions alternatives per tal de minimitzar
desbordaments. Proposa la modificació del pont del carrer Can Noguera, la neteja i drenatge del riu Congost
entre el pont i la resclosa i no plantar arbres dins la llera del riu.

Comentari als suggeriments presentats als propietaris de finques c. Can Noguera:
A l’avanç es defineixen Àrees de Transformació sense definir encara la delimitació exacte ni la figura de
planejament que ha de desenvolupar l’àmbit. Es tindrà en compte per a la redacció de la proposta per aprovació
inicial el recurs d’alçada adjunt al suggeriment i caldrà evitar el màxim possible l’afectació de les edificacions
existents al c. Can Noguera, trobant una solució que permeti mantenir el pas del vial de vora del Congost i l’espai
lliure.
D’acord amb l’informe de la Direcció General d’Urbanisme, i entenent que la prolongació del Passeig Congost és un
element clau de la proposta que cal mantenir, aquesta es pot realitzar afectant únicament les parcel·les situades al
números 30 i 32 del c. Noguera. Es proposa excloure de l’àmbit de la AT5 les parcel·les 34 i 36 del c Noguera.
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Núm. Registre:
E/3832/2019
Data:
25/04/2019
Àmbit suggeriment:
Sector U.A.12-13 /AT5
Resum:
Propietaris majoritaris del sector U.A.12-13 del PGOM de la Garriga.
Fan els següents suggeriments:
A) Que les propostes dels traçats i dels usos de l'avinguda del Congost paral·lela al riu siguin, en consonància amb
els estudis d’inundablitat existents, de manera que es prioritzi la integració de les riberes del riu a l’entorn urbà,
a traves d’espais lliures públics, es puguin anar resolent els problemes d’inundablitat, sobretot per un període
de retorn de 500 anys i que el cotxe tingui un protagonisme secundari. S'haurien de trobar alternatives
paral·leles al trànsit viari (Carrer del Bassal i enllaçar el Carrer de Clopers amb el Carrer Lluis Companys, per
exemple).
No pot ser que aquesta avinguda sigui ara, en els trams consolidats a la part nord, un desert asfàltic,
infrautilitzat entre unes zones verdes i les riberes del riu, a més de representar un destorb a una solució
integrada i econòmica de protecció als riscos d’inundabilitat.
B) Que l’actual Unitat d'Actuació UA12/13 del Planejament Vigent sigui considerada, en el nou POUM, el sector
que completa, per la part est, el barri de Can Noguera, amb una estructura urbana que permeti la consolidació
d'habitatges assequibles i de protecció publica, la integració exemplar de les riberes del riu a la població, a
través de la urbanització d'espais lliures que facin part d’unes intervencions més amplies, per protegir el barri
dels riscos d'inundablitat d’avingudes en un període de retorn de 500 anys.
Consolidar un eix viari de caràcter cívic, seguint les riberes del Congost, que relacioni els diferents espais lliures i
equipament al llarg del riu. Per fer això, que sempre s'ha vist com alguna cosa molt a llarg termini, i sigui
possible emprendre-ho en pocs anys, amb inversions privades, és necessari que les propostes urbanístiques
siguin viables econòmicament.
Perquè es pugui desenvolupar aquest sector i urbanitzar l'entorn amb els requisits exposats, creiem que el
sostre residencial total hauria de ser uns 13.800 m2 i els habitatges unes 120 unitats, similars als aprofitaments
que actualment hi tenen dret els propietaris del sector.
Creiem necessària una intervenció important per ajudar a transformar aquest barri, que ara sembla perifèric i
allunyat del centre de la població, però que és a només 500 metres de la Plaça de l'església.
S’adjunta un pressupost orientatiu de l’execució de les obres d’urbanització i despeses de gestió de l’àmbit segons
planejament vigent UA 12-13, amb un relació de cost/aprofitament de 143,29 €/m². Es desenvolupa l’ordenació de
la AT5 proposada a l’Avanç, posant de manifest que amb el sostre admès no es permet ocupar la totalitat del sòl
residencial i que realitzat la valoració econòmica resulta una relació de cost/aprofitament de 362,23 €/m².
S’adjunta informe de l’ACA a la UA 12-13 del 2007, on s’accepten com a solucions per reduir l’impacte de les zones
inundables sobre l’àmbit la substitució del Pont de Can Noguera i l’eixamplament entre el pont i el límit del sector,
sense eliminar l’assut existent.

Ordenació segons PGOU UA 12-13
Comentari:

Croquis comprovació edificabilitat prevista a l’Avanç de Pla
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Es valora positivament la proposta d’ajustar la traça i la secció del Passeig Congost, d’acord amb informe de l’ACA,
per tal de reduir al màxim l’afectació de l’entorn del riu i evitar la urbanització d’un vial de 16m d’ample com el
previst al PGOU. En contraposició, i d’acord amb la proposta de l’Avanç, es considera adequat un vial cívic on es
prioritzin els espais lliures i els recorreguts a través de senders que puguin transcórrer per la riba del Congost.
Es proposa reconsiderar els paràmetres del Polígon d’Actuació Urbanística que es concretarà a l’aprovació inicial,
augmentant l’edificabilitat i el nombre d’habitatges, per tal d’adequar el sostre a l’ordenació proposada i garantir
la viabilitat econòmica del sector. En aquest sentit en les consideracions per a la continuïtat dels treballs es proposa
una nova ordenació que reserva un espai lliure front el Congost per evitar al màxim les afectacions d’inundabilitat i
que, tot ajustant les cotes de les rasants dels carrers, es doni compliment als requisits de l’ACA.
Tanmateix, l’informe de l’ACA posa de manifest la necessitat d’un estudi global del Congost, per tal de trobar
solucions aigües amunt que minimitzin els efectes inundables a les àrees urbanes.
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SUGGERIMENTS REFERITS A LA AT8

Àmbit AT8 indicant finques incloses en els suggeriments presentats

Núm. Registre:
E/3653/2019
Data:
18/04/2019
Àmbit suggeriment:
AT8 ( Finca a Passeig Congost, 252 ref. cadastral 0251301DG4105S0001WH).
Núm. Registre:
E/3654/2019
Data:
18/04/2019
Àmbit suggeriment:
AT8 ( Finca a Passeig Congost, 254 ref. cadastral 0251315DG4105S0001OH).
Núm. Registre:
E/3655/2019
Data:
18/04/2019
Àmbit suggeriment:
AT8 ( Finca a Carrer Artesans, 1 ref. cadastral 0251314DG4105S0001MH).
Núm. Registre:
E/3656/2019
Data:
18/04/2019
Àmbit suggeriment:
AT8 (Finca a Carrer Artesans, 3 ref. cadastral 0251313DG4105S0001FH).
Núm. Registre:
E/3657/2019
Data:
18/04/2019
Àmbit suggeriment:
AT8 (Finca Carrer Artesans, 5 ref. cadastral 0251312DG4105S0001TH).
Núm. Registre:
E/3658/2019
Data:
18/04/2019
Àmbit suggeriment:
AT8 (Finca Carrer Artesans, 7 ref. cadastral 0251311DG4105S0001LH).
Núm. Registre:
E/3659/2019
Data:
18/04/2019
Àmbit suggeriment:
AT8 (Finca Carrer Artesans, 9 ref. cadastral 0251310DG4105S0001PH).
Núm. Registre:
E/3660/2019
Data:
18/04/2019
Àmbit suggeriment:
AT8 (Finca Carrer Artesans, 11 ref. cadastral 0251309DG4105S0001TH).
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Núm. Registre:
E/3661/2019
Data:
18/04/2019
Àmbit suggeriment:
AT8 (Finca Carrer Artesans, 13 ref. cadastral 0251318DG4105S0001DH).
Núm. Registre:
E/3662/2019
Data:
18/04/2019
Àmbit suggeriment:
AT8 (Finca Carrer Artesans, 19 ref. cadastral 0251317DG4105S0001RH).
Núm. Registre:
E/3663/2019
Data:
18/04/2019
Àmbit suggeriment:
AT8 (Finca Carrer Artesans, 2 ref. cadastral 0251801DG4105S0001XH).
Núm. Registre:
E/3664/2019
Data:
18/04/2019
Àmbit suggeriment:
AT8 (Finca Carrer Artesans, 6 ref. cadastral 0251803DG4105S0001JH).
Núm. Registre:
E/3666/2019
Data:
18/04/2019
Àmbit suggeriment:
AT8 (Finca Carrer Artesans, 10 ref. cadastral 0251805DG4105S0001SH).
Núm. Registre:
E/3667/2019
Data:
18/04/2019
Àmbit suggeriment:
AT8 (Finca Carrer Artesans, 14 ref. cadastral 0251807DG4105S0001UH).
Núm. Registre:
E/3668/2019
Data:
18/04/2019
Àmbit suggeriment:
AT8 (Finca Carrer Torrent Plandiura, 4 ref. cadastral 0251316DG4105S0001KH).
Núm. Registre:
E/3669/2019
Data:
18/04/2019
Àmbit suggeriment:
AT8 (Finca Carrer Ebenisteria, 1 ref. cadastral 0251813DG4105S0001AH).
Núm. Registre:
E/3670/2019
Data:
18/04/2019
Àmbit suggeriment:
AT8 (Finca Carrer Ebenisteria, 3 ref. cadastral 0251812DG4105S0001WH).
Núm. Registre:
E/3671/2019
Data:
18/04/2019
Àmbit suggeriment:
AT8 (Finca Carrer Ebenisteria, 7 ref. cadastral 0251810DG4105S0001UH
Finca Carrer Ebenisteria, 9 ref. cadastral 0251809DG4105S0001WH
Finca Carrer Ebenisteria, 11 ref. cadastral 0251808DG4105S0001HH
Finca Carrer Ebenisteria, 12 ref. cadastral 0151107DG4105S0001PH
Finca Carrer Ebenisteria, 14 ref. cadastral 0151108DG4105S0001LH).
Núm. Registre:
E/3672/2019 i doc. complementària presentada amb data 2 de maig, amb detall finques)
Data:
18/04/2019
Àmbit suggeriment:
AT8 (Finca Carrer Ebenisteria, 12 ref. cadastral 0151106DG4105S0001QH
Finca Carrer Ebenisteria, 10 ref. cadastral 0151105DG4105S0001GH
Finca Carrer Ebenisteria, 8 ref. cadastral 0151104DG4105S0001YH
Finca Carrer Ebenisteria, 6 ref. cadastral 0151103DG4105S0001BH).
Núm. Registre:
E/3665/2019
Data:
18/04/2019
Àmbit suggeriment:
AT8 (Finca Carrer Artesans, 6 ref. cadastral 0251803DG4105S0001JH
Finca Carrer Artesans, 8 ref. cadastral 0251804DG4105S0001EH).
Núm. Registre:
E/3673/2019
Data:
18/04/2019
Àmbit suggeriment:
AT8 (Finca Carrer Ebenisteria, 3 ref. cadastral 0251812DG4105S0001WH).
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Resum:
1. Respecte les previsions del planejament general actualment vigent, alternativa 0 de l’Avanç del POUM, el
suggeriment explica la delimitació de l’àmbit Àrea de transformació 8 (AT8 Ebenisteria), que és una àrea
industrial consolidada amb edificacions industrials preexistents i que inclou terrenys que el planejament vigent
classificava de sòl urbà no consolidat (UA 22 Ebenisteria), amb la clau A9 Industrial en transformació d’ús (a
desenvolupar amb la Clau A2 Zona Eixample) i un àrea industrial homogènia, també qualificada amb la Clau A9
però que no comprenia al seu interior cap àmbit de gestió, per la qual cosa, els terrenys estaven classificats de
sòl urbà consolidat. Tot i les diferències de gestió que ambdues classificacions comporten, l’article 105.2 de la
Normativa urbanística del planejament vigent establia que l’instrument de gestió de la clau A9 hauria de ser un
Pla de Millora Urbana el que els sotmetia, en la pràctica, al compliment de tot un seguit d’obligacions
urbanístiques, restringint considerablement l’aprofitament que podrien obtenir els propietaris. Tots els
terrenys, tant el considerats com a no consolidats, com els consolidats, haurien d’assumir les corresponents
cessions a l’Ajuntament i suportar les despeses d’urbanització de les obres que s’executessin. De totes
maneres, la preexistència de les edificacions i usos industrials consolidats a l’àmbit i l’aprofitament urbanístic
assignat a l’àmbit han impossibilitat la seva transformació a residencial. El vigent PGOU no va tenir en compte
aquestes preexistències ni els drets que caldria indemnitzar, delimitant uns àmbits inviables econòmicament,
en el qual no es va poder fer efectiu el principi de justa distribució de beneficis i càrregues que preveu la
legislació vigent. La viabilitat econòmica d’aquests sectors ha empitjorat amb les modificacions normatives
produïdes amb posterioritat a la entrada en vigor del vigent PGOU, ja que augmenten les càrregues que han de
suportar (10% de l’aprofitament urbanístic, lliure de despeses d’urbanització o la del 30% del sostre resultant
destinat a la construcció d’HPO).
2. Respecte als plantejaments realitzats per l’Avanç del POUM, alternatives 1 i 2, totes dues alternatives preveuen
que quedin incorporats a un nou àmbit de transformació denominat AT8 Ebenisteria tant els terrenys ubicats a
l’UA-22 Ebenisteria coms els situats entre el Passeig Congost i els carrers Ebenisteria, Bellavista i Torrent
Plandiura, tots consolidats per edificacions industrials existents i en preveuen idèntiques condicions de
desenvolupament. Argumenta que les previsions de l’AT8, l’ús principal de la qual serà el residencial, en quant
a edificabilitat bruta, sostre i usos admesos, amb la corresponent previsió d’habitatges de protecció oficial, han
configurat un àmbit encara més inviable des del punt de vista econòmic del que ja suposava el
desenvolupament de l’àrea industrial homogènia quan havia de desenvolupar-se al marge de la UA-22. De fet,
en els dos àmbits on, en conjunt s’originarien aproximadament uns 258 habitatges d’acord amb el planejament
vigent, el POUM en preveu 101 habitatges, dels quals els 30% HPO, a més de sumar les despeses d’urbanització
que s’estableixin més el corresponent percentatge d’aprofitament urbanístic lliure de càrregues a favor de
l’administració actuant. Per tots aquests motius, es torna a infringir el principi de justa distribució de beneficis i
càrregues que estableix la legislació urbanística, el que, d’acord amb la jurisprudència, permet denunciar
aquest àmbit.
3. En quan a la voluntat majoritària dels propietaris de l’àmbit, els quals desenvolupen les seves activitats en les
edificacions preexistent, ja com a propietaris, ja com arrendadors, aquesta és la de continuar desenvolupantles dins el mateix sector. Consideren que és un sector que queda aïllat, sense incidència negativa en les sectors
residencials amb els que limita, i que les seves són activitats artesanes i no contaminants. La voluntat dels
propietaris és que el POUM reculli aquesta realitat i que defineixi una regulació específica que ordeni les
construccions preexistents i que permeti obtenir llicències per tot tipus d’obres necessàries pel seu
desenvolupament i no només les de manteniment o millora que permetia el planejament vigent, així com la
possibilitat d’implantar noves activitats, sense subjecció al règim d’usos provisionals establerts pel PGOU. Es
considera que permetre la dinamització d’aquest sector en una zona cèntrica, amb mínimes molèsties pels
sectors residencial dels seu voltant, resultaria beneficiós pel municipi.
4. En qualsevol cas, el sector delimitat ha de tenir en compte els drets indemnitzatoris a favor dels diferents
interessats en el moment d’establir el seu aprofitament urbanístic, generant alguna plusvàlua que serà la que
garantirà la viabilitat econòmica de l’actuació i actuarà com a incentiu per tal de procedir al desenvolupament
urbanístic del sector per part dels propietaris.
Sol·licita atorgar als terrenys inclosos en l’AT8 el tractament previst al punt 3 d’aquest suggeriment o, en el seu
defecte, incrementar l’aprofitament urbanístic assignat a l’AT8, garantint la seva futura viabilitat econòmica.
Comentari:
El document de l’Avanç de Pla indica objectius i criteris d’ordenació, sense entrar en els detalls de gestió i
delimitació dels àmbits de planejament derivat, que es concretaran a la redacció de l’aprovació inicial. És en aquest
sentit que es consideren les illes del carrer Ebenisteria com a una àrea de transformació, fet que no és una novetat
si no que tal i com s’exposa al suggeriment ja té condició d’àrea de transformació al planejament vigent. Segons el
PGOU a l’àmbit de l’AT8 ja es preveia a l’illa oest la Unitat d’Actuació 22 i l’illa central es qualificava amb la clau 9
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indústria en transformació d’ús, obligant a tramitar un PMU. Per tant entenem que la delimitació de l’AT8 és
totalment necessària i coherent amb el planejament vigent.
Així mateix cal entendre el caràcter indicatiu d’aquesta AT, especialment pel que fa a l’àmbit i a les condicions
d’edificabilitat i densitat que són únicament una primera aproximació, i que es detallarà a l’aprovació inicial. En
aquest sentit es proposa com a criteris per a la redacció de l’aprovació inicial delimitar un PMU que inclogui
únicament l’illa compresa entre el c. Ebenisteria i la C-17, ja que es tracta d’una illa poc consolidada i on es preveu
un nou vial que prolonga el c. Serreta fins a la Doma, element important per completar el mallat de carrers de
l’àrea urbana a l’oest del Congost.
Les altres dues illes, que es troben totalment consolidades i si bé algunes naus es troben en lloguer, la majoria de
naus compten amb activitats en funcionament, es considera adequat regular-les amb una qualificació semblant a
la prevista al planejament vigent, admetent l’ús d’activitats econòmiques i preveient la transformació a usos
residencials mitjançant un PMU per a cada illa. La normativa definirà les condicions de la transformació, definint
l’edificabilitat màxima i les cessions mínimes. Es considera adequat mantenir la masia existent al passeig Congost
com a verd privat.

Núm. Registre:
E/3898/2019
Data:
26/04/2019
Àmbit suggeriment:
AT8
Resum:
Propietaris de l’Illa configurada pels carrers Artesans, Passeig Congost, Bellavista i Torrent Plandiura.
Manifesta el seu desacord amb la proposta referent a l’AT8 que fan les alternatives 1 i 2 de l’Avanç del POUM.
L’1 de març de 2018 es va presentar el PMU corresponent a l’illa de referència per a la seva tramitació i aprovació.
Al maig de 2018 s’emeten informes tècnics i jurídics que indiquen esmenes a executar abans d’informar
favorablement aquest instrument i fins al novembre de 2018 es mantenen un parell de reunions amb els tècnics de
l’Ajuntament per tractar les discrepàncies aparegudes envers l’obligatorietat de les reserves d’habitatge protegit
que es recollia en els informes. Una vegada solventades, es torna a treballa en el PMU recollint les esmenes
sol·licitades però al desembre de 2018 es rep una declaració de caducitat d’aprovació del PMU que no contempla
les reunions mantingudes a partir dels informes.
Destaca, també, la reducció, dins de l’àmbit, tant de sostre com de unitats d’habitatge respecte el vigent Pla
General, que és superior al 50%. Argumenta que aquesta reducció, així com englobar tres illes, actualment
destinades a l’activitat industrial, fa pràcticament inviable la transformació desitjada.
Sol·licita mantenir les condicions d’ordenació i els usos previstos en l’actual planejament.
Adjunta el Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada per el Passeig Congost, carrer Artesans, carrer Bellavista i
Torrent Plandiura del municipi de la Garriga.

Ordenació proposada PMU illa Artesans

Masia existent

Comentari:
El document de l’Avanç de Pla indica objectius i criteris d’ordenació, sense entrar en els detalls de gestió i
delimitació dels àmbits de planejament derivat, que es concretaran a la redacció de l’aprovació inicial. És en aquest
sentit que es consideren les illes del carrer Ebenisteria com a una àrea de transformació, tal com es preveu al
planejament vigent. Segons el PGOU a l’àmbit de l’AT8 ja es preveia a l’illa oest la Unitat d’Actuació 22 i l’illa
central es qualificava amb la clau 9 indústria en transformació d’ús, a partir de la qual s’han iniciat els treballs de
redacció del PMU adjunt al suggeriment.
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Així mateix cal entendre el caràcter indicatiu d’aquesta AT, especialment pel que fa a l’àmbit i a les condicions
d’edificabilitat i densitat que són únicament una primera aproximació, i que es detallarà a l’aprovació inicial.
Respecte l’illa compresa entre c. Artesans i el Psg Congos, que es troba totalment consolidada i on la majora de
naus amb activitats en funcionament, es considera adequat regular-la amb una qualificació semblant a la prevista
al planejament vigent, admetent l’ús d’activitats econòmiques i preveient la transformació a usos residencials
mitjançant un PMU per a cada illa. La normativa definirà les condicions de la transformació, definint l’edificabilitat
màxima i les cessions mínimes. Es considera adequat mantenir la masia existent al passeig Congost com a verd
privat.
Respecte al PMU adjunt no es considera que l’ordenació proposada s’ajusti al model de ciutat plantejat a l’Avanç,
on es proposa la configuració d’un teixit en illa, conformant places definides amb claredat per les façanes que
generen l’espai urbà, prioritzant els usos d’activitat econòmica en planta baixa per tal de garantir la mixticitats
d’usos i uns espais on es generi vida urbana.
El redactor del suggeriment no acredita la representativitat que exposa.

Núm. Registre:
E/3923/2019
Data:
29/04/2019
Àmbit suggeriment:
AT8.
Resum:
Propietaris de terrenys situats dins l’àmbit de l’illa delimitada pel Passeig Congost, carrers Artesans, Bellavista i
Torrent Plandiura.
S’oposa a la delimitació d’aquesta illa com a àmbit de transformació AT8, per part de l’Avanç, l’objecte del qual és
regular i facilitar el procés de transformació de les activitats industrials existents en zona residencial.
Argumenta que l’Avanç no contempla que l’illa estigui en tràmits de desenvolupament mitjançant la tramitació
d’un Pla de Millora Urbana que es troba pendent de la presentació d’un document d’esmena arrel de l’informe de
deficiències emès pels serveis tècnics de l’Ajuntament.
D’altra banda, el fet d’incloure vàries illes dins de l’AT8, dificultarà molt el desenvolupament urbanístic. En aquest
àmbit hi ha una gran quantitat d’edificacions existents, fet que ja reconeixia el planejament vigent amb la seva
qualificació amb la clau A9 (Industrial en transformació d’ús), el que elevarà les importants indemnitzacions
econòmiques que comporta la seva eliminació i es trobarà amb una forta oposició per part dels seus titulars i/o
ocupants.
En aquest sentit, les determinacions de l’Avanç no compleixen el principi general de sostenibilitat de l’actuació
urbanística, previst pels articles 3 i 118 del TRLU. Argumenta que l’àrea delimitada no permet un repartiment
equitatiu de beneficis i càrregues, ateses les excessives càrregues urbanístiques que el propietaris hauran de
suportar enfront de la reducció de beneficis, ja que l’Avanç preveu una reducció del 50% del sostre respecte el
planejament vigent però manté les mateixes càrregues urbanístiques el que s’uneix a una previsible dificultat en la
gestió, atesa la integració d’un major nombre de propietaris i les elevades indemnitzacions per la quantitat
d’edificacions a eliminar.
Per altra banda, no troba justificació al diferent tractament entre l’àrea AT8, que ha de donar continuïtat pel sud a
la Doma fins al barri de Les Roques, quan no arriba a la riba del Congost, i l’AC1 La Doma, que sí que hi arriba.
Sol·licita la supressió de l’àrea AT8 actualment delimitada.
Comentari:
El document de l’Avanç de Pla indica objectius i criteris d’ordenació, sense entrar en els detalls de gestió i
delimitació dels àmbits de planejament derivat, que es concretaran a la redacció de l’aprovació inicial. És en aquest
sentit que es consideren les illes del carrer Ebenisteria com a una àrea de transformació, tal com es preveu al
planejament vigent. Segons el PGOU a l’àmbit de l’AT8 ja es preveia a l’illa oest la Unitat d’Actuació 22 i les altres
dues illes es qualificaven amb la clau 9 indústria en transformació d’ús, a partir de la qual s’han iniciat els treballs
de redacció del PMU esmentat.
Com a criteris per a la continuació dels treballs es proposa delimitar un PMU que inclogui únicament l’illa compresa
entre el c. Ebenisteria i la C-17, ja que es tracta d’una illa poc consolidada i on es preveu un nou vial que prolonga el
c. Serreta fins a la Doma, element important per completar el mallat de carrers de l’àrea urbana a l’oest del
Congost.
Les altres dues illes, que es troben totalment consolidades i, si bé algunes naus es troben en lloguer, la majoria de
naus compten amb activitats en funcionament, es considera adequat regular-les amb una qualificació semblant a
la prevista al planejament vigent, admetent l’ús d’activitats econòmiques i preveient la transformació a usos
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residencials mitjançant un PMU per a cada illa. La normativa definirà les condicions de la transformació, definint
l’edificabilitat màxima i les cessions mínimes. Es considera adequat mantenir la masia existent al passeig Congost
com a verd privat.
Respecte a la comparació amb l’àmbit de la Doma, la delimitació d’aquest correspon al PPU aprovat, i es tracta de
sòl urbanitzable en unes condicions que no tenen res a veure amb les illes entre els carreres Artesans i Ebenisteria.

SUGGERIMENTS REFERITS A LA AT9

Situació de les parcel·les aportades als suggeriments
Núm. Registre:
E/2985/2019
Data:
02/04/2019
Àmbit suggeriment:
Cl Zona PEMU Roques 109 - AT9
Resum:
El planejament vigent qualifica el terreny de la seva propietat com a sòl urbanitzable, amb la conseqüent despesa
d’IBI. Davant la qualificació que fa l’Avanç de la zona, com a terreny inundable, sense haver tingut accés a l’informe
de l’ACA, argumenta que no pot saber si en aquesta zona inundable es podrien prendre mesures correctores amb
un cost assumible.
Sol·licita que l’Alternativa 2, que inclou el sòl de la seva propietat dintre de la zona AT9, respecti l’aprofitament
urbanístic que tenia amb el planejament anterior.
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Núm. Registre:
E/3856/2019
Data:
26/04/2019
Àmbit suggeriment:
Zona Pemu Roques - AT9
Resum:
Propietaris de les següents finques, enclavades en l’actual U.A.27 i futur AT9:
- Finca situada al carrer zona Pemu Roques 80 amb referència cadastral 0146008DG4104NOO01TF
- Finca situada al carrer zona Pemu Roques 82 amb referència cadastral 0146007DG4104NOOOlLF
- Finca situada al carrer zona Pemu Roques 83 amb referència cadastral 0146006DG4104NOO01PF
- Finca situada al carrer zona Pemu Roques 84 amb referència cadastral 0146005DG4104NOO01QF
- Finca situada al carrer zona Pemu Roques 85 amb referència cadastral 0146004DG4104NOO01GF
- Finca situada al carrer zona Pemu Roques 86 amb referència cadastral 0146003DG4104NOO01YF
- Finca situada al carrer zona Pemu Roques 108 amb referència cadastral 0347617DG4104N0001EF.
Les finques van ser adquirides per l’expectativa generada per la seva qualificació urbanística. El seu conjunt
representa un 22,90% del sector de la U.A.27. Consideren que les condicions proposades tant en l’alternativa 1
com en l’alternativa 2 per l’AT9 són excessivament restrictives, en quant a reducció de sostre i la reserva
d’habitatge protegit, i condicionen el seu desenvolupament ja que difícilment serà viable econòmicament, amb el
conseqüent impacte negatiu sobre les finances del municipi.
En contra de la reducció de superfície del sector que considera que hauria de mantenir la de l’U.A27, estipulant
que la zona que es vol desclassificar es destini a horts urbans en bones condicions i repartint l’aprofitament entre
tots els propietaris actuals. Tots aquests propietaris estan pagant l’IBI d’aquests terrenys com urbans i no seria
coherent fer fora de l’àmbit cap parcel·la que formés part de l’U.A.27. A més, mantenir aquesta superfície intacta
assegura que, amb el desenvolupament de l’àmbit, el municipi arribi a tenir una entrada digna. D’altra banda, tot i
que el POUM justifica aquesta reducció de superfície en la seva catalogació com inundable, existeix un informe
d’inundabilitat de l’any 2014, encarregat pels representats i aprovat per l’ACA, que proposa dues mesures
correctores en aquest aspecte.
No s’entén el tracte discriminatori que rep aquest àmbit per part del POUM respecte del Sector AC1 la Doma, del
que en promociona el seu desenvolupament.
Per tal d’argumentar la injustícia que suposen les dues propostes presentades per l’Avanç del POUM, l’al·legant
exposa cronològicament els fets que ha tingut amb l’Ajuntament de la Garriga respecte a les parcel·les de la
U.A.27, en el transcurs dels últims 35 anys. Posa de manifest que l’impost de béns immobles que s’ha vingut
pagant a l’Ajuntament correspon a sòl urbà, havent sol·licitat diverses vegades la disminució del valor cadastral,
rebent sempre una resposta negativa. I com, a partir de la parcel·la inicial i tenint present aquesta consideració de
sòl urbà, ha comprat les finques veïnes per tal de liderar la urbanització del sector. Al 2014, havent sol·licitat un
informe de inundabilitat que aprova l’ACA i per tirar endavant el desenvolupament del sector es manté una reunió
amb l’alcadessa i la regidora d’urbanisme per tal de presentar un avantprojecte i plantejar una proposta de
modificació puntual del PG, sobre la qual l’Ajuntament encara no s’ha pronunciat.
Sol·licita que s’incrementi el sostre edificable per part d’ambdues alternatives del POUM o que es mantinguin les
condicions del PGOU vigent; que es redueixi la reserva d’HPO de l’alternativa 2 al que marca la normativa; que es
mantingui la mateixa superfície de l’U.A.27, sense desqualificar cap parcel·la i que l’aprofitament de la futura AT9
es reparteixen entre la totalitat de les finques que configuren l’actual unitat d’actuació.
Adjunta Estudi d’inundabilitat, informe de l’ACA i Proposta de modificació d’ordenació del polígon U.A.27 del
PGOM de la Garriga.
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Proposta ordenació UA27

Núm. Registre:
E/3882/2019
Data:
26/04/2019
Àmbit suggeriment:
Zona PEMU Roques - AT9
Resum:
Propietari de la finca situada al carrer Riera 26, referència cadastral 0248413DG4104N0001KF, inclosa en l’actual
U.A. 27 i futur Àmbit de Transformació 9 AT.
Considera que les condicions proposades tant en l’alternativa 1 com en l’alternativa 2 per l’AT9 són excessivament
restrictives, en quant a reducció de sostre i la reserva d’habitatge protegit, i condicionen el seu desenvolupament
ja que difícilment serà viable econòmicament, amb el conseqüent impacte negatiu sobre les finances del municipi.
En contra de la reducció de superfície del sector que considera que hauria de mantenir la de l’U.A27, estipulant
que la zona que es vol desclassificar es destini a horts urbans en bones condicions i repartint l’aprofitament entre
tots els propietaris actuals. Tots aquests propietaris estan pagant l’IBI d’aquests terrenys com urbans i no seria
coherent fer fora de l’àmbit cap parcel·la que formés part de l’U.A.27. A més, mantenir aquesta superfície intacta
assegura que, amb el desenvolupament de l’àmbit, el municipi arribi a tenir una entrada digna. D’altra banda, tot i
que el POUM justifica aquesta reducció de superfície en la seva catalogació com inundable, existeix un informe
d’inundabilitat de l’any 2014, aprovat per l’ACA, que proposa dues mesures correctores en aquest aspecte.
No s’entén el tracte discriminatori que rep aquest àmbit per part del POUM respecte del Sector AC1 la Doma, del
que en promociona el seu desenvolupament
Sol·licita que s’incrementi el sostre edificable per part d’ambdues alternatives del POUM o que es mantinguin les
condicions del PGOU vigent; que es redueixi la reserva d’HPO de l’alternativa 2 al que marca la normativa; que es
mantingui la mateixa superfície de l’U.A.27, sense desqualificar cap parcel·la i que l’aprofitament de la futura AT9
es reparteixen entre la totalitat de les finques que configuren l’actual unitat d’actuació.
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Núm. Registre:
E/3883/2019
Data:
26/04/2019
Àmbit suggeriment:
Carrer Roques - AT9
Resum:
Copropietària de la finca situada al carrer Les Roques, referència cadastral 0146013DG4104N0001MF, inclosa en
l’actual U.A. 27 i futur Àmbit de Transformació 9 AT.
Considera que les condicions proposades tant en l’alternativa 1 com en l’alternativa 2 per l’AT9 són excessivament
restrictives, en quant a reducció de sostre i la reserva d’habitatge protegit, i condicionen el seu desenvolupament
ja que difícilment serà viable econòmicament, amb el conseqüent impacte negatiu sobre les finances del municipi.
En contra de la reducció de superfície del sector que considera que hauria de mantenir la de l’U.A27, estipulant
que la zona que es vol desclassificar es destini a horts urbans en bones condicions i repartint l’aprofitament entre
tots els propietaris actuals. Tots aquests propietaris estan pagant l’IBI d’aquests terrenys com urbans i no seria
coherent fer fora de l’àmbit cap parcel·la que formés part de l’U.A.27. A més, mantenir aquesta superfície intacta
assegura que, amb el desenvolupament de l’àmbit, el municipi arribi a tenir una entrada digna. D’altra banda, tot i
que el POUM justifica aquesta reducció de superfície en la seva catalogació com inundable, existeix un informe
d’inundabilitat de l’any 2014, aprovat per l’ACA, que proposa dues mesures correctores en aquest aspecte.
No s’entén el tracte discriminatori que rep aquest àmbit per part del POUM respecte del Sector AC1 la Doma, del
que en promociona el seu desenvolupament
Sol·licita que s’incrementi el sostre edificable per part d’ambdues alternatives del POUM o que es mantinguin les
condicions del PGOU vigent; que es redueixi la reserva d’HPO de l’alternativa 2 al que marca la normativa; que es
mantingui la mateixa superfície de l’U.A.27, sense desqualificar cap parcel·la i que l’aprofitament de la futura AT9
es reparteixen entre la totalitat de les finques que configuren l’actual unitat d’actuació.

Núm. Registre:
E/3900/2019
Data:
26/04/2019
Àmbit suggeriment:
Carrer Roques - AT9
Resum:
Propietària de les següents finques, incloses en l’actual U.A. 27 i futur Àmbit de Transformació 9 AT :
- Finca situada al carrer zona Pemu Roques 89 amb referència cadastral 0146002DG4104N0001BF
- Finca situada al carrer zona Pemu Roques 107 amb referència cadastral 0347619DG104N0001ZF
- Finca situada al carrer zona Pemu Roques 123 amb referència cadastral 0146001DG4104N0001AF.
Considera que les condicions proposades tant en l’alternativa 1 com en l’alternativa 2 per l’AT9 són excessivament
restrictives, en quant a reducció de sostre i la reserva d’habitatge protegit, i condicionen el seu desenvolupament
ja que difícilment serà viable econòmicament, amb el conseqüent impacte negatiu sobre les finances del municipi.
En contra de la reducció de superfície del sector que considera que hauria de mantenir la de l’U.A27, estipulant
que la zona que es vol desclassificar es destini a horts urbans en bones condicions i repartint l’aprofitament entre
tots els propietaris actuals. Tots aquests propietaris estan pagant l’IBI d’aquests terrenys com urbans i no seria
coherent fer fora de l’àmbit cap parcel·la que formés part de l’U.A.27. A més, mantenir aquesta superfície intacta
assegura que, amb el desenvolupament de l’àmbit, el municipi arribi a tenir una entrada digna. D’altra banda, tot i
que el POUM justifica aquesta reducció de superfície en la seva catalogació com inundable, existeix un informe
d’inundabilitat de l’any 2014, aprovat per l’ACA, que proposa dues mesures correctores en aquest aspecte.
Alerta de que dificultar el desenvolupament de nous sectors pot provocar una densificació de la població al centre
ja que els promotors optaran per aprofitar l’edificabilitat prevista en àrees cèntriques i que encara no està
esgotada.
No s’entén el tracte discriminatori que rep aquest àmbit per part del POUM respecte del Sector AC1 la Doma, del
que en promociona el seu desenvolupament
Sol·licita que s’incrementi el sostre edificable per part d’ambdues alternatives del POUM o que es mantinguin les
condicions del PGOU vigent; que es redueixi la reserva d’HPO de l’alternativa 2 al que marca la normativa; que es
mantingui la mateixa superfície de l’U.A.27, sense desqualificar cap parcel·la i que l’aprofitament de la futura AT9
es reparteixen entre la totalitat de les finques que configuren l’actual unitat d’actuació.
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Núm. Registre:
E/3901/2019
Data:
26/04/2019
Nom:
BON SERVEI TULLOP, SL
Àmbit suggeriment:
Carrer Roques - AT9
Resum:
Propietària de la següent finca, inclosa en l’actual U.A. 27 i futur Àmbit de Transformació 9 AT :
- Finca situada al carrer zona Pemu Roques 81 amb referència cadastral 0146011DG4104N0001TF
Considera que les condicions proposades tant en l’alternativa 1 com en l’alternativa 2 per l’AT9 són excessivament
restrictives, en quant a reducció de sostre i la reserva d’habitatge protegit, i condicionen el seu desenvolupament
ja que difícilment serà viable econòmicament, amb el conseqüent impacte negatiu sobre les finances del municipi.
En contra de la reducció de superfície del sector que considera que hauria de mantenir la de l’U.A27, estipulant
que la zona que es vol desclassificar es destini a horts urbans en bones condicions i repartint l’aprofitament entre
tots els propietaris actuals. Tots aquests propietaris estan pagant l’IBI d’aquests terrenys com urbans i no seria
coherent fer fora de l’àmbit cap parcel·la que formés part de l’U.A.27. A més, mantenir aquesta superfície intacta
assegura que, amb el desenvolupament de l’àmbit, el municipi arribi a tenir una entrada digna. D’altra banda, tot i
que el POUM justifica aquesta reducció de superfície en la seva catalogació com inundable, existeix un informe
d’inundabilitat de l’any 2014, aprovat per l’ACA, que proposa dues mesures correctores en aquest aspecte.
Alerta de que dificultar el desenvolupament de nous sectors pot provocar uns preus i venda i lloguer molt més alts
i una densificació de la població al centre ja que els promotors optaran per aprofitar l’edificabilitat prevista en
àrees cèntriques i que encara no està esgotada.
Ja fa anys que sobre la parcel·la referenciada es van escripturar servituds gratuïtes a favor de les companyies Gas
Natural i Estabanell i Pahisa i en benefici de tota la U.A. 27.
No s’entén el tracte discriminatori que rep aquest àmbit per part del POUM respecte del Sector AC1 la Doma, del
que en promociona el seu desenvolupament
Sol·licita que s’incrementi el sostre edificable per part d’ambdues alternatives del POUM o que es mantinguin les
condicions del PGOU vigent; que es redueixi la reserva d’HPO de l’alternativa 2 al que marca la normativa; que es
mantingui la mateixa superfície de l’U.A.27, sense desqualificar cap parcel·la i que l’aprofitament de la futura AT9
es reparteixen entre la totalitat de les finques que configuren l’actual unitat d’actuació.
Adjunta informe ACA i Estudi d’inundabilitat dels terrenys de la UA-27 del PGOU de la Garriga.

Comentari als diferents suggeriments presentats per a l’AT9:
En primer lloc cal posar context a les alternatives plantejades, entenent que l’Avanç de Pla únicament té com a
objectiu realitzar un anàlisi i diagnosi de la situació actual del poble, i proposar unes alternatives d’actuació d’acord
amb el model de desenvolupament adequat a les característiques i necessitats detectades. Dins el marc d’aquest
Avanç encara no es defineixen els sectors ni polígons, ja que no s’ha redactat encara la Normativa, però es
delimiten Àrees de Transformació en aquells espais on s’ha detectat la necessitat d’un procés de desenvolupament
o consolidació urbana, com és el cas de l’antiga UA27.
Entenem que l’espai situat al límit oest de la UA27 presenta uns riscos d’inundabilitat importants, que tot i poder
ser minimitzats amb mesures correctores de la urbanització, es preferent mantenir-lo com a zona d’horts, formant
part de la proposta d’arranjament de l’entorn del Congost de nord a sud de la vila.
Tot i així es podrien incloure aquests terrenys dins l’àmbit i destinar-los a espais lliures o horts comunitaris, per tal
de poder regular la situació actual dels horts. D’aquesta manera el repartiment de beneficis i càrregues serà igual
per a tots els propietaris. Entenent que es realitzarà una revisió de l’ordenació, adaptant-la als nous condicionants,
no es pot garantir que es mantinguin els mateixos paràmetres de l’antiga UA27 però sí que es determinin unes
condicions que s’ajustin a la viabilitat econòmica de l’actuació.
Pel que fa a la reserva d’HPP, cal aclarir que no es realitza una reserva superior al 30%, ja que aquesta reserva es
compta respecte el sostre residencial (11.542 m²st ) i per tant resulta 3.463 m²st destinats a habitatge protegit.
Entenem que al suggeriment presentat es parla d’una reserva superior al 30% tenint en compte el número
d’habitatges. Aquest fet és degut a que la ràtio de sostre per als habitatges de protecció és més baixa i per tant
resulta un número superior d’habitatges amb protecció.
Per tot l’exposat es proposa estudiar el manteniment de l’àmbit de la UA27 vigent i ajustar el sostre i nombre
d’habitatges de manera que es garanteixi la viabilitat econòmica i financera de l’actuació, tot i qualificant com a
espai lliure d’ús agrícola la part més propera al Congost.
Cal tenir en compte que observant el plànol de situació de les finques aportades als suggeriments la majoria se
situen dins la zona d’horts inundables.
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SUGGERIMENTS REFERITS AL SECTOR B-4 CAN POI
Núm. Registre:
E/3839/2019
Data:
25/04/2019
Àmbit suggeriment:
Sector B4 Can Poi
Resum:
El 13 de novembre de 2017 van presentar davant l’Ajuntament el Pla Parcial del Sector B-4 Can Poi, junt amb el
Document Ambiental Estratègic. Durant la tramitació s’incorporen les prescripcions del document d’abast emès
l’11 de juliol de 2018 per l’Oficina d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA) i se sol·licita la tramitació del Pla Parcial el
27 de novembre de 2018. La Junta de Govern Local acorda la seva denegació l’11 de febrer de 2019 per motiu de
les deficiències no esmenables i esmenables que consten relacionades en els informes i que es sintetitzen, en el
cas de les inesmenables, en el quadre que es recull al suggeriment. Igualment va ser denegada l’aprovació de la
Junta de Compensació constituïda per propietaris que representen més del 50% de la superfície del sector i que
manifesten la seva voluntat de desenvolupar el sector.
S’argumenta que el document d’abast de l’OTAA no considerava el sector inviable sinó que proposava una sèrie de
mesures correctores que es va recollir en el Pla Parcial presentat el 27 de novembre de 2018. D’altra banda, donat
que no totes les deficiències que fonamenten la denegació tenen la condició d’inesmenables, s’hauria d’haver
procedit a la suspensió i no a la denegació de l’aprovació, d’acord amb l’article 89.3 del TRLU.
S’acredita la voluntat de la majoria del sector de portar a terme el desenvolupament urbanístic del sector, amb la
constitució de la Junta de Compensació i amb la presentació del Pla Parcial, amb la tramitació del corresponent
document d’abast de l’OTAA inclosa, fonamentats en l’article 106 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (D
305/2006)
Sol·licita que a la revisió del POUM de la Garriga, els paràmetres urbanístics del sector B-4 Can Poi no siguin
objecte de cap tipus de revisió i que, per aquest sector, es mantingui allò previst a la normativa urbanística vigent.
Comentari:
El fet de haver iniciat la tramitació del PPU del sector B4 no condiciona les possibilitats de revisar el planejament
actual. Cal tenir en compte que el desenvolupament del sector es troba fora del termini fixat al Programa
d’Actuació municipal.
La desclassificació del sector no rau en els motius exposats per l’OTAA, tot i que la previsió de sòl urbanitzable sobre
terrenys forestals amb fort pendent no està d’acord amb els principis plantejats a l’Avanç de Pla.
Seguint l’estratègia de contenció del creixement proposada a l’Avanç de Pla, proposta que compta amb el
recolzament de la gran majoria de la població segons s’ha recollit a la participació ciutadana, es proposa
desclassificar el sector de Can Poi, així com la reducció i supressió d’altres àmbits que preveien un creixement
desmesurat i que supera els límits marcats pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona.
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Núm. Registre:
E/3888/2019
Data:
26/04/2019
Àmbit suggeriment:
Can Poi

Situació

Resum:
Propietari de la finca ubicada al carrer Can Poi del Bosc, 75, amb referències cadastrals 1554428DG4115S0000FL i
1554428DG4115S0001GB, inclosa al sector B4 Can Poi i classificada com a sòl urbanitzable programat, d’acord amb
el planejament urbanístic vigent.
Davant la classificació de sòl no urbanitzable forestal que les alternatives 1 i 2 de l’Avanç del POUM proposen pel
sector, el suggeriment aporta documentació i fotografies que sustenten el fet de que la finca referida disposa de
tots els serveis urbanístics requerits per la seva classificació com a sòl urbà i per tant sol·licita que en el POUM
quedi recollida aquesta realitat i que la finca quedi inclosa en la categoria de sòl urbà.
Si aquesta pretensió no fos recollida pel POUM, la finca quedaria en situació de volum disconforme, i per tant, i
seguint les consideracions dels articles 6 i 108 TRLU, el futur POUM:
(i) Haurà d’incloure un règim jurídic específic de reconeixement de les edificacions ubicades al sòl que el nou
planejament urbanístic classifiqui de no urbanitzable;
(ii) Haurà de definir en sentit ampli quines obres són autoritzables, amb caràcter general i amb caràcter
excepcional; què s’entén per obres de consolidació i rehabilitació;
(iii) Haurà de possibilitar l’ampliació de les edificacions existents, mitjançant la tramitació dels plans de
desenvolupament que siguin legalment exigibles;
(iv) Haurà de disposar el règim jurídic per a la concessió de llicencies en edificis en situacions de volum disconforme;
(v) Haurà de reconèixer tots els usos, incloent el residencial, l’ús hoteler i l’ús de turisme rural, entre d’altres; i
(vi) Així mateix, haurà de preveure la possibilitat de divisió horitzontal de les finques en sòl no urbanitzable.
Aporta factura de l’aigua i un rebut de pagament de la taxa de gestió de residus domèstics corresponents a l’any
2014 relatius a la Finca.
Comentari:
Seguint l’estratègia de contenció del creixement proposada a l’Avanç de Pla, proposta que compta amb el
recolzament de la gran majoria de la població segons s’ha recollit a la participació ciutadana, es proposa
desclassificar el sector de Can Poi.
Entenem que la masia indicada al suggeriment, al quedar en sòl no urbanitzable, podrà ser inclosa al catàleg de
masies i cases rurals, i per tant no quedaria en situació de volum disconforme i podrà acollir nous usos i possibilitat
d’ampliació segons es fixi a la fitxa corresponent.
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SUGGERIMENTS REFERITS A L’ANTIC SECTOR B-5 CAN VIOLÍ
Núm. Registre:
Data:

E/3705/2019
23/04/2019

Núm. Registre:
Data:

E/3715/2019
23/04/2019

Àmbit suggeriment:

B5 Can Violí

Resum:
Manifesten el seu interès en el desenvolupament del sector B-5 Can Violí i davant la possibilitat d’eliminació total o
de reduir el seu àmbit superficial que preveuen respectivament les alternatives 1 i 2 de l’Avanç del POUM,
proposen una alternativa per conjugui els interessos particulars i els públics: s’interessa formalment que el POUM
2
en tràmit mantingui integrament l’àmbit superficial que el PGOU va atorgar al sector, de 497.646 m , però
preveient que, d’acord amb la legislació urbanística vigent, el seu desenvolupament es realitzi per subsectors, de
forma espaiada en el temps. Cada fase es desenvoluparà de forma successiva però no ininterrompuda, sinó que ho
farà atenent a la conjuntura i a les necessitats que en cada moment manifesti el municipi de disposar de nous
habitatges de renda lliure i de protecció pública. Per això, en el moment en que es plantegi el seu respectiu
desenvolupament, cada subsector haurà d’acreditar la conveniència i l’oportunitat de la promoció, justificant
igualment l’equilibri del seu aprofitament urbanístic i de les seves cessions i càrregues respecte des de la resta de
subsectors pendents de desenvolupament. Aquesta proposta permetria mantenir la virginitat dels terrenys, sense
renunciar a una bossa de sòl urbanitzable residencial que s’aniria desenvolupant al llarg de la vigència del nou
POUM i d’acord amb les necessitats del municipi. La viabilitat d’aquest plantejament requereix que els redactors
del POUM reestudiïn les condicions de desenvolupament el Sector B-5 Can Violí als efectes de configurar un àmbit
que sigui viable econòmicament, d’acord amb els requisits establerts en l’article 118.3 del TRLU.
Comentari:
En primer lloc cal tenir en compte que l’urbanisme ha canviat molt des de que es va redactar el PGOU fins als temps
actuals, el creixement expansiu previst en la majoria de plans previs a l’esclat de la crisi econòmica s’ha posat en
crisi i ha deixat en molts pobles i ciutats de Catalunya grans extensions de sòl parcialment urbanitzat, sectors a mig
tramitar, infraestructures inacabades, etc. La planificació urbana actual ha de vetllar pels principis d’ocupació
racional del territori, el respecte pel medi ambient i la coherència amb les previsions de creixement i
desenvolupament econòmic, de manera que l’avanç de pla proposa una estratègia de contenció del creixement,
apostant per una vila compacta, ben comunicada i equipada.
En aquest sentit el sector B5 tal i com estava previst al PGOU vigent no es considera adequat, per la gran ocupació
del territori, per la tipologia proposada de baixa densitat que consumeix molt sòl per habitatge, i per la seva
desvinculació del nucli urbà, on encara resten espais on es prioritza el creixement. El seu desenvolupament per
fases no resol el problema de consum de sòl i model urbà proposat. Com es diu al suggeriment s’han esgotat els
terminis del Programa d’Actuació del PGOU, i tot i que s’hagi iniciat la tramitació del corresponent PPU es
considera que la revisió pot desclassificar el sector d’acord amb la proposta general pel municipi.
No obstant cal tenir en compte que a l’alternativa 2 de l’avanç es realitza la proposta de reduir el sector B5
mantenint un àmbit molt més reduït, que permetrà completar els límits sud de Can Violi i millorar la comunicació a
través de la via del tren, així com preveure un creixement racional d’habitatges aïllats
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Núm. Registre:
E/3861/2019
Data:
26/04/2019
Àmbit suggeriment:
B5 Can Violí
Resum:
Propietària al 50% de la finca situada al carrer S.U. B-8 71 referència cadastral 1443228DG4114S0001ZE, dins el
sector B5 Can Violí.
Tot i que la desclassificació de la seva parcel·la, que passa a ser rústica, tant per part de l’alternativa 1 com de
l’alternativa 2 de l’Avanç, el ocasiona un perjudici econòmic al perdre l’actual aprofitament urbanístic, l’al·legant
vol expressar el seu suport a la classificació que proposa l’Avanç del POUM pel Sector B5 Can Violí.
Comentari:
Es recull el suport a l’alternativa plantejada, tot i anar en contra dels propis interessos, prioritzant el model de vila i
la conservació de l’espai natural de Can Violi

