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1. JUSTIFICACIÓ,  
 
Justificació de la proposta 
 
La revisió del Pla General de Tordera es va aprovar definitivament per la C.T.U.B. el quinze 
d’octubre de 2003. La revisió del Pla General recollia el planejament derivat vigent i definia 
nous sectors, l’aplicació diària del present planejament ha anat concretant dia a dia un seguit 
de punts que cal modificar per tal de poder gestionar un desenvolupament del municipi 
ajustat a les necessitats reals. Tordera ha incrementat la seva població (de 12.000habitans 
en el cens del 2003 fins a 16.099 habitants en el cens de gener de 2011) i les seves 
necessitats.  

 
La modificació proposada té per objecte la reordenació puntual de l’àmbit de Sant Jaume, la 
del sector de Carretera de Fogars i el de l’àmbit de l’Esplai, resituant zones verdes i 
equipaments, segons el seu ús real amb la finalitat d’obtenir un espai d’equipament amb les 
dimensions suficients per  la ubicació d’un nou centre escolar de dues línies. 
 
Aquests ajustos es fan adaptant-se a la realitat d’ús de cada espai, de manera que aquells 
equipaments que estan utilitzats com a zona verda o parcs s’els hi reconegui aquest ús.  
 
1.2. ANTECEDENTS 
 
La modificació proposa actua sobre  el sector de Sant Jaume Mas Martí, el corresponent Pla 
Parcial va ser elaborat per l’Institut Català del Sòl, que es va aprovar definitivament en sessió 
de 21 de juliol de 1999, i definia també el Sector de Carretera de Fogars.  
 
Anteriorment, sobre aquest sector s’ha desenvolupat dues modificacions, la primera 
modificació va tenir lloc duran l’any 2005 amb l’objectiu principal d’augmentar la densitat 
edificatòria (sense incrementar l’edificabilitat) per donar sortida a la demanda d’habitatge  
protegit. Aquesta modificació es va aprovar definitivament en data 20 d’octubre de 2005. 

 
En data 25 de març de 2010 es va aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General 
per possibilitar l’ampliació de  l’equipament que acull els mòduls prefabricats escolars. Aquest 
document actualment està pendent de l’aprovació definitiva per part de la CTUB.   
 
 El creixement de la població i la necessitat de dotar al municipi d’equipaments de superfícies 
superiors als 7000m², per tenir situar centres educatius de primària de 2 línies, és el que ha 
motivat aquesta nova modificació, que resitua el sòl d’equipaments en el municipi.  
 
 



MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ PER LA REUBICACIÓ DELS SISTEMES D’EQUIPAMENT I ZONA 
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

VERDA AL SECTOR DE SANT JAUME
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

-
．
MAS MARTÍ P
．．．．．．．．．

ER POSSIBILITAR L’AMPLIACIÓ DE LA ZONA ESCOLAR
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

 

   pàg.4 

2. MARC LEGAL 
 
La legislació urbanística d’aplicació és: 
 
- Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
de Catalunya, art. 55, 57, 58, 59, 71, 74, 78.a), 83, 89, 90, 94, 95, 98, i 101. 
- Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, art. 
23, 64 a 76, 99, 102, 107, 112, 113, 117 i 118. 
- Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya, art. art. 53.1.s). 
- Llei 8/2007 de 28 de maig, del sòl, art. 11 i disposició addicional vuitena. 
- Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. 
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3. DOCUMENTACIÓ QUE INTEGRA LA MODIFICACIÓ PUNTUAL I EL PROCEDIMENT 
D’APROVACIÓ 
 
D’acord amb els arts. 94.5  i del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agostl), i 118 del seu Reglament (Decret 305/2006, de 18 de juliol), 
les modificacions de plans urbanístics han d’estar integrades per la documentació adequada 
a la seva finalitat, contingut i abast. Aquests preceptes s’han de posar en relació amb els 
art.96 Modificació de les figures de planejament urbanístic i art.97 Justificació de la 
modificació de les figures del planejament urbanístic, i art.98 Modificació dels sistemes 
urbanístics d’espais lliures, zones verdes o d’equipaments esportius del Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme (i concordants del seu Reglament), que regulen les modificacions de les 
figures d’ordenació urbanística municipal. 
 
Sobre aquesta base normativa la present Modificació puntual està integrada per la següent 
documentació: 
 

- Memòria Justificativa. 
- Document normatiu amb identificació dels preceptes de les Normes Urbanístiques 
 - Plànols. 

 
En relació amb aquesta documentació que integra la present Modificació puntual, cal 
considerar, que aquesta modificació no representa cap canvi de classificació del sòl. La 
modificació del planejament té per objecte la reordenació puntual d’un àmbit per resituar els 
usos previstos en el planejament. Aquesta modificació puntual no comporta cap canvi d’us 
del equipament, inicialment definit pel planejament,  tampoc no representa cap increment de 
sostre d’ús residencial ni altres usos. 
 

a) S’incorpora una Agenda d’Execució perquè la Modificació puntual requereix un 
desenvolupament, ja que regula usos de certes àrees del municipi. (ANNEX I) 

 
b) S’incorpora una avaluació econòmica i financera quan la present Modificació puntual 

comporta un cost o despesa econòmica més enllà de la seva pròpia redacció, en la mesura 
en què requereixi d’obres de construcció o urbanització. (ANNEX II) 

 
c) No s’incorpora un informe ambiental en aquells punts en què concorren alguns dels supòsits 

de l’art. 118.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. Donat que no se sotmet aquesta 
modificació a avaluació ambiental donat que la modificació no planteja una transformació del 
usos del sòl.  

 
d) S’incorpora un estudi d’avaluació de la mobilitat generada (ANNEXIII) pel fet que la present  

Modificació puntual es pot trobar en els supòsit de l’art. 3 del Decret 344/2006, de 19 de 
setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. Ja  que la 
Modificació proposada comporten una nova classificació de sòl urbà o urbanitzable, tot i que 
els usos  a que es destinen són existents.. 
 
Els tràmits als quals s’ha de sotmetre la present modificació són els següents: 
 
- Donat que la present modificació no afecta sòl no urbanitzable, aquesta no ha de ser 
objecte d'avaluació ambiental, (art.7 de la Llei 6/2009,  del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de 
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plans i programes). No obstant, l'Ajuntament pot sol·licitar a l'òrgan ambiental que, per mitjà 
d'una resolució motivada, declari la no-subjecció del pla a avaluació ambiental, sempre que 
aquest no produeixi efectes significatius en el medi ambient. 
 

- Aprovació inicial per part de l’Ajuntament de Tordera (art.85 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme). 

 
- Sotmetre la modificació a informació pública per termini d’un mes (art. 85.4 del Text Refós de 

la Llei d’Urbanisme). 
 
- Aprovació provisional per part de l’Ajuntament de Tordera  

 
- Aprovació definitiva per part del Conseller de Política Territorial, amb informe previ favorable 

de la comissió d’urbanisme competent i de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya  
 
 
 
 
 
 

L’arquitecta municipal  
 
 
 

Roser Bellera i Aranda 
Tordera, 18 de gener de 2011 
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4. ÀMBIT D’APLICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ  
 
Finques incials  
 
Àmbits de la Modificació Sector Sant Jaume Mas Marti 
 
Àmbits a modificar 
 
a) Actualment el sector de Sant Jaume Mas Martí disposa d’una zona “A”, qualificada com a 
sistema de Parcs i Jardins, (Clau P03)  amb una superfície de 4.714,62m², aquesta zona serà 
objecte de modificació i passarà a ser sistema d’equipament Cívic social, clau T4 E15. 
 
Aquest espai objecte de modificació, llinda al nord, amb l’espai actual destinat a zona 
d’equipament Cívic Social, clau T4 E15, de la unió d’aquests dos espais, en resulta un sòl 
destinat a equipament de 7.486m² on es podrà encabir una escola de primària de dues línies. 

 
 

 
 
Foto 1. Equipament escolar actual i zona verda objecte de modificació. 
 
b) L’actual sòl d’equipament, clau T4 E15, del Sector Sant Jaume Mas Martí, llinda al nord 
amb el vial  “Carrer de València”, aquest vial té definida una amplada variable de 6ml i de 
8,50ml en el tram entre els carrers Josep Tarradelles i el Carrer Enric Morera. Per tal de 
facilitar la mobilitat i el possible accés escolar en aquest tram, es defineix una secció constant 
de 8,50m d’amplada en tot el tram, de manera que un espai “B” definit per una franja de 
58,9ml de longitud i  2,5m d’amplada passarà a ser vial, disminuint la superfície d’equipament 
inicial en una superfície de 147,30m²  
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Àmbits de la Modificació Sector Carretera de Fogars. 
 
c) El sector de Carretera de Fogars disposa entre d’altres d’un espai qualificat com a sistema 
d’equipaments E00, amb una superfície de 3.917m², aquest espai afronta al nord amb el 
carrer de l’Amistat, a l’est i sud amb el Sistema de Parcs i jardins i a l’Oest amb la ronda de 
circumval·lació. Esta ocupat majoritàriament per l’equipament de la piscina cobertat i les 
pistes de pàdel, l’extrem sud, (definit en el plànol com “C”), és un espai lliure d’edificació de 
469,85m², es proposa modificar la qualificació d’aquest espai, ajustan-lo al seu ús real. 
 
 
Àmbits de la Modificació de l’àmbit de l’Esplai. 
 
d) En el sòl de la l’Esplai, esta qualificat majoritàriament com a sòl d’Equipament d’usos 
múltiples, Devesa , clau E13, dins d’aquest espai hi han uns jardins en que la seva finalitat no 
es la d’utilitzar l’espai per aglomeracions de públic temporals per celebració de fires i 
aparcaments, es proposa dons ajustar el planejament d’aquest espai a la realitat, de manera 
que tingui la qualificació de Sist de Parcs i Jardins, amb una superfície de 4.244,77m² 
(3.043,13 + 1.201,64). 
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5. PARAMETRES URBANISITICS I JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DEL 
SÒL  
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Dels quadres exposats en relació a les modificacions dels paràmetres urbanístics, s’en 
dedueix que de les modificacions proposades s’ajusten al que determina el Decret 
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, del Text refós de la Llei d’urbanisme, en concret l’article 
65 .3 on determina :   
 
“Els sectors d’us residencial, els plans urbanístics han de reservar per a zones verdes i 
espais lliures públics un mínim de 20m2 de sòl per cada 100m2 de sostre edificable, 
amb un mínim de 10% de la superfície de l’àmbit d’actuació urbanística, i han de 
reservar també per equipaments de titularitat pública un mínim de 20m2 de sòl per 
cada 100 m2 de sostre amb un mínim del 5% de la superfície de l’àmbit d’actuació 
urbanística. “ 
 
 
En aquest sentit es pot comprovar: 

 

        
RESERVES 

MINIMES       

Sant Jaume Mas Martí    sostre   Paràmetres vigents Mod. Proposada 

118.747,59 m2   75.030,44
20m2sòl  / 100 

sostre   118.747,59     

Sist. Parcs i Jardins 10% 11.874,76 15.006,09 15.006,09  22.476,00 18,93% 17.761,38 14,96%

Equipaments 5% 5.937,38 15.006,09 15.006,09  8.248,55 6,95% 29.139,32 24,54%
            
                    

Carretera de Fogars     SOSTRE 
RESERVES 

MINIMES   Paràmetres vigents Mod. Proposada 

40.979,82 m2   26.226,56    40.979,82     

Sist. Parcs i Jardins 10% 4.097,98 5.245,31 5.245,31  5.328,00 13,00% 5.797,85 14,05%
       piscina 3.916,11 9,56% 3.446,26   

       sanit 2.184,73 5,33% 2.184,73   

        930,64 2,27% 930,64   

Equipaments 5% 2.048,99 5.245,31 5.245,31   Suma equip. 6.561,63 16,00%
 
 
 
 
 
 
 
 

L’arquitecta municipal  
 
 
 

Roser Bellera i Aranda 
Tordera, 18 de gener de 2011 
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5. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT  

 
Les finques objectes de la modificació puntual del veïnat de Sant Jaume-Mas Martí, del 
Sector Carretera de Fogars i de l’àmbit urbà de L’Esplai son totes elles de propietat municipal.  

 

 

 
 
 
6. PLANEJAMENT VIGENT I MODIFICACIÓ PROPOSADA 
 
El sòl on s’ubica l’àmbit a modificar estava classificat com a sòl urbanitzable, sector “Sant 
Jaume –Mas Martí ”. El sector va desenvolupar el procés de transformació fins arribar a ser 
sòl urbà. El corresponent Pla Parcial es va aprovar definitivament per la CTUB en data de 21 
de juliol de 2009.  
 
En data 15 d’octubre de 2003,  es va aprovar definitivament per acord de la C.U.B, la revisió 
del   Pla General de Tordera i va ser publicada en el D.O.G.C. el 23 de gener de 2004.  
 
Posteriorment en data 20 d’octubre de 2005 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
va aprovar la modificació puntual del Pla General i del Pla Parcial en l’àmbit de Sant Jaume 
Mas Martí, amb l’objecte de augmentar la densitat de l’ús residencial, sense increment de 
l’edificabilitat. Donat que aquest augment no densitat es destinava a habitatges de protecció 
pública i no l’ultrapassava el nombre d’habitatges que resulta d’aplicar el mòdul de 70m2 al 
sostre amb aquesta destinació, d’acord amb l’article 94.3 de la Llei 2/2002, de 14 de març 
d’urbanisme, modificada per la Llei 10/2004 de 24 de desembre, no es va haver de preveure 
una reserva complementaria de terrenys per a sistemes d’espais lliures i equipaments. 

 
En data 25 de març de 2010 es va aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General 
per possibilitar l’ampliació de  l’equipament que acull els mòduls prefabricats escolars. Aquest 
document actualment està pendent de l’aprovació definitiva per part de la CTUB.   
 
La present modificació puntual proposa la modificació i reubicació del sistema d’equipaments 
clau (T4 E15) i del sistema de zona verda per tal de dotar al municipi d’un equipament de 
major dimensió per permetre el creixement de l’equipament actual, que cobreixi les 
necessitats socials del municipi de Tordera.  
 
La modificació proposada no implica un augment del sostre ni la disminució de la superfície 
dels sistemes urbanístics d’equipament comunitaris de titularitat pública. Donat que no hi 
ha augment de sòl residencial ni de cap altre sòl de ús privat, la modificació proposada no 
computa als efectes de l’aplicació dels requeriments d’increment de les reserves per a espais 
lliures i equipaments que estableixen l’art. 100 de la Llei d’urbanisme. (tal i com determina 
l’art. 118.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme). 
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7. NORMATIVA DELS SISTEMES  OBJECTE DE MODIFICACIÓ 
8.  

Es mante la normativa vigent per la zona d’equipaments i zona verda del sòl urbà de Tordera. 
(art. 227 al 231 del PG de Tordera . 
 
Es manté la normativa vigent per la zona d’equipaments i zona verda del sector de l’àmbit de 
Carretera de Fogars, segons el Pla Parcial aprovat definitivament. 
 
Es manté la normativa vigent per la zona d’equipaments i zona verda del sector de l’àmbit de 
Sant Jaume Mas Martí, segons  queda definit en els articles 735-743 (inclòs) del Pla General 
Vigent,  
 
 
 

L’arquitecta municipal 
 
 
 

Roser Bellera i Aranda 
Tordera, 18 de gener de 2011 
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8. PLANOLS D’ORDENACIÓ 
 
1. PLANOL DE SITUACIÓ  E: 1/5.000 
 
2. PLANOL TOPOGRAFIC  E: 1/1.000 
 

3. ORTOFOTOMAPA    E: 1/1.000 
 

4. PLANOL CADASTRAL   E: 1/1.000 
 
5. PLANEJAMENT VIGENT  E: 1/1.000 
 
6. PLANEJAMENT PROPOSAT  E: 1/1.000 
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ANNEX I  
 
AGENDA D’EXECUCIÓ 
 
L’agenda d’execució estableix l’ordre i els terminis de desenvolupament del sòl objecte de 
modificació en un sentit lògic de desenvolupament. En aquest cas la modificació  de la 
qualificació dels espais de titularitat municipal, no esta supeditat a cap condicionat i per tant 
serà immediata. 
 
Donat que l’equipament escolar que es considera prioritari per les necessitats actuals,  la 
modificacions de la qualificació del sòl una vegada s’aprovi, possibilitarà la disponibilitat 
d’aquest per la construcció  del centre escolar. Igualment l’àmbit que es vol qualificar com 
zona verda és ja una realitat i per tant no necessita d’agenda d’execució. 
 
 

ANNEX II AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 
 

Els àmbits objecte de la modificació són de propietat municipal, obtinguts mitjançant  
adquisició originària – cessió obligatòria i gratuïta de sistemes- al portar a terme el procés de 
transformació urbanística del sector Sant Jaume Mas Martí, del sector Carrera de Fogars, així 
com els jardinets de l’esplai son també patrimoni municipal des de temps immemoriables.  
 
D’altra banda tots els àmbits de modificació estan dotats dels serveis i instal·lacions 
necessaris per ser considerats sòl urbà,  i els àmbits que es volen transformar en zona verda, 
ja es troba urbanitzat i condicionats com a tal, tal i com mostren les fotografies. 

 
El desenvolupament d’aquests dos espais no comporta en cap cas una despesa municipal 
donat que l’espai d’equipament destinat a Equipament, amb la finalitat d’ampliar l’actual 
centre escolar, es cedirà al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per tal 
que ocupi l’espai suficient per al correcte funcionament del centre escolar.  
 
 
ANNEX III ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

 
 

La ubicació de l’escola afectarà únicament la mobilitat interna del municipi, el que 
suposa que una part del desplaçament és amb vehicle privat i la resta es amb transport 
col·lectiu.  
 
Pel que fa a la possibilitat de desplaçar-se amb bicicleta, cal dir que l’actual xarxa de 
carrils bici està formada per trams, i per tant no hi continuïtat amb tot el municipi. 

 
  L’arquitecta municipal 

 
 

Roser Bellera i Aranda 
Tordera, 18 de gener de 2011
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