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1. INTRODUCCIÓ
Aquest document té per objectiu tramitar la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació
per la supressió de la reserva d’infraestructures viàries, en concret la supressió de la reserva de
sòl que possibilitaria la construcció d’un nou pont sobre la Tordera, en un sòl no urbanitzable,
d’especial protecció que forma part de la Xarxa Natura 2000.
D’altra banda dita reserva de sòl, més enllà de constar en el Pla General, no està contemplada
en el capítol d’INFRAESTRUCTURES I VIALITAT del Pla Territorial Metropolita.
La reserva de vialitat, per la construcció del pont, a més de travessar La Tordera, afecta altres
finques, són les següents parcel·les cadastrals
la finca amb referència cadastral
08284A017000320000PE de us agrícola, la finca amb referència cadastral
08284A017000490000PFtambé de ús agrícola, la finca 08284A017090020000PB que correspon
amb la traça del tren i la finca 08284A001000120000PR que suposaria la connexió entre el pont
proposat i l’actual carretera GI-512 .
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2. ANTECEDENTS
El Pla General d’Ordenació de Tordera, aprovat definitivament l’any 1984, definia dins
l’àmbit composat pel sòl urbanitzable programant del sector de la Mina d’Or, i pel sòl
urbanitzable no programant del sector de Can Busca , un vial que travessava i articulava
la zona industrial, (coincidint amb el camí públic històric) .
El vial partia de la carretera BV-5122, i es desenvolupava amb una amplada de 15 m
sobre la traça del camí rural existent i continuava fins l’extrem nord de l’àmbit industrial,
arribat en aquest punt, es deslligava de la traçat del camí públic, girava a la banda est, i
finalitzava en un pont sobre la Tordera, l’esmentat pont s’enllaçava amb la carretera GI512 .

Posteriorment la revisió del Pla General d’ Ordenació que es va aprovar definitivament
l’any 2003 modifica el traçat del polígon industrial separant-se de la llera del riu, alhora
que substitueix el pont (que estava grafiat en el Pla General de l’any 1984), per una
reserva de sòl indicativa .
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D’altra banda la revisió del Pla General, en el seu document “PLA D’ETAPES” (pàg. 10),
inclou en la definició de les actuacions, el desenvolupament dels sectors industrials “La
Mina d’Or“ i Can Buscà Nord”, així com preveu, adscrites al sector del Pla Parcial Can
Busca Nord, les actuacions següents de xarxa bàsica externa:
-

Actuació XEB S-10.6: construcció de l’enllaç en T a la GI-600 Pont de Can Buscà
Actuació XEB S-10.7: construcció de la rotonda –variant de Can Buscà
Actuació XEB S-10.9: variant de Can Buscà

Tot i la descripció del “PLA D’ETAPES” (pàg. 10), els plànols d’ordenació només
n’identifiquen l’actuació XEB S-10.9 que conté alhora la rotonda d’accés als sectors i la
urbanització del camí de Fogars a Tordera fins al límit nord del sector de Can Buscà Nord,
però en cap cas es contempla o es grafia cap actuació que correspongui amb el pont.
D’altra banda, les corresponents fitxes dels sectors industrials, Sector La Mina d’Or i
Sector Can Busca Nord, no estableix la construcció d’un pont com a càrregues externes
dels sector.
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Posteriorment en data 20 d'abril de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar
definitivament el Pla Territorial Metropolita, el qual en el seu plànol
INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT – INFRAESTRUCTURES VIÀRIES, XARXA PROPOSADA
3.3. i el plànol INFRAESTRUCTURES VIÀRIES, ACTUACIONS 3.4., no contempla dins les
actuacions a fer en la xarxa viària la construcció d’aquest pont.
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2. JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA

El Pla General estableix reserves de sòl per infraestructures viàries, en concret la reserva
de sòl que possibilitaria la construcció d’un nou pont sobre la Tordera, en un sòl no
urbanitzable, d’especial protecció que forma part de la Xarxa Natura 2000, i que no
consta adscrit com a cap sector de sòl urbanitzable, ni tampoc esta recollit en el Pla
Territorial Metropolita.
Més enllà d’aquesta situació, la única justificació per mantenir la reserva de sòl, seria
donar un segon accés al sector urbanitzable del sector Can Buscà Nord, (sòl urbanitzable,
amb una superfície total de 332.562m) , tot i que l’accés a aquest sector ja esta definit
l’accés des de la carretera BV-5122 . Però tot i que el Pla General preveu una important
reserva de sòl per desenvolupar de Can Busca Nord, el fet es que l’aprovació per part
del Govern central del Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifica el
Reglament del Domini Públic Hidràulic, i la posterior guia tècnica per l’aplicació del
Reglament del domini públic hidràulic, juntament amb el fet que Can Buscà Nord estigui
dins de zona de Flux Preferent fa preveure de les dificultats de desenvolupar el sector
de Can Buscà Nord.
En concret el Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, (pel qual es modifica el
Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat per el Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril
i el Reglament de Planificació Hidrològica, aprovat pel Real Decret 907/2007, de 6 de
juliol, i altres reglaments en matèria de gestió de riscos de inundació, caudals ecològics,
reserves hidrològiques i abocaments d’aigües residuals), estableix en l’article 9 bis , punt
b), una sèrie de limitacions en el sòl en situació de sòl rural entre elles que no es
permeten “Edificacions, obres de reparació o rehabilitació que suposin un increment de
l’ocupació en planta o del volum de edificacions existents, canvis d’us que incrementin la
vulnerabilitats de la seguretat de las persones o bens front a les avingudes, garatges
subterranis, soterranis i qualsevol edificació sota rasant”.
La “Guia Tècnica” estableix quins son els sòls en situació bàsica de sòl rural i sòl urbà,
establint que està en situació de sòl rural aquells sòls en que tot i que el planejament
prevegui que poden transformar-se en sòl urbanitzat, no hagin finalitzat la seva
transformació.
Així dons la construcció d’un pont en aquest punt només es justificaria per donar una
alternativa d’accés i sortida a un ús intensiu de la zona industrial, però vist les
circumstancies actuals, aquesta reserva de sòl industrial es preveu molt difícil de
desenvolupar. D’altra banda, la possibilitat de fer un segon accés-sortida al polígon
industrial hauria de passar per buscar solucions amb un impacte ambiental menor al
que implica la construcció d’un pont de 475ml. en un espai d’especial protecció que
forma part de XARXA NATURA 2000.
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4. DOCUMENTACIÓ QUE INTEGRA LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
I EL PROCEDIMENT D’APROVACIÓ

El present document es formula per l’Ajuntament de Tordera d’acord amb les
competències que estableix l’article 76.2 del TRLU, en relació a la formulació de plans
d’ordenació urbanística municipal.
D’acord amb el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost que incorpora les modificacions de la Llei 3/2012 de 22 de febrer), les
modificacions de plans urbanístics han d’estar integrades per la documentació
adequada a la seva finalitat, contingut i abast.
Article 59. Documentació dels plans d'ordenació urbanística municipal
1. Els plans d'ordenació urbanística municipal es formalitzen, salvant el que estableix
l'apartat 2, mitjançant els documents següents:
a) La memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris que
escaiguin.
b) Els plànols d'informació i d'ordenació urbanística del territori i, en el cas del sòl urbà
consolidat, de traçat de les xarxes bàsiques d'abastament d'aigua, de subministrament
de gas i d'energia elèctrica, de comunicacions, de telecomunicacions i de sanejament i
les corresponents als altres serveis establerts pel pla.
c) Les normes urbanístiques.
d) El catàleg de béns a protegir, d'acord amb l'article 71.
e) L'agenda i l'avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.
f) La documentació mediambiental adequada i, com a mínim, l'informe mediambiental.
g) El programa d'actuació urbanística municipal, si escau.
h) La memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de producció
d'habitatge de protecció pública en les modalitats corresponents que aquesta Llei
determina. A més, si el planejament ha inclòs les reserves a què fa referència l'article
34.3, cal justificar-ho en la memòria social.
2. En el cas que l'escassa complexitat urbanística d'un municipi només exigeixi distingir
entre sòl urbà i sòl no urbanitzable, la documentació mínima dels plans d'ordenació
urbanística municipal ha de consistir en la memòria, els plànols d'informació i de
delimitació del sòl urbà i no urbanitzable, les normes urbanístiques bàsiques, alineacions
i rasants i l'informe mediambiental.
3. La memòria a què es refereix l'apartat 1.a ha d'integrar:
a) El programa de participació ciutadana que l'ajuntament hagi aplicat al llarg del procés
de formulació i tramitació del pla per garantir l'efectivitat dels drets reconeguts per
l'article 8. b) La justificació de l'observança de l'objectiu del desenvolupament urbanístic
sostenible i de les directrius per al planejament urbanístic que són objecte,
respectivament, dels articles 3 i 9.
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c) Les mesures adoptades per facilitar l'assoliment d'una mobilitat sostenible en el
municipi, en compliment de l'obligació de prestació del servei de transport col·lectiu urbà
de viatgers i viatgeres.
d) L'informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la
suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l'impacte de
les actuacions previstes en les finances públiques de les administracions responsables de
la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels
serveis necessaris.
4. L'agenda a què es refereix l'apartat 1.e, si no hi ha un programa d'actuació urbanística
municipal, s'actualitza cada sis anys per acord de l'ajuntament, després d'un termini d'un
mes d'informació pública. Aquest acord s'ha de publicar en el butlletí oficial corresponent
i s'ha de comunicar a la comissió territorial d'urbanisme competent.
Aquests preceptes s’han de posar en relació amb els art. 118 Determinacions i
documentacions dels instruments de planejament urbanístic, segons el Decret
305/2006 de 18 de juliol del Reglament de la Llei d’Urbanisme, 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 descriptiva i justificativa del Pla
- Plànols d’informació i ordenació urbanística
Aquesta modificació no representa cap canvi de classificació del sòl, tampoc comporta
cap variació dels aprofitaments urbanístics, ni cap increment de sostre d’ús residencial
ni altres usos, per aquest motiu la memòria .
a) No s’incorpora agenda ni avaluació econòmica o financera ja que la present Modificació
puntual no comporta cap cost o despesa econòmica més enllà de la seva pròpia
redacció, donat què no implica d’obres de construcció, d’urbanització, ni cap altre
actuació a desenvolupar.
b) No s’incorpora un informe ambiental donat que la proposta no tindrà cap repercussió
ambiental. D’acord amb la llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, s’ha
considerat que la modificació proposada no concorre en cap dels supòsits que
s’expressen en l’article 6 de l’esmentada llei, al tractar-se únicament de l’eliminació de
una reserva de sòl per infraestructures viàries.
“ 118.4 Determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de
planejament urbanístic
Les modificacions dels plans urbanístics han d'estar integrades per la documentació
adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d'incorporar
l'informe ambiental corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin
a avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna repercussió ambiental.
També s'ha d'incorporar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada, en els casos que
així ho estableixi la legislació vigent.”

Llei 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.
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1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y
programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una
Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una
disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo
de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos
a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura,
acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión
de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del
medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o
del uso del suelo; o bien,
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos
previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano
ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V.
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano
ambiental, a solicitud del promotor.
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado
anterior.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso,
a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro
de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior.
c) No s’incorpora un Programa d’actuació urbanística perquè la Modificació puntual no
requereix un desenvolupament, ja que la proposta únicament està dirigida a eliminar
una reserva de sòl per la possible construcció d’un pont que no està vinculat a cap
sector.
d) No s’incorpora un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, ja que la modificació
proposada no comporta una nova classificació de sòl urbà, la proposta únicament està
dirigida a eliminar una reserva de sòl per la possible construcció d’un pont que no està
vinculat a cap sector.(supòsit de l’art. 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de
regulació dels Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada).
e) No s’incorpora documentació sobre cap possible subministrament elèctric, segons
l’article 112 del Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, sobre coordinació amb
plans urbanístics, ja que la proposta no contempla possibles instal·lacions.
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5. PROPOSTA
Per tot l’exposat es proposa:
- eliminar la reserva de sòl per executar l’infraestructura viària del Pont que enllaça el
camí de Can Busca amb la carretera GI-512, travessant el riu Tordera.
- ajustar el del document del “Pla d’Etapes “ en els següents punts:
a) ajustar al que estableixen els plànols normatius de manera que s’elimini la
indicació de la XEB S-10.6 que no està recollida en els plànols normatius , ni està
contemplada en cap dels terminis d’execució.

6. ARTICLE ÚNIC
Substitució del plànol d’ordenació del Pla General QUALIFICACIONS DEL SÒL NÚM. 14
per el plànol d’ordenació de PROPOSTA que pla General
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7. PLANOLS D’ORDENACIÓ
- 1. Ortofotomapa
- 2. Plànol d’ordenació vigent
- 3. Plànol d’ordenació proposat
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