Ajuntament de Mataró

MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ
MPG-99 “Homogeneïtzació de la zonificació de la cantonada dels carrers
Blanes-Galicia-Premià”

MEMÒRIA
1. ANTECEDENTS URBANÍSTICS I JUSTIFICACIÓ
L’àmbit d’aquesta modificació està constituït, essencialment i bàsica, per tres
parcel·les no edificades d’una sola propietat, situades en l’entorn residencial del
barri de la Llàntia, al extrem nord-oest de la ciutat. Concretament, són les parcel·les
de referència cadastral 2301023DG5020S, 2301022DG5020S i 2301021DG5020S.
Complementàriament, es veu afectada per aquesta modificació la parcel·la
confrontant del carrer Blanes, 103, de la mateixa propietat. Es tracta d’una parcel·la
d’habitatge unifamiliar, de referència cadastral 2301024DG5020S0001OG que te el
punt d’aplicació de l’alçada reguladora en la cantonada del c. Blanes amb el c.
Galicia, concretament en la parcel·la 2301023DG5020S objecte essencial i bàsic
d’aquesta modificació de Pla General que es proposa.
Les quatre parcel·les, tenen la condició de solar. Tres de les quatre parcel·les
provenen del desenvolupament del Pla Parcial del Sector de “Les Valls” i estan
qualificades com a Zona de creixements en filera (clau 1d9). La que te front al c.
Premià és sòl urbà consolidat en el Pla General de 1996, malgrat tenir una afectació
per ampliació de vial presumptament pendent de formalitzar, i està qualificada com a
Zona de creixements en front de carrer (Clau 1c).
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La ordenació vigent, dels quatre solars, prové d’un estudi de detall, anomenat
“Estudi de detall de la volumetria de les cases unifamiliars dels Plans Parcials Roques
Albes i les Valls”, aprovat el 6 de març de 1997 pel Ple municipal i del que la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona va acordar donar-se per assabentada, en data 9
d’abril de 1997.
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Arribats a aquest punt es considera necessari transcriure alguns fragments de la
memòria d’aquest ED-70 per entendre el perquè en la ordenació de cases
unifamiliars de 2 nous sectors s’hi va incorporar un solar de sol urbà consolidat, amb
habitatge plurifamiliar com a ús dominant, i com queden repartits els drets
urbanístics en el conjunt dels tres solars objecte essencial i bàsic d’aquesta
modificació (edificabilitat, densitat d’habitatges...).
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1.-Memòria informativa
1.1.- Motius.-... s’incorpora les parcel·les de la cantonada del c. Blanes, sòl no
inclòs dins el sector de les Valls, per regularitzar i adaptar l’ordenació de la
cantonada entre les edificacions preexistents i la nova edificació.
....
2.- Memòria d’ordenació urbanística
...
2.2.- Justificació legal.- El present estudi de detall es limita a ordenar la
volumetria prefixada per l’ordenament urbanístic superior, sense augmentar-la
ni disminuir-la, tal com es veurà quan es justifiqui el càlcul del sostre
edificable.
2.3.- Descripció de la solució adoptada
2.3.1.- ... Pel que fa referència a la justificació del sostre de les edificacions de
la cantonada de la illa K, agrupació que relaciona el front del carrer Balmes
amb el front del carrer Sta. Caterina, es proposa una ordenació que respecta
les alineacions i el sostre edificable del Pla General d’Ordenació.
El sostre màxim que el Pla General permet en aquestes parcel·les és de 1.030
m2 de sostre, i l’Estudi de detall defineix les profunditats edificables per
regularitzar la façana interior sense superar el sostre màxim permès pel Pla
General.
Així doncs, queda clar que l’objectiu de l’estudi de detall era el de reordenar la
volumetria per tal de resoldre les entregues de les fileres que provenen del c. Blanes
i del c. santa Caterina, sense, evidentment, modificar els drets urbanístics edificabilitat i densitat d’habitatges- ni la qualificació del sòl -no competència d’un
Estudi de Detall-.
Abans de detallar els drets urbanístics inicials i els derivats de l’ED aprovat, fem un
repàs dels paràmetres de Pla General que els emmarquen i que són, concretament :
(art 82)Edificabilitat màxima de parcel·la.- L’edificabilitat màxima de
parcel·la en les zones on el planejament es regula segons alineació a vial, es
calcula a partir de la fondària edificable i el nombre de plantes.
(art 85) Densitat màxima d’habitatges neta.- Coeficient que fixa el nombre
màxim d'habitatges d'una parcel·la en relació a la seva edificabilitat.
En general, el nombre màxim d’habitatges admissible en una determinada
parcel·la, serà igual al quocient que resulti de dividir la total superfície
edificable de la parcel·la pel mòdul de vuitanta-cinc metres quadrats (85 m2)
en el ben entès que la fracció decimal igual o superior a 5 s’arrodonirà cap a la
part entera superior.
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...
A efectes del còmput de la densitat màxima d’habitatges, s’entén per
superfície edificable de la parcel·la la compresa entre els tancaments exteriors.
S’inclouen els patis de llum i ventilació i s’exclouen els cossos sortints, la
planta sota coberta i la superfície de planta baixa fora del cos principal.
A continuació es detallen amb quadre de dades i gràficament, els estàndards
urbanístics del punt de partida – Pla Parcial les Valls i Pla General- i del resultat de
l’ED-70 prenent com a base cartogràfica el parcel·lari i Refós de Pla General
actualitzats, de les 3 parcel·les que són l’àmbit essencial i bàsic d’aquesta
modificació –parcel·les 2301023DG5020S, 2301022DG5020S i 2301021DG5020S-
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ORDENACIÓ PRÈVIA A L’ED-70

ORDENACIÓ DE L’ED-70

Es constata que amb l’Estudi de Detall es restringeixen els drets urbanístics, reduintse tan el sostre edificable com el nombre d’habitatges.
És evident que amb l’Estudi de Detall, en el seu moment, es va aconseguir millorar
l’ordenació de la cantonada, especialment les entregues entre els volums edificables
– eliminant-se les mitgeres cegues- i homogeneïtzant el pati d’illa –desapareixent els
estrangulaments -.
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Amb la present modificació es pretén donar coherència tipològica a la ordenació
derivada de l’Estudi de Detall, especialment pel que fa al solar del c. Blanes, 105,
cantonada c. Galicia 110. Aquest és un solar que ha resultat edificable per habitatge
unifamiliar però sense pati ni possibilitat d’obrir obertures posteriors.
Així doncs, la justificació de la modificació que es proposa, es basa en donar
coherència tipològica a una ordenació que es considera bona. Es proposa poder
construir un edifici unitari, agrupant les 3 parcel·les objecte essencial i bàsic
d’aquesta modificació, unificant-ne la qualificació a creixements en front de carrer
“cantonada carrers Blanes–Galícia-Premià” (clau 1c18), sense modificar ni
l’edificabilitat ni la densitat d’habitatges.
Pel que fa a la 4rta parcel·la inclosa en l’àmbit – l’habitatge unifamiliar del c. Blanes,
103-, es manté en les mateixes condicions físiques, registrals i de qualificació
urbanística. La seva inclusió en l’àmbit es justifica perquè amb l’objectiu de mantenir
el coronament unitari amb els edificis edificables en les parcel·les objecte essencial i
bàsic de la modificació, veu la seva alçada reguladora modificada respecte a l’Estudi
de detall ED-70. Aquesta alçada reguladora passa de 9’95m a 10’15m. Per recollir
aquesta particularitat de l’alçada reguladora s’identifica aquesta parcel·la amb un *
respecte a la zona de creixements en filera “Les Valls” vigent (1d9).
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2. ENTORN URBANÍSTIC. DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT
Estem en un extrem del sòl urbà consolidat del barri de la Llàntia, amb unes quantes
parcel·les d’habitatges unifamiliars i la cantonada objecte essencial i bàsic d’aquesta
modificació, pendents d’edificar.

L’entorn urbà de l’àmbit és, predominantment, residencial, d’habitatge unifamiliar
(clau 1d9) per c. Blanes i plurifamiliar a la resta del barri de la Llàntia (clau 1c).
Al davant de l’àmbit tenim, al sud-oest, el Parc periurbà de Cerdanyola (clau U), a
l’oest, sòl no urbanitzable del terme municipal d’Argentona i, al nord, una zona
d’equipaments.
Entre els extrems de l’àmbit de la modificació, degut al pendent del c. Premià, hi ha
un gran desnivell tal com es pot apreciar a les fotografies següents i en els solars del
carrer Blanes al costat de l’àmbit de la proposta no estan edificades:
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3. PLANEJAMENT VIGENT I MARC LEGAL
D’acord al Planejament vigent, en l’àmbit de la cantonada objecte de modificació
essencial
i
bàsica
–
parcel·les
2301023DG5020S,
2301022DG5020S
i
2301021DG5020S - hi conviuen les següents qualificacions:
•

Zona 1c: Zona de creixement en front de carrer
Superfície = 153,33 m2

•

Zona 1d9: Zona de creixements en filera “Les Valls”
Superfície = 218,44 m2

Recordem els paràmetres urbanístics, així com les condicions d’edificació de l’àmbit
essencial i bàsic a modificar:

I de la parcel·la d’habitatge unifamiliar de la zona de creixements en filera “Les Valls”
(1d9) que veu afectada la seva alçada reguladora amb l’objectiu de mantenir la
continuïtat del coronament de façana amb l’edifici de l’àmbit essencial i bàsic de la
modificació i passa

Üs

Número de

Solar

Planejament
d’aplicació

clau

dominant

plantes

Pati d’illa

Edificabilitat

Densitat
d’habitatges

d’habitatges

c. Blanes, 103

PP”Les Valls”

1d9

HU

PB+2

No edificable

Segons PE i núm de

1 per parcel·la

1

plantes
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ORDENACIÓ PLANEJAMENT VIGENT

ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ

L’àmbit de la Modificació no es troba inclòs dins cap sector de planejament, ni de cap
polígon d’execució urbanística, per tant es regula directament pels paràmetres
urbanístics definits en la zona: parcel·lació, edificació i ús.
D’acord als articles 90 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i 70 del Reglament de la
Llei d’urbanisme, els plans de millora urbana no tenen competència per alterar els
usos principals, en aquest cas residencials, ni els aprofitaments; ens trobem davant
l’alteració de la tipologia residencial de l’àmbit, que passa d’habitatge unifamiliar a
plurifamiliar, sense alterar l’edificabilitat ni la densitat màxima d’habitatges.
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Així doncs, malgrat la poca envergadura de la modificació, escau procedir mitjançant
l’aprovació d’una Modificació puntual del planejament general, fent un canvi de
delimitació de la zona 1d9 a 1c18 per les 3 parcel·les objecte essencial i bàsic de la
modificació i de la zona 1d9 a 1d9* per la 4a parcel·la que veu modificada la seva
alçada reguladora, tot justificant els paràmetres urbanístics resultants. A la vegada
aquesta Modificació de Pla general crea la subzona 1c18 per l’adaptació de les
condicions particulars a la casuística de l’àmbit.
El marc legislatiu de la Modificació s’estableix en:
•

El Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per DL 1/2010.

•

NU Pla general d’ordenació. Qualificació del sòl. Regulació de les zones. Capítol
VI. Article 297 “Zona de creixement en front de carrer. Clau 1c” i article 298
”Zona de creixements en filera. Clau 1d.

4. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
En l’àmbit de Modificació essencial i bàsica hi ha les següents finques cadastrals
senceres:

Les tres finques són de la mateixa propietat i és la seva voluntat iniciar aquesta
tramitació de Modificació puntual de Pla general d’Ordenació, en virtut de la instància
presentada al registre d’entrada de l’ajuntament.
La 4a finca afectada, la de referència cadastral 2301024DG5020S0001OG, també és
de la mateixa propietat
5. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ. OBJECTIUS.
L’objectiu de la proposta de modificació és la de donar coherència tipològica a
l’ordenació derivada de l’Estudi de Detall vigent a l’àmbit, a petició de la propietat
formulada amb data 30 de juliol de 2018 . Aquesta coherència s’assoleix a partir
d’agrupar les 3 parcel·les objecte essencial i bàsic de la modificació i redistribuir-ne
els habitatges, que admet la normativa vigent, en un únic edifici d’habitatges
plurifamiliar que permeti complir els estàndards d’aparcament i els condicionants
tècnics aplicables.
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La qualificació de les tres parcel·les s’unifica a la subzona 1c18 zona de creixement
en front de carrer “cantonada carrers Blanes-Galícia-Premià”, mentre que la parcel·la
adjacent del carrer Galícia inclosa en el ED, es mantindrà la qualificació 1d9 zona de
creixements en filera “Les Valls”, però amb un asterisc (*), es a dir 1d9* per a
diferenciar el paràmetre d’alçada reguladora respecte de la zona 1d9, que es canvia
per una millor integració amb el conjunt edificatori del xamfrà.
PLANEJAMENT MODIFICAT: PROPOSTA DE NOVA ORDENACIÓ

1.

MPG-99 “Homogeneïtzació de la zonificació de la cantonada dels carrers Blanes-Galícia-Premià”

15

Àrea de Serveis Territorials

●

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

GTM 2020 / 39894

●

Secció d’Urbanisme

Ajuntament de Mataró

6. COMPLIMENT
DE
CARACTERÍSTIQUES

PARÀMETRES

URBANÍSTICS.

QUADRE

DE

Com ja s’ha dit, aquesta modificació pretén donar coherència tipològica al volum
edificable sense modificar-ne els paràmetres urbanístics bàsics. Malgrat això, caldrà
matisar alguns del paràmetres urbanístics, no bàsics, per a fer efectiu l’objectiu
essencial de la modificació.
D’una banda, per tal de que el canvi de zonificació no impliqui un increment del
nombre d’habitatges ni del sostre, caldrà crear una subzona de creixements en front
a carrer, concretament la 1c18 zona de creixements en front de carrer “cantonada
carrers Blanes-Galícia-Premià”, ja que per aplicació dels estàndards generals de
densitat de la zona 1c, en base a l’edificabilitat de l’àmbit li correspondrien 10
habitatges (833,61m2: 85 habitatges/m2) en lloc dels 6 habitatges del planejament
vigent i que la Modificació proposa mantenir.
Per altra banda, per a poder facilitar la creació de places d’aparcament, la proposta
contempla la possibilitat d’edificar en soterrani el 100% de la parcel·la sense
perjudicar ni alterar la visibilitat dels patis.
A continuació es detallen els paràmetres urbanístics bàsics vigents i proposats :
PARÀMENTRES URBANÍSTICS VIGENTS

Solar

Ús dominant

Número de
plantes

1d9

Habitatge
unifamiliar

PB+2

12

0

1

1d9

Habitatge
unifamiliar

PB+2

6

0

1

1c

Habitatge
plurifamiliar

PB+2

6-12

0

4

1d9

Habitatge
unifamiliar

PB+2

12

0

1

Clau

c. Galícia, 110 i Blanes 105
c. Galicia, 108

c. Premià, 40-41

c. Blanes, 103

Profunditat
edificable

Pati
d’illa

Número
d’habitatges

PARAMENTRES URBANÍSTICS PROPOSATS
Ús dominant

Número de
plantes

1c18

Habitatge
plurifamiliar

PB+2

12-6-12

0a/1

6

1d9*

Habitatge
unifamiliar

PB+2

12

0

1

Solar

Clau

c. Galícia, 108
(agrupació de Blanes 105 i
Galicia 108 i 110)
c. Blanes, 103

1.

Profunditat
edificable

Pati
d’illa

Número
d’habitatges
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7. COMPLIMENT I JUSTIFICACIÓ DE LES RESERVES OBLIGATORIES PER
RAÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PLA GENERAL
Per be que amb la modificació que es proposa es mante el sostre edificable i no
s’augmenta la densitat d’habitatges, no és necessari fer cap reserva de sòl ni,
concretament, la previsió de 10 m2 de superfície de Sistemes d’Espais Lliures i
Equipaments per cada habitatge addicional, d’acord amb l’article 100.2 del DL
1/2010 del 3 d’agost pel qual s’aprova el TRLUC, i posteriors modificacions.
D’una banda, en no augmentar la densitat d’habitatges no es genera un major
aprofitament en aquest sentit.
D’altra banda, el canvi de tipologia residencial unifamiliar a plurifamiliar tampoc
genera un excedent d’aprofitament perquè no es transforma l’ús global en mantenirse l’ús residencial.
8. JUSTIFICACIÓ DE LA INNECESSARIETAT DE COMPLIMENT D’ALTRES
CONDICIONANTS REGULATS EN LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA
Com a document amb jerarquia de planejament general, aquesta modificació, teòricament,
requeriria el compliment d’altres aspectes que es relacionen en la legislació urbanística.
D’una banda, la modificació proposada no presenta prou envergadura per afectar a qüestions
que influeixin sobre la mobilitat, la sostenibilitat econòmica, la viabilitat econòmica del Pla, ni
requereix una programació d’etapes de desenvolupament i execució.
D’altra banda es desenvolupa en un sòl urbà consolidat, que no presenta cap afectació física
o contraproduent a l’entorn, per tant no és necessari sotmetre’l a tràmit d’Avaluació
d’Impacte Ambiental.
Per últim, pel que respecte al procediment de Participació Ciutadana, en no tenir afectació a
terceres persones, es considera suficient la presentació de la nova zonificació a la Comissió
Informativa de Serveis Territorials, que es complementarà amb el període d’exposició pública
legalment establert.
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