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  INFORME TÈCNIC EN L’OBRA I/O SOL·LICITUD

Data sol·licitud: 07-05-2021
Sol·licitant: Recycle Car S.L.
Tipus d’obra: Usos i obres provisionals de centre de descontaminació i desballestament de vehicles fora 

d’ús, de taller i venda de recanvis.
Finca: Crta de Barcelona, 1 (p)-2 (p) sòl Pr-02 i Pr-01, PAU-19
Número expedient: 32/2021/2413
Identificació 3487101CF9738N0000DJ / 3488411CF9738N0000QJ

Mireia Barba Lloret, arquitecte d’aquest Ajuntament, en relació amb l’assumpte de referència

INFORMA

Segons el Pla d’ordenació Urbanística Municipal, aprovat per la CTUB el dia 11 de juny de 2003 i publicat en el DOGC 
el dia 26 de gener de 2004, les seves modificacions posteriors, l’immoble està classificat de sòl urbà no consolidat dins 
de l’àmbit del PMU-19.

El PMU per al desenvolupament del PAU-19 es va aprovar definitivament el 25 de novembre de 2008  i es va publicar 
el 9 de gener de 2009.

El projecte de reparcel.lació del PAU-19 va ser aprovat definitivament el 22 de juliol de 2011 i publicat el 8 d’agost de 
2011 amb finques inscrites en data 13 de setembre de 2011.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
D’acord l’article 53 de la Llei d’Urbanisme, en els terrenys compresos en sectors de planejament urbanístic derivat o 
en polígons d’actuació urbanística, es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional que no siguin prohibits per 
la legislació i el planejament sectorials o pel planejament territorial o urbanístic, mentre no s’hi hagi iniciat el 
procediment de reparcel·lació, d’ocupació directa o d’expropiació corresponent per a l’execució de l’actuació 
urbanística que els afecta.

En cas que en els terrenys estigui prevista la gestió de planejament pel sistema d'actuació urbanística de 
reparcel·lació, es poden autoritzar nous usos de caràcter provisional a partir de la inscripció en el Registre de la 
propietat del projecte de reparcel·lació. Els usos autoritzats no poden tenir un termini de vigència superior als set 
anys a comptar de la data d'inscripció del projecte de reparcel·lació, i només poden autoritzar-se en les finques 
edificades prèviament a l'inici de el projecte de reparcel·lació, de conformitat amb el planejament que es executa, i 
sempre que no impedeixin la futura execució de les seves previsions. Les obres necessàries per al desenvolupament 
dels usos autoritzats amb caràcter provisional es sotmeten a el règim establert per a les construccions i instal·lacions 
que estan fora d'ordenació.

Els usos provisionals autoritzats han de cessar i les obres provisionals autoritzades s’han de desmuntar o enderrocar 
quan ho acordi l’administració actuant, o quan hagi transcorregut el termini de vigència establert en l’acord 
d’autorització, sense que en cap cas els afectats tinguin dret a percebre indemnització.

Només es poden autoritzar com a obres provisionals les vinculades als usos provisionals a què fa referència l’apartat 3 
de l’article 53 de la Llei d’Urbanisme i les vinculades a activitats econòmiques preexistents. Aquestes obres han 
d’ésser les mínimes necessàries per a desenvolupar l’ús sense ometre cap de les normes de seguretat i higiene 
establertes per la legislació sectorial, i han d’ésser fàcilment desmuntables i traslladables.

Concretament, en les construccions i les instal·lacions preexistents en sòl urbà, els usos admesos en la zona 
urbanística en què estiguin inclosos els terrenys que ocupen. Si aquestes construccions i instal·lacions estan en 
situació de fora d’ordenació, l’autorització pertinent d’usos i obres provisionals se subjecta a les determinacions 
d’aquest article amb les limitacions que estableix l’article 108.

S’adverteix que la documentació aportada s’ha de sotmetre al tràmit d’informació pública pel termini de vint dies.
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La tramitació de l’expedient es realitzarà d’acord el que estableix els articles 66-70 del Reglament de Protecció de la 
Legalitat Urbanística i l’article 53 i 54 de la Llei d’Urbanisme. Caldria donar audiència a l’Ajuntament d’Olèrdola com a 
part interessada durant el tràmit d’exposició al públic.

La proposta presentada afecta a una superfície de 16.659,95 m2  on es construeix una nau desmuntable de 1955 m2 i 
estarà vinculada a una activitat econòmica preexistent, augmentant la capacitat d’emmagatzematge.

El pressupost per l’execució de les obres ascendeix a 358.469,49€ i el pressupost de reposició ascendeix a 47.957,37€

Que examinat el present expedient, i segons el que estableix els articles 66-70 del Reglament de Protecció de la 
Legalitat Urbanística i l’article 53 i 54 de la Llei d’Urbanisme, presenta una sèrie de deficiències esmenables que són:

- Informe favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme (a sol·licitar per l’Ajuntament).
- En el cas, que s’obtingui informe favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme, caldrà aportar el contracte 

d’acceptació de residus amb gestor autoritzat, el projecte tècnic visat de les obres provisionals que incorpori 
l’estudi bàsic de seguretat i salut i el geotecnic i l’assumeix del tècnic director de les obres.

- En el cas, que s’obtingui informe favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme, caldrà obtenir informe 
favorable de l’enginyer municipal previ a l’atorgament de la llicència, així com, procedir a l’ampliació de la 
llicència d’activitat.

El que s’informa als efectes oportuns.

Vilafranca del Penedès, a la data de la signatura
Signatura del tècnic
      

http://www.vilafranca.cat/validacio
Mireia Barba Lloret
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