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MEMÒRIA 
 
 

1. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL, ANTECEDENTS, PROPIETAT, 
SITUACIÓ URBANÍSTICA VIGENT  

 

Àmbit  
 
L’àmbit de la modificació puntual comprèn una parcel·la de sòl urbà consolidat, de propietat 
municipal, situada al nord-oest de la ciutat, al bell mig de l’illa definida per les avingudes del  
Mestre Montaner, d’Andorra i de Balmes i el carrer de Sant Martí de Tous.  
 
La parcel·la, de forma trapezoïdal, amida 1.627 m2 i  dóna front, pel nord, a l’avinguda del 
Mestre Montaner, on s’assenyala amb els núm. 48-49, i, pel sud, al carrer de Sant Martí de 
Tous. Entre aquests dos vials la parcel·la presenta un desnivell aproximat de 4 m., trobant-
se la cota més alta en el front de l’avinguda del Mestre Montaner. 
  

Antecedents i situació urbanística vigent 
 
La parcel·la objecte de la present modificació es troba a l’illa definida per les avingudes del  
Mestre Montaner (antiga carretera N-II), d’Andorra i de Balmes i el carrer de Sant Martí de 
Tous.   
 
Antecedents 
 
L’illa on se situa la parcel·la, des de l’aprovació del Pla General d’Ordenació d’Igualada, ha 
estat objecte de les transformacions urbanístiques que s’exposen a continuació i que es 
recullen de manera gràfica en el plànol núm. 4 “Desenvolupament de l’ordenació de l’illa”: 
  
I. Aprovació definitiva PGO – 14/02/1986 

El Pla general d’ordenació d’Igualada, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona el 1986, ordenava l’illa con una única Unitat d’actuació, la 
XXV, i la qualificava de clau 13 “blocs oberts alts”, regulada a l’article 76 de les Normes 
urbanístiques del PGO, i que respon a una tipologia d’edificació aïllada. La clau 13 es 
correspon a la part de les zones semiintensives de l’anterior Pla general d’ordenació 
que es troben desenvolupades per l’edificació, en major o menor grau. Bàsicament, se 
situa en el front sud de l’avinguda del Mestre Montaner (antiga carretera N-II) i el 
creixement del barri del Nord-Oest d’Igualada. 

 
Recurs alçada i resolució del Conseller – 18/03/1987 
Davant l’aprovació definitiva del PGO, diversos propietaris inclosos en l’illa van 
presentar recurs d’alçada, que va ser resolt pel Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques (expedient 355/1986) en data 18 de març de 1987. La resolució del Conseller 
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va ordenar definitivament l’illa i va reduir l’àmbit de la Unitat d’actuació,  que va passar 
d’ocupar tota l’illa a ocupar-ne una part, deixant la resta amb l’ordenació corresponent a 
les claus 13 “blocs oberts alts” i 17 “industrial edificació continua I”; i, es va definir la 
implantació dels espais lliures. 
 

II. MPPGO  parcel·la clau 17 - 13/12/2007 
En data 13 de desembre de 2007, la CTUB va aprovar la modificació puntual del PGO  
en l’àmbit de la finca situada entre l’avinguda del Mestre Montaner, 50 i el carrer de Sant 
Martí de Tous (núm. expedient 2006/ 024585/N, publicat al DOGC d’11 d’abril de 2008); 
finca adjacent pel costat est a la parcel·la objecte de la present modificació. 
 
La modificació tenia per objecte redistribuir l’espai lliure i el sòl d’aprofitament privat 
d’una finca ocupada pels garatges d’una empresa de transports de viatgers. En 
particular, es configura un polígon coincidint amb aquesta finca en què es defineix la 
parcel·la d’aprofitament privat, clau 13 “blocs oberta alts volumetria específica (VE)”, i la 
parcel·la de cessió com a clau 2 “sistema de parcs i jardins urbans”. 
 

III. MPPGO UA XXV – 27/03/2014 
En data 27 de març de 2014, la CTCC va aprovar la modificació puntual de la UA XXV 
del PGO i prolongació de la franja de sistema de parcs i jardins urbans que dóna front a 
l’avinguda d’Andorra. La modificació va configurar dos polígons, UA XXV-a i UA XXV-b, 
atenent la situació diferenciada de les parcel·les que la integren, i va reubicar i millorar la 
cessió d’espais lliures clau 2 “sistema de parcs i jardins urbans”, a l’espai central de l’illa i 
amb front directe al carrer de Sant Martí de Tous. 

 
El procés de transformació urbanístic descrit ha permès unificar i agrupar al centre de l’illa, 
bàsicament en el front del carrer de Sant Martí de Tous, les diferents porcions de terreny 
qualificades de clau 2 “sistema de parcs i jardins urbans” que es trobaven disperses dins 
d’aquesta de manera aleatòria, aconseguint, per tant, configurar una zona verda 
efectivament funcional,  que amida 3.575 m2. 

 
Situació urbanística vigent 
 
La parcel·la està qualificada pel Pla General d’Ordenació en el front amb l’avinguda del 
Mestre Montaner, com a  clau 13 “blocs oberts alts“   (761 m2);  i, en el front amb el carrer de 
Sant Martí de Tous, com a clau 2 sistema de parcs i jardins urbans  (866 m2).   
 

Propietat 
 
La parcel·la és propietat de l’AJUNTAMENT D’IGUALADA i va ser adquirida per títol de 
compravenda el dia 1 d’agost de 2016. Es troba inscrita al Registre de la Propietat al tom 
3.261, llibre 984, foli 12, finca  33.092  d’Igualada, foli 103.  
 
Referència cadastral  4752603CG8045S0001EH 
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2. OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
 
La present modificació puntual té per objectius: 
 

- Requalificar la part de parcel·la ara qualificada de clau 13 “Blocs oberts alts” a clau 3 
“Sistema d’equipaments”, de manera que es faci possible la implantació d’un nou 
equipament públic destinat a Centre Cívic. 

 
 Reordenar la part de parcel·la qualificada de clau 2 “sistema de parcs i jardins 

urbans”  amb la finalitat de millorar la permeabilitat nord-sud de l’illa, és a dir, entre el 
carrer de Sant Martí de Tous i l’avinguda del Mestre Montaner, facilitant  l’accés dels 
futurs usuaris de l’equipament des de diversos punts.   

 
- Incidir en la recuperació de l’eix de l’antiga N-II com un espai urbà  de la part nord-

oest de la ciutat. 
 
 

3. PROPOSTA I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
 
L’Ajuntament d’Igualada, avui per avui, compta amb dos centres cívics a la ciutat, el Centre 
Cívic de Fàtima i l’Espai Cívic Centre. El primer, inaugurat al març del 1995, té 21 anys i el 
segon, a l’agost del 2005, en té 11 anys. Aquests, conjuntament amb el Casal Cívic 
Montserrat i el Casal del Passeig, que pertanyen a la Generalitat de Catalunya, configuren la 
xarxa d’equipaments cívics de la ciutat que, en l’actualitat, ha esdevingut insuficient per 
atendre i donar servei a una població de 40.208 habitants.  
 
El Centre Cívic de Fàtima ubicat a la zona Ponent de la ciutat té una àrea d’afluència d’uns 
5.105 habitants que corresponen a les àrees de Sesoliveres-La Massa i tota la zona sud del 
Districte Ponent. L’Espai Cívic Centre ubicat al centre de la ciutat té una àrea d’afluència 
d’uns 8.897 habitants. El Casal Cívic Montserrat ubicat a la zona Llevant de la ciutat té una 
àrea d’afluència d’uns 9.123 habitants; i, el Casal del Passeig té una àrea d’afluència d’uns 
6.203 habitants corresponents a la zona sud del Districte Pla de Sant Magí. 
 
Aquesta repartició dels diferents equipaments cívics deixa una zona de la ciutat, la zona 
nord del Districte Pla de Sant Magí, la zona nord del Districte de Ponent i el Districte Les 
Comes amb un total de 10.908 habitants, sense cap equipament cívic de proximitat.  
 
Per aquest motiu, es projecta la implantació d’un equipament cívic de proximitat a la part 
nord-oest de la ciutat. A aquest efecte, s’ha escollit la parcel·la objecte de la present 
modificació per trobar-se en un àmbit central dins del seu radi d’influència amb la voluntat de 
facilitar l’accés al mateix al seu conjunt potencial d’usuaris i perquè  disposa d’una zona 
verda al seu entorn que la fa més accessible i facilita la realització d’usos al seu exterior. 
 
Alhora, la implantació d’aquest equipament permetrà vertebrar l’entorn en el qual se situa 
(avinguda Mestre Montaner, antiga N-II), creant un nexe d’unió entre l’àrea residencial 
unifamiliar i plurifamiliar de Les Comes amb la part nord residencial plurifamiliar de la ciutat. 
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Finalment, palesar que la parcel·la es troba a tan sols 150 metres de l’Hospital General 
d’Igualada i a pocs més del CAP Igualada Nord, la qual cosa permet configurar una nova 
àrea d’equipaments. 
 
En conseqüència, resta abastament acreditada la conveniència de la modificació puntual en 
relació als interessos públics concurrents.  
 
La proposta de la modificació puntual queda definida al plànol d’ordenació (P3). 
 
Pel que fa al sòl que es  requalifica de clau 13 “Blocs oberts alts” a clau 3 “Sistema 
d’equipaments”, es passa d’una superfície de 761 m2 qualificada de clau 13 “Blocs oberts 
alts” a una superfície de 756 m2 destinats a clau 3 “Sistema d’equipaments”. 
 
Pel que fa al sòl qualificat de clau 2 “Sistema de parcs i jardins urbans”  el reajust de 
límits incrementa sensiblement la superfície d’aquesta que passa de 866 m2  a 871 m2. 
Alhora, es millora la seva funcionalitat al millorar l’ accessibilitat des de dos vials, un dels 
quals és un eix vertebrador de la ciutat, com és l’avinguda del Mestre Montaner.  Igualment, 
pel que fa a l’urbanització d’aquest sòl es millorarà l’accessibilitat d’acord amb la normativa 
vigent en la matèria,  per tal de permetre l’accés i la utilització no discriminatòria a persones 
amb discapacitat, atès el desnivell orogràfic que presenta la parcel·la que es configura en 
dues plataformes a diferent nivell. 
 
Per tant,  la modificació dóna compliment a l’article 98.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, que aprova el Text refós de la llei d’urbanisme pel que fa al manteniment de la 
superfície i de la funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació; i, en la mesura que es 
tracta d’un ajust en la delimitació de l’espai  que no altera la funcionalitat, ni la superfície ni la 
localització en el territori, no li és d’aplicació la tramitació regulada a l’apartat 2 de l’article 
esmentat. 
 
 
 

4. QUANTIFICACIÓ DE PARÀMETRES DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
 
Sòl inclòs en l’àmbit (urbà)                               1.627 m2

PLANEJAMENT VIGENT PROPOSTA MPPGO 
Clau 13 Blocs oberts alts 761 m2 Clau 3 Sistema equipaments 756 m2

Clau 2 Sistema parcs i 
jardins urbans 

866 m2 Clau 2 Sistema parcs i 
jardins urbans  

871 m2
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5. NORMATIVA 
 
La modificació puntual no afecta la normativa per a sistema de parcs i jardins urbans ni per a 
sistema d’equipaments que es troba recollida als articles 67 i  69, respectivament,  de les 
Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació. 
 
La regulació especifica de l’equipament Centre Cívic av. Mestre Montaner, 48-49, d’acord 
amb l’avantprojecte redactat, resta regulada amb els paràmetres següents:  
 
Üs 
Públic administratiu, socio-cultural. 
 
Ordenació  
Edificació aïllada.  
Configuració volumètrica marcant l’eix nord-sud.  
 
Edificabilitat - sostre 
1.600 m2/sostre en vol  
   500 m2/ en subsòl 
 
Nombre plantes 
PB + 3 PP en el front de l’avinguda del Mestre Montaner. 
PB + 4 PP en el front del carrer de Sant Martí de Tous.  

La planta baixa es desenvolupa  en part, com a planta soterrani de l’av. Mestre 
Montaner i ocupa l’espai de reculada pel costat oest, donant tractament enjardinat a  
la coberta.  
La planta quarta es recula en aquest front. 

 
 
 

6. AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
 
De conformitat amb l’article 3.1 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels 
estudis de la mobilitat generada, els estudis de la mobilitat generada s’han d’incloure, com a 
document independent, entre d’altres, en els instruments de planejament urbanístic general i 
llurs revisions o modificacions que comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. 
 
En la present modificació puntual del Pla General d’Ordenació, s’ha de palesar que la 
mateixa no comporta una nova classificació de sòl urbà  ni comporta la implantació de nous 
usos ni de noves activitats, en la mesura que els uns i les altres ja es podien desenvolupar 
en la clau 13 “Blocs oberta alts” fins ara existent. 
 
Per tot l’exposat i d’acord amb la normativa indicada, s’ha de concloure que no procedeix la 
incorporació en la modificació d’un estudi de mobilitat generada. 
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7. INFORME MEDIAMBIENTAL 
 
Objectius de l’informe 
 
El present informe té com a objecte l’evaluació de les possibles incidències mediambientals 
referents al desenvolupament de la proposta de  la present modificació puntual del PGO 
d’Igualada. 
  
Àmbit d’actuació 
 
Aquest àmbit està situat a  l’entorn definits a l’apartat 1 d’aquest document. 
 
 
Objectius 
 
La proposta de la modificació puntual té com a objectius : requalificar la part de parcel·la ara 
qualificada de clau 13 “Blocs oberts alts” a clau 3 “Sistema d’equipaments”, de manera que 
es faci possible la implantació d’un nou equipament públic destinat a Centre Cívic, reordenar 
la part de parcel·la qualificada de clau 2 “sistema de parcs i jardins urbans”  amb la finalitat 
de millorar la permeabilitat nord-sud de l’illa; i, incidir en la recuperació de l’eix de l’antiga N-
II com un espai urbà  de la part nord-oest de la ciutat. 

 
Anàlisi ambiental 
 
L’entorn de l’àmbit de la modificació puntual que es proposa, és troba configurat per una 
àrea urbana totalment consolidada. 
 
Una vegada estudiat el Pla General d’Ordenació i l’impacte que produiria la present 
modificació puntual, es constata que la seva aplicació no comportaria cap tipus d’alteració 
mediambiental ni cap risc per a la seguretat i el benestar de les persones. 
 
Conseqüentment, el present instrument compleix plenament les directrius per al planejament 
urbanístic que marca l’article 9 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el 
Text Refós de la llei d’urbanisme. 
 
 
Justificació de la no alteració de les condicions ambientals. 
 
La modificació puntual no implica cap distorsió en el context mediambiental urbà immediat 
en qüestió, doncs la proposta plantejada no implica cap alteració  sobre l‘entorn urbà.  
 
Tot això exposat, determina que no calgui adoptar mesures ambientals d’aplicació directa, 
atesa la seva innecessarietat.  

 
Igualada, juny de 2017 
L’arquitecte municipal 
Jordi Pagès i Bertran  
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