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ANDREU PÉREZ i LORITE i JORDI CALATAYUD I SANCHÍS, portaveu i portaveu 
adjunt, respectivament, del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - 
Els Verds - Independents per Gavà a l’Ajuntament de Gavà, 
 
 
EXPOSEM: 
 
 
Atès que creiem que cal modificar els usos urbanístics del Pla general metropolità, 
àmbit Rambla i illa de vianants, de Gavà. 
 
Atès que la competència per aprovar inicialment el planejament general o les seves 
modificacions correspon al Ple Municipal. 
 
Atès que els grups municipals gaudim de potestat per presentar propostes de 
resolució que siguin competència del Ple Municipal, per tal que siguin 
substanciades. 
 
Atès que desitgem que aquesta modificació sigui discutida al Ple Municipal de gener 
de 2014. 
 
Atès que s’adjunten a aquest escrit els documents necessaris que estableix el 
Reglament Orgànic Municipal, 
 
 
SOL·LICITEM 
 
 
Que s’admeti aquest escrit i la documentació adjunta sobre a la Segona modificació 
dels usos urbanístics del Pla general metropolità, àmbit Rambla i illa de vianants 
(prohibició de sales de joc i similars), de Gavà i la Suspensió temporal de llicències, 
s’incloguin a l’expedient corresponent, i la proposta figuri a l’ordre del dia del proper 
Ple ordinari de la corporació municipal. 
 
Gavà, 20 de gener de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite Jordi Calatayud i Sanchis  
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Els Verds - Independents per Gavà 
 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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MEMÒRIA 
 
 
 
 

Sobre les propostes de resolució:  

 

Proposta de Resolució sobre aprovació 

inicial de la Segona Modificació dels usos 

admesos a les normes urbanístiques del 

PGM (prohibició de sales de joc i similars) 

 

i  

 

suspensió de llicències 

de cases de jocs d’atzar, casinos, bingos i 

similars al centre de Gavà
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Continguts 
 
 
 
 
 
La present Memòria conté 

 

 
 
 
 
a) Exposició de motius de les propostes de resolució  
 
b) Part resolutiva de les propostes de resolució  
 
c) Proposta d’informes jurídic i econòmic  
 
d) Memòria de la Segona Modificació dels usos 

urbanístics del Pla general metropolità, àmbit 
Rambla i illa de vianants, de Gavà (prohibició 
de sales de joc i similars). 

 
e) Memòria de la suspensió de llicències de cases 

de jocs d’atzar, casinos, bingos i similars al 
centre de Gavà 
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Propostes de Resolució. Exposició de motius 
 
L’exposició de motius de la proposta de resolució que s’eleva al Ple Municipal 
és la següent: 
 
 
 
L’activitat de relació ciutadana de Gavà es densifica especialment en la zona central 
de la ciutat i de forma especial en zones com l’Illa de Vianants o la Rambla. Tot i 
així, en el cas de la Rambla i malgrat la trajectòria històrica com a eix vertebrador 
d’activitats, diversos factors (urbanístics, socials, comercials) han contribuït a 
rebaixar el perfil comercial de la Rambla. 
 
En aquest sentit, la renovació d’aquest espai públic a través de la vianalització 
realitzada l’any 2007 ha contribuït a revitalitzar i dinamitzar el teixit comercial de la 
zona. Aquest procés de millora urbanística de la Rambla ha posat més en valor aquest 
espai, com a zona de major atractiu per a la localització d’usos comercials, però 
també d’altres de naturalesa diferenciada. 
 
Cal parar atenció, però, en determinats usos terciaris que, si es concentren en zones 
cèntriques i de gran afluència de vianants, produeixen, a llarg termini, una reducció 
de l’esmentada oferta. A més, la proximitat d’escoles i del parc infantil situat al Parc 
Municipal de la Torre Lluc desaconsella la implantació de determinats usos. 
 
Per solventar aquesta problemàtica, l’Ajuntament de Gavà va tramitar, i el conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per resolució 
de 17 de gener de 2007, va aprovar definitivament la Modificació dels usos 
urbanístics del Pla General Metropolità a l’àmbit de la Rambla i illa de vianants 
(Prohibició d’ús d’oficines) publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 4.828 de 23 de febrer de 2007. Aquesta modificació de PGM tenia per objecte 
realitzar una regulació especifica dels usos admesos a l’àmbit de la Rambla i illa de 
vianants de Gavà, mitjançant la prohibició, en la planta baixa, dels usos d’oficines 
definits a l’article 279 de les NNUU, a fi i efecte de potenciar el teixit comercial i de 
restauració per damunt d’altres amb menor capacitat de generació de fluxos de 
vianants. 
 
Dintre d’aquesta dinàmica de regulació específica d’usos, l’Ajuntament va tramitar, i 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per acord de 7 d’abril de 2011, va 
aprovar definitivament el Pla Especial de regulació dels establiments destinats a 
serveis de telecomunicacions, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
número 5921, de 15 de juliol de 2011. Aquest Pla Especial tenia per objecte la 
prohibició de locutoris en l’àmbit de la Rambla i l’illa de vianants. 
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Dintre d’aquesta dinàmica de regulació específica d’usos, l’Ajuntament de Gavà va 
tramitar, i la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per acord de 15 de 
desembre de 2011, va aprovar definitivament, el Pla especial de concreció d’usos 
comercials i de serveis a l’àmbit del centre, de Gavà, publicat al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 6071, de 21 de febrer de 2012. Aquest Pla Especial 
tenia per objecte consolidar i potenciar el centre comercial de Gavà, mitjançant (1) la 
solució de les discrepàncies existent a la Rambla i illa de vianants, especificant 
expressament que es consideren, a efectes urbanístics, com ús comercial els destinats 
a la prestació de serveis privats al públic, com poden ser: perruqueries, salons de 
bellesa, de rentada, de planxada, agències de viatge i similars. (2) la incorporació a 
aquestes restriccions dels basars i (3) l’ampliació territorial de l’àmbit de restricció 
d’activitats a tot el carrer San Pere.  
 
Per altra banda, el 15 de gener de 2014 les àrees de Comerç, Activitats i Salut Pública 
de l’Ajuntament de Gavà, i de l’Àmbit de Serveis a la Persona, han emès un informe, 
que s’adjunta com annex, en què es justifica la necessitat d’ampliar la prohibició a 
l’activitats de les sales de joc. 
 
Per aquests motius, i considerant la gravetat dels arguments indicats a l’informe suara 
esmentat, s’eleva al Ple Municipal l’aprovació inicial de la modificació del 
planejament indicat. 
 
D’altra banda, l’article 73 del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya indica 
que, amb caràcter potestatiu, «els òrgans competents per a l'aprovació inicial de les 
figures del planejament urbanístic poden acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la 
formació o la reforma, de suspendre (...) l'atorgament de llicències (...)  d'edificació, 
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació 
d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes 
per la legislació sectorial». 
 
En aquest sentit, cal indicar que no està clar que l’ordenació dels usos que ara ens 
ocupen impliqui necessàriament la modificació del planejament general o bé amb 
l’elaboració d’un pla especial seria suficient. Per tant, es requereix un estudi 
aprofundit que fa necessària, entre tant, l’aplicació d’una suspensió de llicències 
preventiva. 
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Proposta de Resolució sobre aprovació inicial de la Segona Modificació 
dels usos admesos a les normes urbanístiques del PGM (prohibició de 
sales de joc i similars).  Part resolutiva 
 
La part resolutiva de la proposta de resolució que s’eleva al Ple Municipal és 
la següent: 
 

PRIMER.- Aprovar inicialment la Segona Modificació dels usos urbanístics del Pla 
general metropolità, àmbit Rambla i illa de vianants, de Gavà (prohibició de sales de joc i 
similars), en aquells locals i edificis que tenen el seu accés a la zona centre de Gavà, 
que correspon a la Rambla, illa de vianants i carrer de Sant Pere, i que compren els 
següents carrers: Rambla de Salvador Lluch, Rambla de Joaquim Vayreda, Rambla de 
Maria Casas, Plaça de J.M. Batista i Roca, Carrer de Sant Pere, Carrer Cap de Creus, 
Carrer Comte d’Urgell, Carrer Major, Carrer Salvador Lluch (des del carrer del Centre 
fins el carrer de Sant Pere), Carrer Màrtirs del Setge 1714,  Plaça Major, Carrer de Sant 
Isidre (des del carrer del Centre fins el carrer de Sant Pere) i Carrer de Sant Nicasi (en el 
tram comprès des del carrer Sant Pere i la Plaça de la Bogeria). 
 
Aquesta modificació consisteix exclusivament en la prohibició de l’ús recreatiu com a 
sales de jocs d’atzar, casinos, bingos i anàlegs definit a l’article 279 de les Normes 
Urbanístiques Metropolitanes. 
 
QUART.- Sotmetre aquests acords a informació pública, mitjançant anunci que 
s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, i en un dels diaris de major circulació a la demarcació provincial, pel termini 
d’UN MES, comptat a partir del dia següent a la darrera publicació, a fi i efectes de què, 
durant aquest temps, es puguin presentar les al·legacions que es considerin adients. 
 
CINQUÈ.- Tenir la Modificació per aprovada provisionalment, únicament i exclusiva 
en cas que, durant el període d’informació pública, no es formulessin al·legacions en 
contra de l’esmentada modificació. 

 
SISÈ.- Remetre, posteriorment, l’esmentada Modificació de PGM a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona (Av. de Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona), 
als efectes de la seva aprovació definitiva. 
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Proposta de Resolució sobre suspensió de llicències de cases de jocs 
d’atzar, casinos, bingos i similars al centre de Gavà.  Part resolutiva 
 
La part resolutiva de la proposta de resolució que s’eleva al Ple Municipal és 
la següent 

 
 
PRIMER.- Suspendre, en aplicació de l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, text refós de la Llei d’Urbanisme, l’atorgament de llicències d’instal·lació o 
ampliació d’activitat o usos sales de jocs d’atzar, casinos, bingos i anàlegs, i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, a l’àmbit dels 
següents carrers: Rambla de Salvador Lluch, Rambla de Joaquim Vayreda, Rambla de 
Maria Casas, Plaça de J.M. Batista i Roca, Carrer de Sant Pere, Carrer Cap de Creus, 
Carrer Comte d’Urgell, Carrer Major, Carrer Salvador Lluch (des del carrer del Centre 
fins el carrer de Sant Pere), Carrer Màrtirs del Setge 1714,  Plaça Major, Carrer de Sant 
Isidre (des del carrer del Centre fins el carrer de Sant Pere) i Carrer de Sant Nicasi (en el 
tram comprès des del carrer Sant Pere i la Plaça de la Bogeria). 
 
Aquesta suspensió s’efectua per estudiar i tramitar una modificació puntual i/o una 
ordenança municipal que reguli els usos objecte de la suspensió. 
 
SEGON.- Establir que la suspensió de llicències tindrà una durada d’UN ANY, a 
comptar des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
TERCER.- Sotmetre aquests acords a informació pública, mitjançant anunci que 
s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, i en un dels diaris de major circulació a la demarcació provincial, pel termini 
d’UN MES, comptat a partir del dia següent a la darrera publicació, a fi i efectes de què, 
durant aquest temps, es puguin presentar les al·legacions que es considerin adients. 
 
QUART.- Informar la ciutadania de la proposta de modificació del PGM a través dels 
mitjans de comunicación municipal i del portal web municipal www.gavaciutat.cat, on es 
podrá consultar tota la documentació relativa a la proposta. 
 
CINQUÈ.- Així mateix, tenir per aprovada definitivament la suspensió de llicències 
únicament i exclusiva en cas que, durant el període d’informació pública, no es 
formulessin al·legacions en contra de l’esmentada suspensió. 
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Proposta d’informe jurídic 
 
 
Legislació que regula l’aprovació d’aquests acords: 
 
L’article 66 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Gavà indica que «els grups 
municipals o un mínim de tres membres de la corporació podran també subscriure propostes 
d’acord o de resolució» i que, considerant la competència de la seva aprovació «si és 
atribuïble al Ple, la proposta de resolució s’incorporarà directament a l’ordre del dia del Ple». 
 
L’article 106 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya  aprovat pel DL 2/2003, de 
28 d’abril indica que «els grups o un mínim de tres membres de la corporació poden 
presentar al ple propostes de resolució per a debat i votació» i que «S'han d'incloure en 
l'ordre del dia les propostes presentades abans de la convocatòria del ple». 
 
L’article 34.1.c del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Gavà i l’article 52.2.c del 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya  aprovat pel DL 2/2003, de 28 
d’abril, indiquen que corresponen al Ple «L’aprovació inicial del planejament general del 
municipi i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments 
d’ordenació urbanístics». 
 
L’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, text refós de la Llei d’Urbanisme, 
indica que «els òrgans competents per a l'aprovació inicial de les figures del planejament 
urbanístic poden acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la formació o la reforma, de 
suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 
urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial». 
 
D’aquests fonaments es dedueix que: 
 

a) L’aprovació inicial de la Modificació d’usos del PGM i la consegüent suspensió de 
llicències pertoca al Ple Municipal. 

 
b) El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Els Verds – Independents 

x Gavà és competent per formular una proposta de resolució relativa a la modificació 
d’usos del PGM i la consegüent suspensió de llicències. 

 
 
 
 
 
Proposta d’informe econòmic 
 
L’aprovació de la resolució que se sotmet al Ple Municipal no comporta la necessitat de cap 
modificació de crèdits pressupostaris ni implica cap despesa addicional a les previstes al 
pressupost municipal vigent. 
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Els documents que integren la Segona Modificació dels usos urbanístics 
del Pla general metropolità, àmbit Rambla i illa de vianants, de Gavà 
(prohibició de sales de joc i similars), tenen el següent contingut: 
 
 

I. MEMÒRIA 
 

a. Antecedents 
b. Àmbit de la modificació 
c. Planejament vigent 
d. Formulació i tramitació urbanística 
e. Objecte i justificació del planejament 
f. Modificació del PGM proposada 
g. Memòria social 
h. Protecció del patrimoni 
i. Informes ambiental de mobilitat 
j. Programa de participació ciutadana 
k. Observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic 

sostenible 
l. Informe sobre sostenibilitat econòmica 

 
II. NORMATIVA URBANÍSTICA 
 

• Article únic 
 
 

III. PLÀNOLS 
 

• Plànol d’ordenació O1. Àmbit Rambla i illa de vianants 
 

IV. ANNEX 
 

• Informe de 15 de gener de 2014 evacuat per les àrees de 
Comerç, Activitats i Salut Pública de l’Ajuntament de Gavà, i de 
l’Àmbit de Serveis a la Persona, justificatiu de la necessitat 
d’ampliar la prohibició a l’activitats de les sales de joc. 
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El present document ha estat elaborat per l’equip tècnic de suport del Grup 
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Els Verds – Independents 
x Gavà a l’Ajuntament de Gavà 
 
 
Gavà, gener de 2014 
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I - MEMÒRIA 
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SEGONA MODIFICACIÓ DELS USOS ADMESOS A LES NORMES 
URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ (Prohibició de 
sales de joc i similars) 
 
 

I – MEMÒRIA 
 
 

a.- Antecedents 
 
L’activitat de relació ciutadana de Gavà es densifica especialment en la zona 
central de la ciutat i de forma especial en zones com l’Illa de Vianants o la 
Rambla. Tot i així, en el cas de la Rambla i malgrat la trajectòria històrica 
com a eix vertebrador d’activitats, diversos factors (urbanístics, socials, 
comercials) han contribuït a rebaixar el perfil comercial de la Rambla. 
 
En aquest sentit, la renovació d’aquest espai públic a través de la 
vianalització realitzada l’any 2007 ha contribuït a revitalitzar i dinamitzar el 
teixit comercial de la zona. Aquest procés de millora urbanística de la Rambla 
ha posat més en valor aquest espai, com a zona de major atractiu per a la 
localització d’usos comercials, però també d’altres de naturalesa 
diferenciada. 
 
Cal parar atenció, però, en determinats usos terciaris que, si es concentren 
en zones cèntriques i de gran afluència de vianants, produeixen, a llarg 
termini, una reducció de l’esmentada oferta. A més, la proximitat d’escoles i 
del parc infantil situat al Parc Municipal de la Torre Lluc desaconsella la 
implantació de determinats usos. 
 
Per solventar aquesta problemàtica, l’Ajuntament de Gavà va tramitar, i el 
conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, per resolució de 17 de gener de 2007, va aprovar definitivament la 
Modificació dels usos urbanístics del Pla General Metropolità a l’àmbit de la 
Rambla i illa de vianants (Prohibició d’ús d’oficines) publicada al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya núm. 4.828 de 23 de febrer de 2007. Aquesta 
modificació de PGM tenia per objecte realitzar una regulació especifica dels 
usos admesos a l’àmbit de la Rambla i illa de vianants de Gavà, mitjançant la 
prohibició, en la planta baixa, dels usos d’oficines definits a l’article 279 de les 
NNUU, a fi i efecte de potenciar el teixit comercial i de restauració per damunt 
d’altres amb menor capacitat de generació de fluxos de vianants. 
 
Dintre d’aquesta dinàmica de regulació específica d’usos, l’Ajuntament va 
tramitar, i la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per acord de 7 
d’abril de 2011, va aprovar definitivament el Pla Especial de regulació dels 
establiments destinats a serveis de telecomunicacions, publicat al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5921, de 15 de juliol de 2011. 
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Aquest Pla Especial tenia per objecte la prohibició de locutoris en l’àmbit de 
la Rambla i l’illa de vianants. 
 
Dintre d’aquesta dinàmica de regulació específica d’usos, l’Ajuntament de 
Gavà va tramitar, i la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per 
acord de 15 de desembre de 2011, va aprovar definitivament, el Pla especial 
de concreció d’usos comercials i de serveis a l’àmbit del centre, de Gavà, 
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6071, de 21 de 
febrer de 2012. Aquest Pla Especial tenia per objecte consolidar i potenciar el 
centre comercial de Gavà, mitjançant (1) la solució de les discrepàncies 
existent a la Rambla i illa de vianants, especificant expressament que es 
consideren, a efectes urbanístics, com ús comercial els destinats a la 
prestació de serveis privats al públic, com poden ser: perruqueries, salons de 
bellesa, de rentada, de planxada, agències de viatge i similars. (2) la 
incorporació a aquestes restriccions dels basars i (3) l’ampliació territorial de 
l’àmbit de restricció d’activitats a tot el carrer San Pere.  
 
Per altra banda, el 15 de gener de 2014 les àrees de Comerç, Activitats i 
Salut Pública de l’Ajuntament de Gavà, i de l’Àmbit de Serveis a la Persona, 
han emès un informe, que s’adjunta com annex, en què es justifica la 
necessitat d’ampliar la prohibició a l’activitats de les sales de joc. 
 
Per aquests motius, i considerant la gravetat dels arguments indicats a 
l’informe suara esmentat, s’eleva al Ple Municipal l’aprovació inicial de la 
modificació del planejament indicat. 
 
b.- Àmbit de la Modificació del Pla General Metropolità 
 
L’àmbit de la Segona Modificació dels usos urbanístics és continu i format per 
una sèrie de carrers i places de la població (de fet, les parcel·les edificables 
que hi tenen front) situades a la Rambla i la denominada «Illa de vianants», i 
que s’enumeren a continuació: 
 

• Rambla de Salvador Lluch 
• Rambla de Joaquim Vayreda 
• Rambla de Maria Casas 
• Plaça de Josep Maria Batista i Roca 
• Carrer de Sant Pere 
• Carrer del Cap de Creus 
• Carrer del Comte d’Urgell 
• Carrer Major 
• Carrer Salvador Lluch (des del carrer del Centre fins al carrer 

de Sant Pere) 
• Carrer dels Màrtirs del Setge 1714, 
• Plaça Major 
• Carrer de Sant Isidre (des del carrer del Centre fins el carrer de 

Sant Pere) 
• Carrer de Sant Nicasi (en el tram comprès des del carrer Sant 

Pere i la Plaça de la Bogeria) 
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Aquest àmbit es grafia al Plànol «Àmbit de la Segona Modificació dels usos 
urbanístics del Pla General Metropolità, àmbit Rambla i illa de vianants, de 
Gavà», o.1 
 
S’ha procurat especialment que l’àmbit sigui exactament igual a l’afectat per 
la primera Modificació dels usos urbanístics del Pla General Metropolità, 
àmbit Rambla i illa de vianants (prohibició d’oficines). 
 
c.- Planejament vigent 
 
El planejament vigent en la data de redacció del present document en la 
totalitat de l’àmbit és el Pla General Metropolità de Barcelona, aprovat el 14 
de juliol de 1976, i les seves modificacions posteriors, conjuntament amb les 
figures de planejament derivat aprovades durant els darrers anys en l’àmbit 
que ens ocupa. 
 
La regulació a què es refereix el present document fa referència 
exclusivament a l’ús com a casa de joc i similars, el planejament vigent és el 
determinat en l’article 279 de les NNUU del PGM. 
 
Aquest article va ser afectat per la Modificació dels usos urbanístics del Pla 
General Metropolità a l’àmbit de la Rambla i illa de vianants (Prohibició d’ús 
d’oficines) aprovar definitivament el  17 de gener de 2007 per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, publicada al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 4.828 de 23 de febrer de 2007. 
 
L’actual redacció és la següent: 
 
«1.- Es prohibeixen l’ús d’oficines de caràcter privar, definit a l’article 279 de 
les vigents Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de Barcelona, 
a les plantes baixes de les zones, incloses a l’àmbit de la Rambla i l’Illa de 
vianants de Gavà, delimitat al plànol “Àmbit de la modificació d’usos”. 
 
2.- Aquesta prohibició afecta a aquells locals que tenen el seu accés principal 
o la major part de la longitud de la façana de contacte amb l’exterior amb 
front als següents carrers: 
 

• Rambla de Salvador Lluch 
• Rambla de Joaquim Vayreda 
• Rambla de Maria Casas 
• Plaça de Josep Maria Batista i Roca 
• Carrer de Sant Pere 
• Carrer del Cap de Creus 
• Carrer del Comte d’Urgell 
• Carrer Major 
• Carrer Salvador Lluch (des del carrer del Centre fins al carrer 

de Sant Pere) 
• Carrer dels Màrtirs del Setge 1714, 
• Plaça Major 
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• Carrer de Sant Isidre (des del carrer del Centre fins el carrer de 
Sant Pere) 

• Carrer de Sant Nicasi (en el tram comprès des del carrer Sant 
Pere i la Plaça de la Bogeria)» 

 
 
d.- Formulació i tramitació urbanística 
 
L’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, text refós de la Llei 
d’Urbanisme, indica que la modificació de qualsevol dels elements d'una 
figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que 
en regeixen la formació, amb les excepcions que s'estableixin 
reglamentàriament i les particularitats següents: a) En el cas de 
modificacions de plans urbanístics plurimunicipals la incidència territorial de 
les quals quedi limitada a un únic terme municipal, correspon a l'ajuntament 
afectat per la modificació d'acordar-ne l'aprovació inicial i l'aprovació 
provisional. 
 
Les aputes procedimentals bàsiques per a l’aprovació dels plans generals 
d’ordenació estan establertes a l’article 85 de l’esmentat Decret Legislatiu, i 
són: 
 

1. Aprovació inicial i informació pública 
2. Aprovació provisional 
3. Aprovació definitiva 
 
1.- Aprovació inicial 
 
L’aprovació inicial correspon al Ple Municipal, d’acord amb l’article 52.2.c 
del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya  aprovat 
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. D’acord amb l’article 47.2.II de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de règim local, cal el 
quòrum de majoria absoluta. 
 
Les modificacions d'instruments de planejament urbanístic que comportin 
un increment del sostre edificable, de la densitat de l'ús residencial o de 
la intensitat de l'ús industrial, o la transformació dels usos anteriorment 
establerts, resten subjectes a les particularitats que estableixen els 
articles 99 i 100 de la Llei d’Urbanisme,  
 
Una vegada s’ha acordat l’aprovació inicial, s’ha de sotmetre a informació 
pública durant el termini d’un mes, mitjançant la publicació d’edicte en el 
Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en un dels diaris de premsa periòdica de més circulació i amb 
mitjans telemàtics. 
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública s’ha de sol·licitar un informe 
als organismes afectats per raó de la seva competència sectorial, que 
han d’emetre en el termini d’un mes. 
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A més, cal garantir la consulta de l’instrument de planejament aprovat 
inicialment mitjançant mitjans telemàtics (web municipal 
www.gavaciutat.cat). 

 
2.- Aprovació provisional 
 
L’aprovació provisional correspon al mateix òrgan i amb el mateix quòrum 
que l’acord d’aprovació inicial. 

 
2.- Aprovació definitiva 
 
L’aprovació definitiva correspon al Conseller de Política Territorial i 
Sostenibilitat d’acord amb l’article 79.1.c de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya. 
 

 
e.- Objecte i justificació del planejament 
 
L’objectiu d’aquesta Segona Modificació és prohibir l’ús de cases de jocs 
d’atzar, casinos, bingos i anàlegs, a l’àmbit dels següents carrers: Rambla de 
Salvador Lluch, Rambla de Joaquim Vayreda, Rambla de Maria Casas, Plaça 
de J.M. Batista i Roca, Carrer de Sant Pere, Carrer Cap de Creus, Carrer 
Comte d’Urgell, Carrer Major, Carrer Salvador Lluch (des del carrer del 
Centre fins el carrer de Sant Pere), Carrer Màrtirs del Setge 1714,  Plaça 
Major, Carrer de Sant Isidre (des del carrer del Centre fins el carrer de Sant 
Pere) i Carrer de Sant Nicasi (en el tram comprès des del carrer Sant Pere i 
la Plaça de la Bogeria). 
 
Ja justificació de fons és la mateixa que va impulsar l’aprovació, l’any 2007, 
de la prohibició d’oficines en planta baixa en aquest sector, la prohibició de 
locutoris mitjançant un Pla Especial aprovat l’any 2011, i una sèrie d’usos 
comercials de baixa qualitat l’any 2012. L’estudi i justificació de fons 
d’aquestes mesures es troba inclosa a l’estudi realitzat per l’empresa 
D’ALEPH en ocasió de la modificació d’usos del PGM aprovada l’any 2007, i 
que es pot consultar com annex a aquell planejament. 
 
Pel que fa a la necessitat de restringir l’ús de locals o edificis per fer-hi jocs 
d’atzar, bingos, casinos i anàlegs, ve determinat per l’informe de 15 de gener 
de 2014 evacuat per les àrees de Comerç, Activitats i Salut Pública de 
l’Ajuntament de Gavà, i de l’Àmbit de Serveis a la Persona, que adjuntem 
com a annex. 
 
Segons el que allà s’indica, «un tipus d’activitat com un saló de jocs pot tenir 
greus conseqüències directes en el foment d’addiccions, bàsicament 
ludopatia, i efectes sobre la salut mental i psicològica de la ciutadania 
consumidora d’aquestes activitats. A banda, l’addició al joc porta 
relacionades actituds poc adequades amb l’ús cívic de la via on es vol situar 
el saló de joc, com discussions, baralles i violències, no tenir cura de la llar, 
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perdre diners, desatenció personal i social (alimentació, relacions familiars, 
sexe, salut, etc...) provocant conseqüències severes no solament sobre la 
persona, sinó sobre el seu entorn familiar i immediat i sobre els veïns i veïnes 
que ho viuen i pateixen». En aquest sentit, l’informe remarca que el sector es 
veuria afectat en tres àmbits: la Rambla com a vial i centre d’activitats 
important de la ciutat, el parc de la Torre Lluc i la seva activitat anual, i la 
presència de centres educatius a l’entorn proper. 
 
Es tracta d’un vial vertebrador d’un espai –l’Illa de vianants– per on circula un 
volum de 23.000 persones, i on s’hi desenvolupen activitats d’alt contingut 
cívic i infantil. L’informe quantifica en milers els infants i joves que usen 
aquest sector i aquestes vies. 
 
Finalment, és també els centres escolars propers al sector concentren un 
volum total de 1.700 alumnes, que hi accedeixen a diari passant pels carrers 
afectats per aquesta modificació, quatre vegades al dia. A banda dels usos 
relacionats amb altres serveis de referència com el casal de joves de la Casa 
Gran, al bell mig de l’Illa, el Parc de la torre Lluc, amb un ampli espai per a 
jocs infantils, una llar d’infants, un casal d’avis, el registre civil i els jutjats. 
 
Per tots aquests motius, creiem pertinent la prohibició d’usos contemplada en 
aquesta modificació. 
 
 
f.- Modificació del PGM proposada. 
 
Es proposa addicionar un paràgrat a l’article únic de la Modificació aprovada 
l’any 2007, que quedaria redactat com segueix: 
 
 
«1.- Es prohibeixen l’ús d’oficines de caràcter privar, definit a l’article 279 de 
les vigents Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de Barcelona, 
a les plantes baixes de les zones, incloses a l’àmbit de la Rambla i l’Illa de 
vianants de Gavà, delimitat al plànol “Àmbit de la modificació d’usos”. 
 
2.- Aquesta prohibició afecta a aquells locals que tenen el seu accés principal 
o la major part de la longitud de la façana de contacte amb l’exterior amb 
front als següents carrers: 
 

• Rambla de Salvador Lluch 
• Rambla de Joaquim Vayreda 
• Rambla de Maria Casas 
• Plaça de Josep Maria Batista i Roca 
• Carrer de Sant Pere 
• Carrer del Cap de Creus 
• Carrer del Comte d’Urgell 
• Carrer Major 
• Carrer Salvador Lluch (des del carrer del Centre fins al carrer 

de Sant Pere) 
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• Carrer dels Màrtirs del Setge 1714, 
• Plaça Major 
• Carrer de Sant Isidre (des del carrer del Centre fins el carrer de 

Sant Pere) 
• Carrer de Sant Nicasi (en el tram comprès des del carrer Sant 

Pere i la Plaça de la Bogeria)» 
 
3.- Així mateix, es prohibeix que els locals i edificis situats en aquests 
mateixos carrers tinguin l’ús de cases de jocs d’atzar, bingos, casinos i 
similars.» 
 
 
 
g.- Memòria social 
 
Els objectius d’aquesta modificació del PGM no inclou cap increment del 
sostre edificable, de la densitat de l'ús residencial o de la intensitat de l'ús 
industrial, o la transformació dels usos a què fa referència l’article 99 del text 
refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010. 
 
Tampoc inclou cap determinació que requereixi cap increment de les 
reserves per a sistemes urbanístics dels previstos a l’article 100 del text refós 
de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010. 
 
En conseqüència, no cal la inclusió de la memòria social específica prevista 
als articles 34 i 59 del del text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010. 
 
 
 
h. Protecció del patrimoni 
 
La present modificació no afecta cap element protegit de caire patrimonial, 
atès que es tracta simplement d’una regulació d’usos permesos en uns 
determinats carrers de la ciutat. En conseqüència, no cal adjuntar el catàleg 
de béns a protegir, d'acord amb els articles 59 i 71 del text refós de la Llei 
d’Urbanisme DL 1/2010. 
 
 
 
i. Informes ambiental i de mobilitat 
 
La present modificació del PGM, per la seva finalitat i objectius, en no canviar 
l’estructura general del planejament, no té incidències mediambientals 
d’especial consideració. 
 
Per aquest motiu, es considera que aquesta modificació no requereix 
l’informe ambiental. 
 
No obstant, s’ha de considerar com a vector positu d’aquest planejament, des 
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del punt de vista mediambiental, la millora de l’entorn cívic d’uns carrers per a 
vianants, cosa que convida a augmentar l’ús per part dels vianants d’aquests 
espais, en detriment dels vehicles a motor contaminants. 
 
D’altra banda, els carrers afectats per la modificació són espais per a 
vianants, amb una circulació de vehicles restringida a l’accés als 
aparcaments dels veïns i, en hores determinades, a l’abastiment dels 
comerços de la zona.  
 
La present modificació no comporta cap alteració de la mobilitat actual 
existent en aquesta zona. 
 
 
j. Programa de participació ciutadana 
 
Per garantir l'efectivitat dels drets reconeguts per l'article 8 del text refós de la 
Llei d’Urbanisme DL 1/2010, s’ha d’adoptar el següent programa:  
 

• Aprovada inicialment, si és el cas, per l’Ajuntament de Gavà i acordat 
el tràmit d’informació pública, tota la documentació d’aquesta 
Modificació puntual del Pla General Metropolità se sotmetrà a la 
preceptiva informació pública durant un mes, i se sol·licitaran els 
informes preceptius dels diversos organismes sectorials competents. 
 

• A més, l’Ajuntament de Gavà informarà d’aquesta Modificació de Pla 
General Metropolità a través dels mitjans de comunicació local, així 
com del portal web municipal www.gavaciutat.cat 
 

• Atès el tràmit d’informació pública, d’emissió d’informes sol·licitats, farà 
falta, eventualment, la realització d’un document que incorpori de 
forma adient i justificada les prescripcions que se’n puguin derivar, tant 
de l’acord d’aprovació inicial, dels informes emesos pels organismos 
amb competències sectorials, i les que convingui incorporar com a 
conseqüència de la participació ciutadana en el tràmit d’informació 
pública, per tal de procedir al tràmit administratiu fins assolir 
l’aprovació definitiva del document. 

 
k. Observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible 
 
L’objectiu d’aquest apartat és garantir que es compleixen els principis 
generals establerts als articles 3 i 9 del text refós de la Llei d’Urbanisme DL 
1/2010, i en concret, que es fa un ús racional del territori i el medi ambient, 
atès que el sòl és un recurs limitat i que cal adoptar models d’ocupació del 
sòl que evitin la dispersió del territori, afavoreixin la cohesió social, considerin 
la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i millora 
dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de 
territori globalment eficient. 
 
La present modificació del PGM, per la seva finalitat i objectius, en no canviar 
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l’estructura general del planejament, i per tant no conculca el principi general 
de desenvolupament sostenible. 
 
 
l. Informe sobre sostenibilitat econòmica 
 
L’objecte de l’informe sobre sostenibilitat econòmica, és avaluar l’impacte 
econòmic i financer de les actuacions previstes, en les finances públiques de 
les administracions responsables de la implantació i manteniment de les 
infraestructures i prestació dels serveis necessaris. 
 
La present modificació del PGM, per la seva finalitat i objectius, en no canviar 
l’estructura general del planejament, no té una incidència econòmica 
d’especial consideració sobre les finances públiques relatives a la implantació 
i manteniment d’infraestructures i prestació dels serveis. 
 



 



 
 
 Gavà  
 

Apartat de correus, 24
08850 Gavà

gava@esquerra.org

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II – NORMATIVA URBANÍSTICA 
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ARTICLE ÚNIC 
 
 
1.- Es prohibeixen l’ús d’oficines de caràcter privar, definit a l’article 279 de 
les vigents Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de Barcelona, 
a les plantes baixes de les zones, incloses a l’àmbit de la Rambla i l’Illa de 
vianants de Gavà, delimitat al plànol “Àmbit de la modificació d’usos”. 
 
2.- Aquesta prohibició afecta a aquells locals que tenen el seu accés principal 
o la major part de la longitud de la façana de contacte amb l’exterior amb 
front als següents carrers: 
 

• Rambla de Salvador Lluch 
• Rambla de Joaquim Vayreda 
• Rambla de Maria Casas 
• Plaça de Josep Maria Batista i Roca 
• Carrer de Sant Pere 
• Carrer del Cap de Creus 
• Carrer del Comte d’Urgell 
• Carrer Major 
• Carrer Salvador Lluch (des del carrer del Centre fins al carrer 

de Sant Pere) 
• Carrer dels Màrtirs del Setge 1714, 
• Plaça Major 
• Carrer de Sant Isidre (des del carrer del Centre fins el carrer de 

Sant Pere) 
• Carrer de Sant Nicasi (en el tram comprès des del carrer Sant 

Pere i la Plaça de la Bogeria)» 
 
3.- Així mateix, es prohibeix que els locals i edificis situats en aquests 
mateixos carrers tinguin l’ús de cases de jocs d’atzar, bingos, casinos i 
similars. 
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III – PLÀNOL D’ORDENACIÓ 
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IV – ANNEX 
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SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 

DE CASES DE JOCS D’ATZAR,  
CASINOS, BINGOS I SIMILARS  
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ÍNDEX 
 
 
 
Els documents que integren la Suspensió de llicències de cases de jocs 
d’atzar, casinos, bingos i similars al centre de Gavà tenen el següent 
contingut: 
 
 
 
 

I. MEMÒRIA 
 

a. Antecedents 
b. Fonamentació legal 

 
II. PLÀNOLS 
 

• Indicació gràfica de l’àmbit de suspensió de llicències 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Gavà  
 

Apartat de correus, 24
08850 Gavà

gava@esquerra.org

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I - MEMÒRIA 
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SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 
DE CASES DE JOCS D’ATZAR, 
CASINOS, BINGOS I SIMILARS 

AL CENTRE DE GAVÀ 
 
 

I – MEMÒRIA 
 

a.- Antecedents 
 
L’activitat de relació ciutadana de Gavà es densifica especialment en la zona 
central de la ciutat i de forma especial en zones com l’Illa de Vianants o la 
Rambla. Tot i així, en el cas de la Rambla i malgrat la trajectòria històrica 
com a eix vertebrador d’activitats, diversos factors (urbanístics, socials, 
comercials) han contribuït a rebaixar el perfil comercial de la Rambla. 
 
En aquest sentit, la renovació d’aquest espai públic a través de la 
vianalització realitzada l’any 2007 ha contribuït a revitalitzar i dinamitzar el 
teixit comercial de la zona. Aquest procés de millora urbanística de la Rambla 
ha posat més en valor aquest espai, com a zona de major atractiu per a la 
localització d’usos comercials, però també d’altres de naturalesa 
diferenciada. 
 
Cal parar atenció, però, en determinats usos terciaris que, si es concentren 
en zones cèntriques i de gran afluència de vianants, produeixen, a llarg 
termini, una reducció de l’esmentada oferta. A més, la proximitat d’escoles i 
del parc infantil situat al Parc Municipal de la Torre Lluc desaconsella la 
implantació de determinats usos. 
 
Per solventar aquesta problemàtica, l’Ajuntament de Gavà va tramitar, i el 
conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, per resolució de 17 de gener de 2007, va aprovar definitivament la 
Modificació dels usos urbanístics del Pla General Metropolità a l’àmbit de la 
Rambla i illa de vianants (Prohibició d’ús d’oficines) publicada al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya núm. 4.828 de 23 de febrer de 2007. Aquesta 
modificació de PGM tenia per objecte realitzar una regulació especifica dels 
usos admesos a l’àmbit de la Rambla i illa de vianants de Gavà, mitjançant la 
prohibició, en la planta baixa, dels usos d’oficines definits a l’article 279 de les 
NNUU, a fi i efecte de potenciar el teixit comercial i de restauració per damunt 
d’altres amb menor capacitat de generació de fluxos de vianants. 
 
Dintre d’aquesta dinàmica de regulació específica d’usos, l’Ajuntament va 
tramitar, i la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per acord de 7 
d’abril de 2011, va aprovar definitivament el Pla Especial de regulació dels 
establiments destinats a serveis de telecomunicacions, publicat al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5921, de 15 de juliol de 2011. 
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Aquest Pla Especial tenia per objecte la prohibició de locutoris en l’àmbit de 
la Rambla i l’illa de vianants. 
 
Dintre d’aquesta dinàmica de regulació específica d’usos, l’Ajuntament de 
Gavà va tramitar, i la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per 
acord de 15 de desembre de 2011, va aprovar definitivament, el Pla especial 
de concreció d’usos comercials i de serveis a l’àmbit del centre, de Gavà, 
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6071, de 21 de 
febrer de 2012. Aquest Pla Especial tenia per objecte consolidar i potenciar el 
centre comercial de Gavà, mitjançant (1) la solució de les discrepàncies 
existent a la Rambla i illa de vianants, especificant expressament que es 
consideren, a efectes urbanístics, com ús comercial els destinats a la 
prestació de serveis privats al públic, com poden ser: perruqueries, salons de 
bellesa, de rentada, de planxada, agències de viatge i similars. (2) la 
incorporació a aquestes restriccions dels basars i (3) l’ampliació territorial de 
l’àmbit de restricció d’activitats a tot el carrer San Pere.  
 
Per altra banda, el 15 de gener de 2014 les àrees de Comerç, Activitats i 
Salut Pública de l’Ajuntament de Gavà, i de l’Àmbit de Serveis a la Persona, 
han emès un informe, que s’adjunta com annex, en què es justifica la 
necessitat d’ampliar la prohibició a l’activitats de les sales de joc. 
 
Per aquests motius, i considerant la gravetat dels arguments indicats a 
l’informe suara esmentat, s’ha elevat al Ple Municipal l’aprovació inicial de la 
modificació del planejament indicat. 
 
D’altra banda, l’article 73 del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
aprovat pel DL 1/2010, indica que, amb caràcter potestatiu, «els òrgans 
competents per a l'aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic 
poden acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la formació o la reforma, de 
suspendre (...) l'atorgament de llicències (...)  d'edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal•lació o ampliació 
d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial». 
 
En aquest sentit, cal indicar que no està clar que l’ordenació dels usos que 
ara ens ocupen impliqui necessàriament la modificació del planejament 
general o bé amb l’elaboració d’un pla especial seria suficient. Per tant, es 
requereix un estudi aprofundit que fa necessària, entre tant, l’aplicació d’una 
suspensió de llicències preventiva. 
 
Per aquest motiu, és procedent suspendre, en aplicació de l’article 73 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, text refós de la Llei d’Urbanisme, 
l’atorgament de llicències d’instal·lació o ampliació d’activitat o usos sales de 
jocs d’atzar, casinos, bingos i anàlegs, i d’altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació sectorial, a l’àmbit dels següents 
carrers: Rambla de Salvador Lluch, Rambla de Joaquim Vayreda, Rambla de 
Maria Casas, Plaça de J.M. Batista i Roca, Carrer de Sant Pere, Carrer Cap 
de Creus, Carrer Comte d’Urgell, Carrer Major, Carrer Salvador Lluch (des 
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del carrer del Centre fins el carrer de Sant Pere), Carrer Màrtirs del Setge 
1714,  Plaça Major, Carrer de Sant Isidre (des del carrer del Centre fins el 
carrer de Sant Pere) i Carrer de Sant Nicasi (en el tram comprès des del 
carrer Sant Pere i la Plaça de la Bogeria). 
 
Aquesta suspensió s’efectua per estudiar i tramitar una modificació puntual 
i/o una ordenança municipal que reguli els usos objecte de la suspensió. 
 
Així mateix, i d’acord amb l’esmentat precepte legal, la suspensió de 
llicències no pot tenir una durada superior a la d’un any, temps suficient per 
resoldre els tràmits que s’estimen necessaris. Així doncs, es proposa la 
suspensió de llicències durant el termini d’un any. 
 
b.- Fonaments de dret 
 
Com s’ha indicat, la suspensió de llicències en l’àmbit del centre de Gavà es 
fonamenta en l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, text refós 
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, que indica que «els òrgans competents 
per a l'aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic poden 
acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la formació o la reforma, de suspendre 
la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 
urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de 
llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos 
concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 
legislació sectorial». 
 
D’altra banda, l’article 73.3 d’aquesta mateixa llei estableix que «Els acords 
de suspensió de tramitacions i de llicències a què fan referència els apartats 
1 i 2 s'han de publicar en el butlletí oficial corresponent, i s'han de referir, en 
qualsevol cas, a àmbits identificats gràficament. En la informació pública de 
l'instrument de planejament urbanístic a què es refereixen les suspensions 
acordades, s'ha de donar compliment al que estableix l'article 8.5.a.» 
 
L’article 8.5.a d’aquesta Llei indica que «En la informació pública dels 
instruments de planejament urbanístic, cal que, conjuntament amb el pla, 
s'exposi un document comprensiu dels extrems següents: 
 
Primer. Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i 
de tramitació de procediments, i concreció del termini de suspensió i de 
l'abast de les llicències i tramitacions que se suspenen. 
 
Segon. Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti 
de la revisió o modificació d'un instrument de planejament urbanístic, plànol 
d'identificació dels àmbits en els que l'ordenació proposada altera la vigent i 
resum de l'abast d'aquesta alteració.» 
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III – INDICACIÓ GRÀFICA DE L’ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 
 
 
 
 



 





 




