
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-MES, PSC-CP, CUP-CP i JUNTS PER SANT CUGAT 
SOBRE LA PROPOSTA PER DEMANAR LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA LEGISLACIÓ 
URBANÍSTICA EN REFERÈNCIA A LES AMPLIACIONS DE CONSTRUCCIONS EN PARCEL·LES AMB 
EDIFICIS EN VOLUM DISCONFORME.  
 
Atès que els serveis jurídics de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès van emetre el 28 d’abril de 
2020 una nota jurídica en la que es posa de manifest que la legislació urbanística impedeix fer 
ampliacions en parcel·les amb construccions en situació de volum disconforme amb el 
planejament vigent, i que aquest fet pot afectar a moltes parcel·les del municipi.  
 
Atès que, fins ara, en aquestes situacions es concedia llicència per poder ampliar l’edifici sempre 
que l'ampliació s’ajustés al planejament vigent, tot mantenint les condicions de la construcció 
existent, en la que es permetien obres de consolidació, rehabilitació i canvis d’ús.  
 
Atès que la nota jurídica, exposa que sentències recents de la sala del contenciós administratiu 
han posat de manifest la contradicció entre l’articulat de la Llei d’Urbanisme i del Reglament de 
la Llei d’Urbanisme amb els planejaments municipals, suposa que només que una part de la 
construcció existent tingui algun punt disconforme amb el planejament, això impedeix que es 
pugui ampliar l’edifici si no s’enderroca la part disconforme, de manera que la part ampliada i 
tota l’edificació s’han d’ajustar al planejament. Aquesta interpretació suposa a la pràctica, haver 
d’enderrocar sovint tot l’edifici o una bona part del mateix.  
 
Atès que aquesta limitació normativa implica deixar congelada la situació existent de moltes 
finques sense possibilitat de millorar les edificacions sense cap ampliació. Cal tenir en compte 
que en teixits antics com Mira-sol, La Floresta, Les Planes, Valldoreix o el casc antic del nucli de 
Sant Cugat son moltes les edificacions que incompleixen algun paràmetre urbanístic per ser 
anteriors al PGM del 1976.  
 
Atès que el resultat de l’aplicació de la sentència representa un perjudici per a la majoria de 
propietats que troben en aquesta situació, ja que no podran ampliar-les per fer front a noves 
necessitats familiars.  
 
Atès que a més pot representar responsabilitats hipotecaries al descobert en tant que les 
hipoteques concedides ho van ser en base a unes taxacions que consideraven possible 
l’ampliació, cosa que la nova normativa no permet dur a terme.  
 
Atès que l'Ajuntament ha fet algunes gestions davant altres administracions, especialment fent 
arribar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona del 
Departament de Territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la seva preocupació i ha 
sol·licitat que s’iniciïn els treballs per la modificació legislativa que solucioni aquesta situació de 
bloqueig, tanmateix l'abast del problema requereix mobilitzar el màxim d'esforços i complicitats.  
 
Per tot l’anterior proposem que aquest Ple acordi:  
 

PRIMER.- Reafirmar el compromís de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a impulsar una 

solució que resolgui la contradicció de la normativa vigent i revertir-ne les conseqüències sobre 

les parcel·les amb edificis en volum disconforme. 

SEGON.- Buscar la complicitat d’altres municipis que es troben en situació similar per tal de fer 
evident l’amplitud del problema i la necessitat d’afrontar-lo i resoldre'l de forma urgent.  
TERCER.- Demanar als organismes de coordinació municipals ( AMB, Associació de municipis, 
Federació de municipis, etc.) el seu suport i recolzament en la resolució de la situació.  



 
QUART.- Instar la Generalitat de Catalunya i als grups polítics del Parlament a introduir les 

modificacions puntuals necessàries, a la legislació vigent, per tal de fer possible la concessió de 

llicències d'ampliació en les parcel·les amb edificis en volum disconforme. 


