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CORONA DÍAZ SALSENCH, Secretària interventora accidental de l’Ajuntament 
de Gratallops (Priorat) 
 
CERTIFICO 
 
Que en la sessió del Ple de l’Ajuntament del dia 18 de desembre de 2019, es va 
adoptar, entre d’altres, l’acord que es transcriu seguidament, a reserva de la 
redacció que resulti de l’aprovació de l’Acta (206 ROF): 
 
 

* * * 
“ANTECEDENTS 
 
En el Pla d’ordenació urbanística municipal de Gratallops, vigent des del 13 de setembre 
de 2007, s’ha detectat que actualment l’ordenació del POUM no reflecteix la realitat 
històrica i funcional d’un tram del Carrer de Saperas, en la seva prolongació a l’oest del 
Carrer del Portellet. Aquest tram de carrer es troba qualificat com a Zona de Centre 
històric. 
 
INICIATIVA, PROMOCIÓ I REDACCIÓ 
 
Aquesta Modificació puntual es redacta per iniciativa i promoció de l’Ajuntament de 
Gratallops i la redacta l’arquitecte Aleix Cama Torrell, Arquitecte col·legiat 49.301-5. 
 
ÀMBIT 
 
L’àmbit afectat per la present modificació abasta un àmbit de sòl urbà consolidat qualificat 
en la següent zona: 

 Centre històric (Clau A1) 
Aquest àmbit només afecta sòls classificats d’urbans del nucli de Gratallops, i té una 
superfície aproximada de 60,20 m2. Es troba situat entre les cases del Carrer del Portellet 
núm.1 i núm.3. 
Gràficament, es pot comprovar l’àrea afectada per la present Modificació als apartats 
”Àmbit de la Modificació” i “Suspensió de llicències”. 
  
OBJECTIUS 
 
Els objectius de la present Modificació són els següents: 

1. Recuperar la continuïtat del sistema viari en l’ordenació urbanística del POUM 
2. Assegurar la titularitat dels terrenys per tal de tenir accés a les xarxes de servei 

públic. 
3. Garantir l’accés des de l’espai públic a totes les finques i habitatges col·lindants. 

 
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 
La proposta es concreta amb les següents modificacions: 
Es proposa qualificar l’àmbit delimitat com a Sistema viari de la xarxa complementària 
(Clau V3). 
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DESENVOLUPAMENT DE LA MODIFICACIÓ 
 
La present Modificació puntual serà d’executivitat immediata un cop publicada al DOGC, 
sense necessitat de desenvolupament urbanístic concret ni agenda d’implementació. 
 
SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 
 
D’acord amb l’article 73 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei d'urbanisme, l’aprovació inicial de la present modificació obliga l'administració 
competent a acordar la suspensió de 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. 
A continuació es presenta el plànol de delimitació de l’àmbit subjecte a suspensió de 
llicències i de tramitació de procediments: 
  

 
 
  
D’acord amb el que estableix l’apartat 4 de l’article 102 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, que permet tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en 
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el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament 
inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en 
risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat. 
 
PROPOSTA D’ACORDS 
 
Primer: APROVAR INICIALMENT la modificació puntual núm. 2 del POUM del municipi 
de Gratallops, redactada per Aleix Cama Torrell, Arquitecte col·legiat 49.301-5, consistent 
en la classificació com a sistema viari de la prolongació del carrer Saperas. 
 
Segon: SUSPENDRE l'atorgament d'aprovacions d'instruments de planejament derivat, 
així com autoritzacions i llicències urbanístiques per als àmbits territorials i sectorials 
objecte de la present modificació, per un termini màxim d'un any o fins a l'aprovació 
definitiva de la modificació de planejament general de referència, de conformitat amb allò 
que assenyalen els articles 73 i 74 del TRLUC (D.Leg. 1/2010, de 3 d'agost). 
 
Tercer: DEMANAR informe sobre les modificacions de les Normes Urbanístiques de 
Planejament General aprovades en els apartats anteriors, als òrgans que puguin resultar 
afectats en els seus àmbits competencials per les previsions d'aquestes modificacions, en 
els termes regulats a l'article 84.5 del TRLUC. 
 
Quart: COMUNICAR A LES CORPORACIONS LOCALS LIMITROFES l'aprovació inicial 
de la modificació puntual del POUM, en compliment i amb els efectes previstos a l'article 
84.7 del TRLUC. 
 
Cinquè: SOTMETRE A INFORMACIÓ PUBLICA i TRÀMIT D'AUDIÈNCIA a les persones 
interessades, durant el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la darrera 
publicació del corresponent anunci bé en el Butlletí oficial de la província, bé en un dels 
diaris de major circulació en aquesta, la modificació puntual núm. 2 del POUM, en 
compliment del que preveu 84.4 del TRLUC. 
 
Recursos contra l’acte administratiu: 
 
L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no és susceptible d’impugnació separada. 
Tanmateix, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri ajustat a dret. 
 

Sotmesa a votació la proposta, resulta aprovada amb el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 
   

 
* * * 

I perquè consti, lliuro la present certificació, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. 
Alcalde, a Gratallops, a la data de la signatura electrònica. 
 
Vist i plau, 
 
 
L’Alcalde, 
 
Xavier Gracia Juanpere      La Secretària acc. 
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