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1.1 INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

Canet d'Adri és un municipi que forma part de la comarca del Gironès, província de 
Girona. El terme municipal té una extensió de 45 km2 i el poble es troba a 217 metres 
d'altitud, el punt més alt del municipi és el cim de Rocacorba amb 985 m. d'altura. 
Es troba a 15 km de Girona, per la carretera en direcció a Les Planes d'Hostoles i 
un cop passat el poble de Sant Gregori. 
Els límits del terme municipal són al nord amb Sant Miquel de Campmajor i 
Porqueres, a l'est amb Camós i Palol de Revardit, al sud amb Sant Gregori i a l'oest 
amb Sant Martí de Llémena. Té agregats els nuclis d'Adri, Biert, Montbò, Montcal i 
Rocacorba. 
 
El planejament vigent al terme municipal de Canet d’Adri és la Revisió de les NNSS 
aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Gironaen sessió 
de 10 de març de 1999.Posteriorment en sessió de 15 de febrer de 2007 i publicat 
l’11 de maig de 2007, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona aprova el text 
refós de les NNSS del Municipi de Canet d’Adri. 
 
La Comissió d’Urbanisme de Girona va aprovar en sessió de 26 de setembre de 
2001 el Pla Parcial d’Ordenació del sector de la Granja i en la actualitat està 
totalment desenvolupat. 
 
El 24 d’octubre de 2007 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va aprovar el 
Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases Rurals. 
 
L’any 2017 l’Ajuntament de Canet d’Adri adquireix els terrenys del sector de 
Desenvolupament Residencial “Pont de L’Estanyol, on prèviament s’hi havia fet una 
cessió anticipada del sòl d’equipament que s’hi va construir la sala polivalent 
municipal. La finalitat que l’hi vol donar l’Ajuntament a aquest sector és de dotar 
espais d’aparcament de vehicles al servei de la sala polivalent, espai lliure públic 
exterior vinculat al pavelló i definir un àmbit residencial amb una zona d’edificació 
plurifamiliar aïllada per a donar resposta a necessitats del municipi que el 
planejament vigent no planteja.   
 
En relació a les consultes i tramitacions prèvies d’aquesta modificació puntual del 
Planejament, l’any 2011 la coordinadora comarcal del Gironès emet un informe 
sobre la modificació a petició del Ajuntament, aquest document dona resposta a les 
diferents consideracions realitzades en aquest informe. 

 
L’any 2011 el responsable de l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental va realitzar 
un informe, amb número d’expedient OTAAGI201000255, on declarava la no-
subjecció a avaluació ambiental la modificació 
 
L’any 2013 el President de la Diputació signa un Decret  amb el límit d’edificació  
respecte la carretera d’acord amb la proposta de la Modificació. 
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1.2 MOTIVACIÓ I OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ 

Actualment el nucli de Canet d’Adri no disposa de sòl desenvolupat amb parcel·les 
lliures, ni de sòl per desenvolupar, ja que el sector de “Pont de l’Estanyol” que ha 
adquirit l’Ajuntament de Caner d’Adri, no es vol urbanitzar com a sector residencial 
tal com preveien les NNSS de Planejament, i per tant, no podrà donar resposta a les 
necessitats del creixement natural del municipi. Les condicions de desenvolupament 
d’aquest sector definides en l’article 78 del Planejament, preveia una tipologia 
d’habitatge aïllat en parcel·la mínima de 400m2 amb una edificabilitat bruta de 0,20 
m2 st / m2 sòl, representant una edificabilitat màxima de 6.000 m2.  

 
Alguns veïns del municipi, afectats per aquesta problemàtica  que tenen propietats 
en el límitdel sòl urbà o en continuïtat amb el mateix varen plantejar a l’Ajuntament 
la possibilitat d’ampliar el sòl urbà per en els seus límits per a que fills i nets es puguin 
quedar a viure al poble. El primer document que es va redactar abastava dos finques 
en la Avinguda Rocacorba i és el que va servir per a poder fer les consultes i 
tramitacions prèvies i l’informe de la OTAA. Posteriorment s’hi van afegir dues 
finques més en continuïtat urbana situades al carrer del Camí d’en Jordà. 

 
Aquestes finques disposen del servies urbanístics de sanejament, baixa tensió, 
aigua i enllumenat públic  i parcialment de voreres. 
 
La urbanització del tram de carrer del Camí d’en Jordà que hi ha en front de les 
finques relacionades es va urbanitzar amb el desenvolupament del sector 3.1 “La 
Granja” perquè el planejament vigent definia la Unitat d’Actuació número 2, de 806 
m2, que havia de connectar el sector de desenvolupament amb el Camí d’en Jordà, 
a càrrec dels promotors d’aquest sector.  
 
Per tant, el que planteja aquesta modificació puntual és la redefinició del sector de 
sòl urbanitzable 3.2 “Pont de l’Estanyol”, destinant-lo majoritàriament a ús públic i a 
la creació d’un nou sector de sòl urbanitzable discontinu (3.3) que abarca finques en 
sòl no urbanitzable, que estan en continuïtat urbana amb el sòl urbà consolidat 
existent, que distribuirà l’edificabilitat sobrant del sector 3.2. 
 
Per altre costat s’anul·larà la Unitat d’actuació UA3  que preveia la connexió del 
sector 3.2 amb el carrer Pau Casals, perquè no serà necessari pel seu 
desenvolupament i, també, la previsió de obertura de vials en sòl no urbanitzable 
dibuixada els plànols normatius vigents.   
 

1.3 ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ 

Per un costat el sector de sòl urbanitzable 3.2 “Pont de l’Estanyol”, que s’ampliarà 
per incloure un vial de connexió amb el camí d’en Jordà. La superfície total d’aquest 
sector és de 33.078,00 m2. 
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El nou sector de sòl urbanitzable  es proposa en la zona sud de l’àmbit del sòl urbà. 
Ho conformen quatre finques. Unes estan situades a un costat i l’altre de l’avinguda 
Rocacorba i les altres als dos costats del carrer del Camí d’en Jordà. La totalitat de 
la superfície de les quatre finques és de 9.349,00 m2. 
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1.4 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL 

 
L’àmbit del nou sector de sòl urbanitzable la composen quatre finques que formen 
part de finques cadastrals més grans: 
 
 Referència cadastral    Propietat           Superfície aportada 

A. 17044A003000740000PH     ……………………….       2.033,00 m2 

B. 17044A004000370000PD     …………………………                2.317,00 m2 

C. 17044A004000340000PO    ...............................                      2.209,00 m2 

D. 17044A004000350000PK     ................................                    2.890,00 m2 

Total sector                                 9.349,00 m2 



Modificació puntual de les NNSS del sector SUD 3.2 “Pont de l’Estanyol”,  a l’Avinguda 
Rocacorba i  carrer del camí d’en Jordà 

 

L’àmbit del sector de sòl urbanitzable 3.2 “Pont de l’Estanyol” la formen tres 
parcel·les cadastrals, que conformen l’àmbit actual, una part d’una parcel·la més 
gran que és el vial de connexió amb el camí d’en Jordà: 
 
 Referència cadastral    Propietat            Superfície aportada 

E. 7937103DG7573N0000YA   Ajuntament de Canet d’Adri   

F. 7937104DG7573N0001HS    Ajuntament de Canet d’Adri       

G. 8037701DG8573N0000TM  Ajuntament de Canet d’Adri         32.088,00 m2 

H. 17044A004000340000PO    ...............................                           990,00 m2 

Total sector                              33.078,00 m2 
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Atenent a l’article 99 de  la LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text 
refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost sobre 
Modificació de les figures de planejament urbanístic general que comporten un 
increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat, o 
la transformació dels usos que diu: 
 

1. Les modificacions d’instruments de planejament general que comportin 

un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la 

intensitat dels usos, o la transformació dels usos establerts anteriorment han 

d’incloure en la documentació les especificacions següents: 

a) La identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les 

finques afectades, públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a 

l’inici del procediment de modificació, i els títols en virtut dels quals han 

adquirit els terrenys. Aquesta especificació es duu a terme mitjançant la 

incorporació a la memòria d’una relació d’aquestes persones i de les 

certificacions pertinents expedides pel Registre de la Propietat i, si s’escau, 

pel Registre Mercantil. En el cas de manca d’identificació del propietari en el 

Registre de la Propietat s’han de fer constar les dades del cadastre. També 

s’ha de fer constar a la memòria si hi ha un adjudicatari de la concessió de 

la gestió urbanística, i la seva identitat. 
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S’aporta en un annex d’aquest document la documentació expedida pel Registre de la 

Propietat. 

1.5 INICIATIVA, PROMOCIÓ I REDACCIÓ 

La iniciativa de la present modificació puntual de les NNSS de Planejament del 

municipi de Canet d’Adri  és de l’Ajuntament  i la redacció del document ha est realitzat 

per Miquel Poch Clara i Jordi Salvatierra Herrero, col·legiats 30289/9 i 30053/5 del 

despatx d’arquitectura LFS SLP, tècnics competents en virtut del que disposa la 

disposició addicional tretzena del TRLU. 

D’acord amb l’establer a l’article 101.3 del TRLUC, l’ajuntament de Canet d’Adri ha 
d’assumir la iniciativa d’aquesta modificació per a la seva corresponent tramitació. 

La present Modificació es redacta conforme al que disposa la legislació urbanística a 
Catalunya, tant pel que fa a les seves determinacions com pel que fa a la seva 
documentació. 

      1.6      CONTINGUT DOCUMENTAL 

La documentació de la present modificació ve regulada pels articles 59 del TRLUC, i 
118.1 i 118.4 del RLUC, on s’estableix que han d’incorporar la documentació adequada 
a la finalitat, contingut i abast de la modificació. 

L’art. 96 del TRLUC determina que la modificació de qualsevol dels elements d’una 
figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació. 

D’acord amb l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, no han de contenir un 

estudi d’avaluació de la mobilitat generada les modificacions de planejament general 

que no comporti per al territori cap implantació singular que pugui generar un nombre 

de viatges al dia superior a 5.000, per la qual cosa no és procedent incorporar estudi de 

mobilitat generada. 

El municipi de Canet d’Adri s’ajusta a aquestes determinacions. 

Pel que fa la memòria social, en tractar-se d’una modificació que no incrementa l’ús 
residencial d’habitatge previst al planejament vigent, es justifica que en res queda alterat 
per la present modificació. 

En relació a la previsió d’habitatge protegit a l’article 57 de  la Llei 3/2012, del 22 de 

febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 

1/2010, del 3 d'agost sobre els plans d’ordenació urbanística municipal i llurs 

modificacions diu: 

Resten exempts de la reserva legal mínima, respectant sempre les determinacions que 
el planejament territorial i el planejament director urbanístic hagin pogut establir: 

a.Els municipis d'escassa complexitat urbanística que només distingeixin entre sol 
urbà i sol no urbanitzable. 
b. Els municipis de menys de 5.000 habitants que no siguin capitals de comarca i que 
compleixin elsrequisits següents: 

-  Si en els dos anys anteriors a l'aprovació inicial del pla l'atorgament de 
llicències ha estat inferior a 5 habitatges per cada mil habitants i any. 
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- Si el pla no permet més de 200 habitatges de nova implantació per al 
conjunt d’àmbits d'actuació urbanística de sol urbà no consolidat i sol 
urbanitzable. 

 
La present modificació no comporta un increment del sostre edificable, i per tant,  no és 
necessària la documentació prevista en l’article 99 del TRLU. 
 

Pel que fa al programa de Participació Ciutadana, es cenyirà al que disposa el TRLUC 
per a la tramitació de les figures de planejament general, complementada per les 
disposicions de la Llei de procediment administratiu. 

D’acord amb tot això, la present modificació conté la següent documentació: 

I.- Memòria de la informació i de l’ordenació 

II.- Normativa urbanística 

III.- Plànols d’informació i d’ordenació 

IV.- Avaluació econòmica i financera 

 

1.7 TRAMITACIÓ 

La Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya, recull, al punt 6. b) de la disposició 
addicional vuitena, les figures de planejament que són objecte d’Avaluació Ambiental 
Estratègica (AAE) simplificada. En el punt tercer s’estableix que s’hauran de sotmetre a 
AAE simplificada: “les modificacions dels plans urbanístics dels apartats primer i segon 
que no constitueixen variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les 
propostes o de la cronologia del Pla, però que produeixin diferències en els efectes 
previstos o en la zona d’influència”. 

S’aporta en un annex la resolució sobre la no-subjecció a avaluació ambiental del primer 
document que es va redactar d’aquesta modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de Planejament amb número d’expedient OTAAGI201000255. Caldrà tornar a presentar 
davant la OTAAGI aquest document definitiu perquè es torni a manifestar. 

Així doncs, la tramitació de l’expedient queda regulada per l’article 85 del TRLUC, on 
l’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal 
que afecten el territori d’un únic municipi pertoquen a l’ajuntament corresponent. 

Un cop valorada favorablement per l’Ajuntament, la modificació del POUM es portarà al 
Ple de Canet d’Adri per a l’assumpció de la iniciativa i la seva aprovació inicial. 

Un cop s’hagi acordat l’aprovació inicial per part del Ple de l’Ajuntament, s’ha de posar 
a informació pública per un termini d’un mes i sol·licitar els informes que corresponguin 
als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials. D’acord amb els 
punts 1 i 2 de l’article 73 del TRLUC, l’aprovació inicial de la present modificació puntual, 
obligarà a l’ajuntament a acordar la suspensió de llicències de l’àmbit sotmès a 
modificació. 

Per últim, la modificació puntual es portarà al Ple de l’ajuntament per a la seva aprovació 
provisional, per trametre-la a continuació a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona 
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per a la seva aprovació definitiva, i corresponent publicació al DOGC per a la seva 
executivitat. 

1.8 PLANEJAMENT VIGENT I MARC URBANÍSTIC I 

LEGAL 

El planejament vigent del municipi de Canet d’Adri  la Revisió de les NNSS aprovades 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de 10 de març de 1999 
i posteriorment en sessió de 15 de febrer de 2007,la Comissió provincial d’Urbanisme 
de Girona va aprovar el text refós de les NNSS del Municipi de Canet d’Adri. 

La legislació urbanística vigent que pot ser d’aplicació, entre d’altres, és la següent: 

El marc legal ve donat pel Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 de octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

El Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost 
(TRLUC), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i les successives lleis de mesures 
fiscals i financeres (Llei 2/2014, de 27 de gener; Llei 3/2015, de l’11 de març; Llei 5/2017, 
del 28 de març) i la Llei 1672015 del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica. 

El reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol (RLUC) 
i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció de 
la legalitat urbanística. 

Aquest projecte de modificació puntual de les NNSS de Planejament de Canet d’Adri 
s’emmarca en les previsions de l’article 59 i 96 i concordants del TRLUC i els articles 
118.1 i 118.4 del RLUC. 

           1.9      DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT VIGENT 

El municipi de Canet d’Adri disposa d’un planejament vigent que són  la Revisió de les 
NNSS aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de 
10 de març de 1999.Posteriorment en sessió de 15 de febrer de 2007,la Comissió 
provincial d’Urbanisme de Girona aprova el text refós de les NNSS del Municipi de Canet 
d’Adri. 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona , en sessió del 26 de setembre de 2001, 
va aprovar una modificació puntual consistent en l’adaptació cartogràfica al Pla Especial 
de delimitació dels espais PEIN Muntanyes de Rocacorba, publicat el 8 de novembre de 
2001 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió del 15 de febrer de 2007, va 
acordar donar conformitat al text refós de les Normes Urbanístiques del planejament 
general del terme municipal de Canet d’Adri. 
I finalment la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió del 6 de novembre 
de 2015 va aprovar la modificació puntual de les NNSS de planejament, que afectava 
els articles 68, 88, 90, 92 i 104, publicat el dia 28 de desembre de 2015. 
 
L’àmbit dels terrenys de la modificació es troba, d’acord amb el Pla Territorial Parcial de 
les Comarques Gironines, dins dels nuclis històrics i les seves extensions del Sistema 
d’Assentaments, amb una estratègia de creixement moderat. 
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Els terrenys del sector 3.2 “Pont de l’Estanyol” estan classificats de sòl urbanitzable.  
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La qualificació dels terrenys és del tipus d’ordenació de zona d’edificació aïllada 
unifamiliar “Ciutat jardí” clau 2.2b regulada en l’article 69. 

Els paràmetres principals pel que fa a l’aprofitament de la zona 2.2b de les NNUU del 
planejament venen marcades en el següent quadre: 
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El planejament vigent preveia el desenvolupament de la Unitat d’Actuació 3 que havia 
de garantir la connexió viària del sector amb el carrer Pau Casals. 
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El planejament vigent també feia una previsió d’obertura de vials en sòl no urbanitzable 
en la  zona situada entre el sòl urbà i el sòl urbanitzable. 
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Els terrenys que conformen el nou sector de sòl urbanitzable discontinu estan en sòl no 
urbanitzable en continuïtat amb el sòl urbà. 
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2 MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 
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2.1    JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA DE LA    

MODIFICACIÓ 

D’acord amb l’article 97 del TRLU, les propostes de modificacions de les figures de 

planejaments, com és el cas, han raonar i justificar la conveniència en relació als 

interessos públics i privats concurrents. 

Plantegem aquesta modificació de Planejament davant la necessitat de modificar el 

sector de sòl urbanitzable 3.2 “Pont de l’Estanyol”.  

El 22 de febrer de l’any 2000, els propietaris d’aquest sector, en escriptura pública,  

varen fer la cessió anticipada del sòl d’equipaments on l’Ajuntament hi va construir la 

sala polivalent municipal que ocupava pràcticament tota la parcel·la. El 

desenvolupament que el planejament preveia a tot el seu voltant, eren parcel·les 

d’habitatge unifamiliar d’uns 400 m2 amb els carrers corresponents. El 3 d’agost de 

l’any 2006, per decret d’alcaldia es va aprovar inicialment el Pla Parcial i el mes d’abril 

de 2011 es va presentar davant l’Ajuntament un text refós per a la seva aprovació 

provisional. El text refós proposava la mateixa ordenació que les NNSS, amb el mateix 

número de parcel·les.  Si s’hagués desenvolupat hauria complicat el funcionament de 

l’edifici municipal, sense cap espai lliure al seu voltant i sense aparcaments, molt 

necessaris per a l’activitat del pavelló. 

El dia 8 de juny de l’any 2017 l’Ajuntament de Canet d’Adri va comprar la finca per a 

destinar-la a les finalitats de l’apartat 5 de l’article 160 del TRLU que diu el següent: 

5. El patrimoni de sòl i d’habitatge dels ens públics es destina a les finalitats 
següents: 
a) Preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament, 
l’expansió de les poblacions i la millora de la qualitat de vida. 
b) Fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat. 
c) Intervenir en el mercat immobiliari per a abaratir el preu del sòl urbanitzat i 
facilitar l’adquisició de sistemes urbanístics. 
d) Formar reserves per a protegir i tutelar el sòl no urbanitzable. 
 

L’objectiu que l’Ajuntament s’ha plantejat en aquest sector és el de de dotar d’espais 
públics al voltant de la sala polivalent, tant per aparcament de vehicles, com d’espais 
lliures exteriors vinculats al lleure i, també, definir un petit àmbit residencial amb una 
zona d’edificació plurifamiliar aïllada per a donar resposta a necessitats d’habitants del 
municipi que actualment el planejament vigent no planteja. 
 
Per altra costat, hi ha la necessitat de creació d’espais de creixement per a poder 

consolidar el habitants que viuen en el municipi i les seves famílies, a l’entorn del sòl 

urbà que complementin la trama urbana existent amb les tipologies definides pel 

Planejament. 

El sostre previst en el Planejament vigent en el sector 3.2 “Pont de l’Estanyol” i que en 

la proposta actual municipal no es destina a aquesta zona, es proposa ubicar-la amb 

creació d’un nou sector de sòl urbanitzable discontinu que està en continuïtat urbana 
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amb el sòl urbà consolidat i que possibilitarà la creació de noves parcel·les per a cobrir 

les necessitats del municipi. La ubicació està en carrers consolidats amb els serveis 

existents, i entre pastilles de sòl urbà.   

2.2   DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 

A partir de la valoració i proposta descrita anteriorment, descriurem la proposta tècnica 

de la modificació puntual envers el planejament vigent. 

En primer lloc es modifica el sector de sòl urbanitzable 3.2 “Pont de l’Estanyol” 

modificant el seu àmbit, incorporant un vial de connexió, sobre un pas existent, que 

connecta amb el camí d’en Jordà, donant una superfície total a l’àmbit de 33.078,00 m2. 

A nivell de vialitat la continuïtat d’aquest carrer té sortida pel carrer del Pla de Ca 

l’Estanyol. 

Es defineixen 2 zones públiques, una d’equipaments al voltant de la sala polivalent 

municipal, de 14.258,00 m2 i una d’espais lliures de 12.530,00 m2, que ja estava previst 

en el planejament vigent. Es defineix, també, una zona de parcel·les plurifamiliar per a 

donar resposta a una necessitat que el planejament vigent no preveia amb una nova 

clau “Ciutat jardí plurifamiliar” 2.3. La superfície destinada és de 3.679,00 m2, amb una 

edificabilitat de 0,60 m2s/m2sòl. Representa un sostre de 2.207,40 m2. 

La proposta d’aquesta nova clau 2.3 d’habitatge plurifamiliar manté els mateixos 

paràmetres de la clau 2.2b i la única diferència és que la clau 2.2b és per habitatge 

unifamiliar i la nova clau 2.3 permet l’habitatge plurifamiliar amb una densitat d’un 

habitatge cada 110 m2 construïts. 

1.- CONDICIONS DE LA PARCEL·LACIÓ  

   2.3 

Front mínim de parcel·la 20 

Parcel·la mínima 600 

   
 

3. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ  

   2.3 

Tipus d'ordenació edificació aïllada 

Paràmetres 
referits a la 

parcel·la 

Edificabilitat 0,6 

Ocupació (%) 30 

Planta Baixa d'acord amb l'art.28 

Alçada reguladora 7m 

Punt d'aplicació de l'alçada 
reguladora 

Planta Baixa  

a cada punt natural del terreny 

Separacions mínimes   

  a carrer 5 

  al fons de parcel·la 6 

  als laterals de parcel·la 3 

  entre edificacions ½ alçada edifici major 

Alçada construcció auxiliar 3 

Ocupació construcció auxiliar (%) 5 
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Tanques d'acord amb l'art.41 

Paràmetres 
referits al carrer 

Accés a l'edifici des de vialitat 

Tanques d'acord amb l'art.41 

Paràmetres 
referits a 

l'edificació 

Nombre màxim de plantes 2 

Alçada lliure mínima   

  soterrani 2,2 

  planta baixa 2,5 

  planta pis 2,5 

Pendent màxim de coberta 30 

Condicions estètiques d'acord amb l'art.66 

Densitat 1habitatge/110m²construïts 

   
 

4. CONDICIONS D'ÚS  
 

  2.3 

Usos Admesos   Annex 2: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 i 14 

Dotació mínima 
d'aparcament 1 per habitatge 

 

La proposta gràfica de la modificació és la següent: 
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En segon lloc es suprimeix la Unitat d’Actuació número 3, que era exclusivament la 

prolongació del carrer Pau Casals i  que havia de donar continuïtat a un dels carrers del 

sector urbanitzable. Amb el planteig que fem ja no és necessari. 

 

En tercer lloc es suprimeixen tots els traçats de vials previstos sobre el sòl no 

urbanitzable situat entre les pastilles de sòl urbà i urbanitzable. Aquesta previsió és 

incompatible amb aquest tipus de sòl. 

 

I en quart lloc definim un nou sector de sòl urbanitzable anomenat SUD 3.3 Avinguda 

Rocacorba i carrer Camí d’en Jordà.  

El sostre previst pel Planejament vigent en el sector “Pont de l’Estanyol” era de 6.000,00 

m2. En la reforma de sector proposada, el sostre quedarà en 2.207,40 m2. El sostre 

restant el posem en aquest nou sector (màxim 3.792,60 m2). Això portarà a que, 

respecte el planejament vigent, no hi ha increment de sostre. Les parcel·les es 

col·loquen cosint les pastilles de sòl urbà i en continuïtat amb el mateix en una zona 

totalment consolidada amb vials i serveis. El sector el conformen quatre peces i es fa la 

reserva de 955,00 m2 d’espais lliures i 780,00 m2 equipaments. 

La proposta gràfica de la modificació és la següent: 
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Les quatre finques que conformaran el sector 3.3 de sòl urbanitzable discontinu, 

reparteixen els aprofitaments i les cessions obligatòries. 

La finca A, situada al costat Est de l’Avinguda Rocacorba en la zona d’alineació a vial 
(Clau 2.1) en continuïtat amb les edificacions existents, es proposa una nova ordenació 
que modifica la Clau existent (Clau 2.1*), que situa l’edificació a 8 m de la línia blanca 
de la carretera pel límit de protecció marcat des de la Diputació de Girona. Els primers 
4,55 m des de la vorera es qualifica com a verd privat i la resta fins arribar al 20 m, ( 
15,45 m restants), és la zona edificable. Al final d’aquesta pastilla edificable es reserva 
la zona d’equipaments per la necessitat del municipi de Canet d’Adri de parcel·les de 
titularitat pública a l’entorn de l’Avinguda. 
 
La proposta de modificació de la Clau 2.1, convertida en Clau 2.1* només modifica el 
tipus d’ordenació, que en lloc d’alineació a vial es separa 4,55 metres del mateix. 
 

3. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ  
 

   
 

Tipus d'ordenació Separat 4,55 metres del vial 

Paràmetres referits a 
l'illa Fondària edificable 

Segons determinacions plànol 
normatiu 

Fondària edificables planta baixa 200 m màxim 

Paràmetres referits al 
carrer 

Planta Baixa d'acord amb l'art.28 

Alçada reguladora 7 m 

Punt d'aplicació de l'alçada reguladora d'acord amb l'art. 29 i 30 

Accés a l'edifici des de vialitat 

Paràmetres referits a 
l'edificació 

Nombre màxim de plantes 2 

Alçada lliure mínima 

  soterrani 2,2 m 

  planta baixa 2,5 m habitatge (3,00 m altres) 

  planta pis 2,5 m 

sotacoberta habitable d'acord amb l'art.20 

Pendent màxim de la coberta 30% 

Elements sortints d'acord amb l'art.35 

Cossos sortints d'acord amb l'art.34 

Condicions estètiques d'acord amb l'art.66 

    

4. CONDICIONS D'ÚS   
 

    

Usos Admesos Annex 2: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 i 14 

Dotació mínima d'aparcament 1 per habitatge 
 
La finca B, situada al costat Oest de l’Avinguda Rocacorba, en continuïtat amb la Clau 
existent de Ciutat Jardí es crea una variant de la subclau 2.2.c, que l’anomenem 2.2.c* 
que amb la mateixa l’edificabilitat es permet una major ocupació de la parcel·la per a 
poder construir els habitatges majoritàriament en planta baixa. Les parcel·les es retiren 
també de la alineació de les veïnes per organitzar un vial de servei que es separa de la 
carretera. Al final de les parcel·les en direcció Sud s’ha previst una zona verda que limita 
amb el sòl no urbanitzable. 
 

La finca C, situada al costat Nord del carrer del camí d’en Jordà, en continuïtat a amb el 
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sòl urbà de  cada costat es permeten parcel·les de Ciutat Jardí, subclau 2.2.b. En el 
costat Est es deixa la previsió d’obertura d’un carrer perpendicular previst en el 
Planejament.. 
 

La finca D, situada al costat Sud del carrer del camí d’en Jordà, en continuïtat amb el 
sector desenvolupat de “La Granja”, es preveuen les parcel·les de ciutat Jardí subclau 
2.2.c*. A la part Sud, en el fons de les parcel·les, es preveu una cessió de zona verda 
en continuïtat amb l’existent del sector de “La Granja”. 
Les condicions de la subclau 2.2.c* l’únic paràmetre que modifica en relació a la subclau 
2.2.c és el de la ocupació que passa de 20 a 40, mantenint la mateixa edificabilitat. 
 

3. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ  

   2.2c* 

Front mínim de parcel·la   20 

Parcel·la mínima     600 

   
 

4. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ  

   2.2c* 

Tipus d'ordenació edificació aïllada 

Paràmetres referits a 
la parcel·la 

Edificabilitat 0,4 

Ocupació (%) 40 

Planta Baixa d'acord amb l'art.28 

Alçada reguladora 7m 

Punt d'aplicació de l'alçada reguladora Planta Baixa  

a cada punt natural del terreny 

Separacions mínimes   

  a carrer 3 

  al fons de parcel·la 6 

  als laterals de parcel·la 3 

  entre edificacions ½ alçada edifici major 

Alçada construcció auxiliar 3 

Ocupació construcció auxiliar (%) 5 

Tanques d'acord amb l'art.41 

Paràmetres referits 
al carrer 

Accés a l'edifici des de vialitat 

Tanques d'acord amb l'art.41 

Paràmetres referits a 
l'edificació 

Nombre màxim de plantes 2 

Alçada lliure mínima   

  soterrani 2,2 

  planta baixa 2,5 

  planta pis 2,5 

Pendent màxim de coberta (%) 30 

Condicions estètiques d'acord amb l'art.66 

   
 

5. CONDICIONS D'ÚS   
 

  2.2c* 

Usos Admesos Annex 2: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 i 14 
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Dotació mínima 
d'aparcament 1 per habitatge 

 

 
2.3   OBJECTIUS DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 

PUNTUAL 

Per tant, d’acord amb l’abans exposat, es redacta la present modificació puntual de les 

Normes Subsidiàries de Planejament de Canet d’Adri amb els següents objectius: 

1.- Modificar el sector de sòl urbanitzable 3.2 “Pont de l’Estanyol”, actualment de 

titularitat municipal, per adequar-lo a les necessitats reals del municipi, creant una gran 

zona de d’equipaments i espais lliures al voltant de l’edifici polivalent existent. 

2.- Al modificar el sector de sòl urbanitzable 3.2 “Pont de l’Estanyol”, es crea una bossa 

d’habitatge plurifamiliar, amb la mateixa tipologia de les edificacions existents en 

l’entorn, que actualment no existeix en el municipi i que ha de cobrir les necessitats 

actuals de demanda d’aquest tipus d’habitatge. 

3.- La modificació del sector de sòl urbanitzable 3.2 “Pont de l’Estanyol” comporta la 

anul·lació de la unitat d’actuació 3, que completava la vialitat prevista pel Planejament 

per aquesta zona i que, ara, no es necessari perquè s’ha proposat un nou vial perimetral 

al sector. 

4.- Suprimir tots els vials previstos pel planejament vigent situats en sòl no urbanitzable, 

de connexió de les zones de sòl urbà, perquè és incompatible per aquest tipus de sòl. 

5.- Crear un nou sector de sòl urbanitzable, SUD 3.3 Avinguda Rocacorba i carrer Camí 

d’en Jordà que permeti cosir i completar les bosses de sòl urbà existents utilitzant 

l’edificabilitat prevista en les Normes Subsidiàries de Planejament pel sector 3.2 i no 

esgotada amb la nova proposta que proposem. 

6.- Obtenir el 15% de l’aprofitament mig del sector de nova creació. 

7.- Qualificar de sistema d’equipaments (clau 1.5) una franja de terreny al costat de 

l’Avinguda Rocacorba que l’Ajuntament necessita per a serveis municipals i de sistema 

d’espais lliures (clau 1.4) dues franjes, una per darrera de les parcel·les previstes en el 

carrer camí d’en Jordà que dona continuïtat als espais lliures cedits en el sector de la 

Granja i l’altre a l’Avinguda Rocacorba. 

8.- Mantenir el sostre previst en les Normes Subsidiàries de Planejament vigents. 

9.- Adaptar la normativa de les Normes Subsidiàries de Planejament tot mantenint 

l’estructura de l’articulat actual. 

 2.4   JUSTIFICACIÓ DE LA INICIATIVA, 

CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA MODIFICACIÓ EN 

RELACIÓ ALS INTERESSOS PÚBLICS I PRIVATS 

Tal i com s’estableix en l’article 97.1 del TRLUC, en aquest punt s’exposaran, raonaran 

i justificaran el motius de la necessitat de la iniciativa, de l’oportunitat i la conveniència 
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amb relació als interessos públics i privats concurrents, degudament enumerades i 

objectivades, i alhora també la justificació que no es troba en cap del supòsits de l’article 

97.2, atès que comportaria directament fer-ne una valoració negativa. 

Tenint en compte la justificació dels objectius i la descripció de la proposta abans 

exposada, pel que fa a la concurrència dels interessos públics i privats de la present 

modificació puntual, d’acord amb l’establert a l'article 97.1 del TRLUC, es consideren els 

següents: 

a. Adaptar el sector de “Pont de l’Estanyol”, de titularitat municipal, per crear un 

gran espai al voltant de l’edifici polivalent, 14.258 m2 d’equipaments i 12.530 

d’espais lliures, per a les necessitats futures del municipi. 

b. Que el municipi disposi en el sector de “Pont de l’Estanyol”, d’una previsió de 

creixement, integrada en aquest sector, amb una nova tipologia d’habitatge 

plurifamiliar que actualment no disposa el planejament vigent. 

c. La creació d’un nou sector de sòl urbanitzable que consolidi el perímetre de 

sòl urbà, sense esgotat la edificabilitat prevista en el Planejament vigent, perquè 

distribueix la edificabilitat no utilitzada en el sector del “Pont de l’Estanyol”. 

d. Que l’ajuntament obtingui les parcel·les corresponents al 15% de 

l’aprofitament mig del nou sector i 955 m2 d’espais lliures i 780 m2 d’equipaments. 

e. Reordenar la vialitat d’aquests sectors. 

f. Mantenir els criteris i objectius de les Normes Subsidiàries de Planejament. 

Per últim, cal recordar que en l’apartat primer de l’article 97 del TRLUC estableix que: 

“Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic han de raonar i 

justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als 

interessos públics i privats concurrents. L’òrgan competent per aprovar la modificació ha 

de valorar adequadament la justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració 

negativa, ha de denegar-la”. 

I l’apartat segon del mateix article, s’estableixen els casos en els quals cal fer-ne una 

valoració negativa si: 

a) Si comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o 

de la intensitat els usos o la transformació global dels usos previstos anteriorment en el 

supòsit que el planejament anterior no s’hagi executat i es tracti de terrenys, bé de 

titularitat pública on s’hagi adjudicat la concessió de la gestió urbanística, bé de titularitat 

privada que en els cinc anys anteriors van formar part d’un patrimoni públic de sòl i 

d’habitatge, sense que hi concorrin circumstàncies sobrevingudes que objectivament en 

legitimin la modificació. 

b) Quan l'ordenació proposada no és coherent amb el model d'ordenació establert pel 

planejament urbanístic general vigent o entra en contradicció amb els principis de 

desenvolupament urbanístic sostenible. 
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c) Quan l'ordenació proposada comporta una actuació excepcional d'acord amb el 

planejament territorial, sense que s'hagin apreciat raons d'interès territorial o estratègic, 

d'acord amb les normes d'ordenació territorial. 

d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics. Es 

considera que no hi ha una projecció adequada dels interessos públics, entre altres, en 

els supòsits següents: 

Primer. Quan no es dona un compliment adequat a les exigències que estableix l'article 

98.1 amb relació al manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais lliures, 

les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic 

com a sistemes urbanístics generals o locals. 

Segon. Quan en un àmbit d'actuació urbanística es redueix la superfície dels sòls 

qualificats de sistema d'espais lliures públics o de sistema d'equipaments públics en 

compliment dels estàndards mínims legals, llevat que la qualificació de sistema 

d'equipament se substitueixi per la d'habitatge dotacional públic, amb els límits i les 

justificacions que estableix aquesta llei. 

Tercer. Quan es redueix, a nivell de l'àmbit del Pla, la superfície dels sòls qualificats 

d'equipaments de titularitat pública sense que quedi acreditada la suficiència dels 

equipaments previstos o existents, ni la concurrència d'un interès públic prevalent de 

destinar els sòls a un altre sistema urbanístic públic. 

Quart. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d'equipament de 

titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments de sòls de pitjor qualitat 

o funcionalitat per a la implantació dels usos propis d'aquesta qualificació. 

Cinquè. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d'equipament de sòls 

que ja són de titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments d'altres sòls 

de titularitat privada, sense que la modificació garanteixi la titularitat pública dels sòls 

abans que la modificació sigui executiva. 

De la simple lectura d’aquest apartat veiem que la modificació proposada no es 

correspon a cap d’aquests supòsits de valoració negativa, ja que no comporten cap 

increment o transformació global dels usos previstos, no altera el model d’ordenació, ni 

representa una actuació excepcional, ni tampoc es dona cap dels supòsits del 

subapartat 4, ja que no s’afecten les superfícies i funcionalitat dels espais lliures 

previstos, i per tant, d’acord amb la valoració exposada, es justifica la concurrència dels 

interessos públics i privats de l’article 97.1 del TRLUC. 
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2.5   QUADRE DE SUPERFÍCIES 

 El quadre del sector 3.2 “Pont de l’Estanyol del planejament vigent és el següent: 

Definició Sector "Pont de l'Estanyol" 

Superfície 3.00 Ha 

Edificabilitat bruta màxima 0,20 m²st/m²sòl 

Densitat màxima bruta d'habitatges 10 viv/ha 

Cessions mínimes obligatòries per a sistemes Viabitat 10% 

Equipaments i Espais Lliures: 
segons les determinacions de la 
doc. gràfica de les Normes 

Condicions de parcel·lació i edificació Tipologia aïllada 

Parcel·la mínima 400 m 

N. plantes 2 (PB+1PP) 

A.R.M. 7 m 

Ús principal Vivenda 

Usos complementaris Únicament els compatibles amb 
l'ús principal 

Sistema d'actuació Compensació 

 

El quadre de superfícies del planejament proposat del SUD 3.2* “El Pont de l’Estanyol 

és: 

SUD 3.2* Pont de l'Estanyol 
 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 
SUPERFÍCIE PERFECTATGE 

ÍNDEX 
EDIFICABILITAT 

SOSTRE 
 

(m²sòl) (%) (m²st/m²sòl) (m²st)  

Espais lliures 12.530,00 37,88      

Equipaments 14.258,00 43,11      

Vialitat 2.611,00 7,89      

TOTAL SÒL PÚBLIC 29.399,00 88,88     
 

Zona edificació plurifamiliar aïllada 
2.3 

3.679,00 11,12 0,60 2.207,40 
 

TOTAL SÒL PRIVAT 3.679,00 11,12   2.207,40 
 

TOTAL ÀMBIT 33.078,00 100,00 0,08   
 

 

La superfície total de l’àmbit que en el planejament vigent era de 3,00 Ha, en la proposta 

actual sobre topogràfic passa a ser de 33.78,00 m2 
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El quadre de superfícies del planejament proposat del SUD 3.3 és: 

SUD 3.3 Avinguda Rocacorba i Carrer del Camí d'en Jordà 
 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 
SUPERFÍCIE PERCENTATGE 

ÍNDEX 
EDIFICABILITAT 

SOSTRE 
 

(m²sòl) (%) (m²st/m²sòl) (m²st)  

Espais lliures 955,00 10,22      

Equipaments 780,00 8,34      

Vialitat 1.034,00 11,06      

TOTAL SÒL PÚBLIC 2.769,00 29,62     
 

Zona edificació entre mitgeres 2.1* 1.002,00 10,71 (1,14) 1.140,00  

Zona edificació aïllada 2.2b 1.840,00 19,68 0,60 1.104,00  

Zona edificació aïllada 2.2c* 3.738,00 39,99 0,40 1.495,20  

TOTAL SÒL PRIVAT 6.580,00 70,38   3.739,20  

TOTAL ÀMBIT 9.349,00 100,00 0,40   
 

 

2.6 MEMÒRIA SOCIAL 

L’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei d’Urbanisme, que regula les determinacions i la documentació de les modificacions 

dels instruments de planejament urbanístic, estableix:  

“Les modificacions dels plans d’ordenació urbanística municipal han d'estar integrades 

per la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. (...)”  

El present document de modificació puntual de les NNSS de Planejament de Canet 

d’Adri no incorpora memòria social atès que no es considera una documentació 

necessària a l’abast de la modificació, atès que en el present document no s’altera el 

sostre residencial existent ni el planificat, i no es proposa cap actuació de creixement. 

Amb la creació de la nova tipologia d’habitatge plurifamiliar en el sector del “Pont de 

l’Estanyol es pretén facilitar l’accés a l’habitatge de la població jove i de famílies del 

municipi amb un tipus d’habitatge més assequible. 

 

2.7 SISTEMA D’ACTUACIÓ 

Entre els sistemes d’actuació previstos per la Llei, en el sector 3.2* “Pont de 

l’Estanyol”, atès que és de titularitat municipal, serà el de reparcel·lació en la 

modalitat de cooperació. 

En el sector 3.3, Avinguda Rocacorba i Carrer del Camí d'en Jordà, es fixa com a 
sistema d’actuació, el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 
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Els sistemes de cessió obligatòria d’espais lliures, vialitat i el 15% de l’aprofitament mig 
pendents es podran materialitzar en el corresponent projecte de reparcel·lació. 
L’administració actuant serà l’Ajuntament de Canet d’Adri. 
 

2.8 DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE 

La previsió de creixement que preveu aquesta modificació puntual és molt moderada 

amb la voluntat de mantenir la qualitat ambiental. El desenvolupament d’aquest àmbit 

suposa un creixement que posa en relació de continuïtat i cohesiona el nucli urbà. 

 

2.9 MESURES PER A FACILITAR LA MOBILITAT GENERADA 

Les vigents NNSS de Planejament de Canet d’Adri no inclouen dins de la seva 

documentació l’estudi d’Avaluació de la Mobilitat generada. 

De conformitat amb l’article 59.3c) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per 

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, els planejaments han de contenir la justificació 

que es compleixen les determinacions del planejament urbanístic general sobre mobilitat 

sostenible. Tot i això, en tant que es tracta d’una modificació puntual, d’acord amb 

l’article 96 del TRLUC i l’article 118.4 del RLUC, les modificacions dels plans urbanístics 

han d’estar integrades per la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de 

la modificació, i s’ha d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada en els 

casos que així ho estableixi la legislació vigent. 

De conformitat amb l’article 3.2 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació 

dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, el planejament urbanístic general i 

llurs revisions o modificacions, que diu: 

3.2 No és obligatori realitzar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada en les figures 

de planejament urbanístic derivat dels municipis de població inferior a 5.000 habitants, 

excepte que formin part d’un sistema urbà plurimunicipal, en el següents supòsits:  

1. Actuacions que suposin la implantació de nous usos residencials fins a un màxim de 

250 habitatges.  

2. Actuacions que suposin la implantació d’usos comercials o terciaris en sectors d’una 

superfície de fins a 1 ha, sempre que no suposin una implantació singular, d’acord amb 

l’article 3.3 d’aquest Decret.  

3. Actuacions que suposin la implantació d’usos industrials en sectors d’una superfície 

de fins a 5 ha, sempre que no suposin una implantació singular, d’acord amb l’article 3.3 

d’aquest Decret.  

No s’ha d’incloure tampoc un estudi d’avaluació de la mobilitat generada en actuacions 

que suposin la implantació d'usos comercials o terciaris en sectors d'una superfície de 

fins a 1 ha, sempre que no suposin una implantació singular, d'acord amb l'article 3.3 

d'aquest Decret. Es consideren implantacions singulars: 
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a) Establiments comercials, individuals o col·lectius, amb superfície de venda superior 

a 5.000 m2. 

b) Edificis per a oficines amb un sostre de més de 10.000 m2. 

c) Instal·lacions esportives, lúdiques, culturals, amb un aforament superior a 2.000 

persones. 

d) Clíniques, centres hospitalaris i similars amb una capacitat superior a 200 llits. 

e) Centres educatius amb una capacitat superior a 1.000 alumnes. 

f) Edificis, centres de treball i complexos on hi treballin més de 500 persones. 

g) Altres implantacions que puguin generar de forma recurrent un nombre de viatges al 

dia superior a 5.000. 

Tenint en compte que la modificació de planejament proposada no pot suposar en cap 

cas un nombre de viatges al dia superior a 5.000, i que es considera que no s’alteren 

les previsions respecte a la mobilitat de les NNSS de Planejament vigents, no s’escau 

incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

2.10 INFORME AMBIENTAL 

La present modificació puntual de les NNSS de Planejament de Canet d’Adri inclou, per 

un costat, els terrenys que composen actualment el sector de sòl urbanitzable 3.2 “El 

Pont de l’Estanyol”, que l’Ajuntament vol reduir la zonificació de parcel·les i ampliar les 

zones d’equipaments al voltant de l’edifici existent del polivalent i mantenir els espais 

lliures previstos. Per tant modifiquem un sector ja previst en el Planejament vigent. 

Per l’altra, es proposa la creació d’un nou sector de sòl urbanitzable discontinu, 3.3  

Avinguda Rocacorba i Carrer del Camí d'en Jordà, que situa les parcel·les entres 

parcel·les de sòl urbà o en continuïtat, que tenen els fronts de les futures parcel·les 

urbanitzats i amb serveis. S’aporta en un annex la resolució sobre la no-subjecció a 

avaluació ambiental del primer document que es va redactar d’aquesta modificació 

puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament amb número d’expedient 

OTAAGI201000255. 

Per tot això, es considera que aquesta modificació no comporta cap modificació de les 

condicions ambientals de l’àmbit ni del seu entorn pel que fa als residus generats, xarxes 

d’abastament de serveis i impactes ambientals a considerar. 

Per tant, entenem que la present modificació puntual del POUM no té impactes 

ambientals a considerar, i per tant no s’ha de sotmetre al procediment d’Avaluació 

Ambiental, tot i que caldrà tornar a presentar el document  davant de la OTAAA de la 

Generalitat per tal que l’informin convenientment. 

2.11 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

El procés de publicitat i participació ciutadana s’iniciarà amb l’aprovació inicial i el termini 

de 30 dies d’exposició pública del document. Un cop acordada l’aprovació inicial 

d’aquest document de modificació puntual de les NNSS de Planejament, s’ha de 
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sotmetre a informació pública pel termini d’un mes. Durant aquest temps la modificació 

aprovada es podrà consultar en la pàgina web municipal i, si el consistori ho considera 

convenient, convocarà els veïns a una reunió explicativa. 

En aquest període es podran presentar les al·legacions que es creguin oportunes. 

Finalitzat aquest termini es portarà al Ple de l’ajuntament per a la seva aprovació 

provisional i corresponent tramesa a la CTUG per a la seva aprovació definitiva. 

2.12 COMPLIMENT DE LES PARTICULARITATS DELS 

ARTICLES 99 I 100 DEL TRLUC 

La present modificació no representa cap increment del sostre edificable, atès que 

sumades les edificabilitats dels dos àmbits previstos en aquesta modificació de 

planejament, es inferior al sostre total previst en el sector del “Pont de l’Estanyol” pel 

planejament vigent. No es tracta d’una transformació global dels usos, però augmenta 

la densitat de l’ús residencial i caldrà incorporar la documentació que s’estableix a 

l’article 99.1, i l’increment de reserves per a sistemes de l’article 100 del TRLUC 

2.13 JUSTIFICACIÓ QUE NO ES TRACTA D’UNA REVISIÓ DEL 

PLANEJAMENT URBANÍSTIC GENERAL 

La modificació plantejada, per l’abast, naturalesa, objecte i superfícies afectades, es una 

modificació puntual del planejament urbanístic general, i s’emmarca en els supòsits 

previstos en l’article 4 de la seva normativa. 

No es tracta de cap modificació de l’estructura general i orgànica del territori, ni 

s’interfereix en els compliments dels terminis de vigència de les NNSS de planejament  

i tampoc es dona cap de les circumstancies dels apartats 2 i 4 de l’article 95. 

Per tant, amb l’exposat, la present proposta es tracta d’una modificació de les 

previstes a l’art. 117.1 del RLU. 

Modificació dels instruments de planejament urbanístic  

1 S'entén per modificació del pla d'ordenació urbanística municipal la 

introducció de qualsevol tipus de canvis en les seves determinacions, 

inclosos els canvis en la classificació del sòl i els sistemes generals, 

sempre que no comportin la seva revisió en els termes que estableix 

l'article anterior 2 Qualsevol canvi en les determinacions dels plans 

urbanístics derivats, amb independència del seu contingut i abast, 

comporta llur modificació. 

2.14 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA MODIFICACIÓ 

D’ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS 

D’acord amb el que disposa l’Article 98.1 del Text refós de la Llei d'Urbanisme, la 

modificació de figures del planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la 

zonificació o l'ús urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments 

esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o 
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locals, ha de garantir el manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels sistemes 

objecte de la modificació. 

En el cas que ens ocupa, la modificació del sector 3.2 “Pont de l’Estanyol” manté el sòl 

dels espais lliures i equipaments previstos a les NNSS de planejament vigents i proposa 

ampliar la superfície destinada a equipaments al voltant de l’edifici polivalent existent. 

El resultat de la modificació es que es preveu un increment de la superfície destinada a 

equipaments en 11.464,00 m². 

El nou sector, SUD 3.3 Avinguda Rocacorba i carrer Camí d’en Jordà, preveu les 

reserves de zones verdes i espais lliures públics i d’equipaments, ajustant-se  a les 

determinacions del TRLU. 

Reserves de zones verdes i espais lliures públics 

Dels sistemes previstos, els mínims per a zones verdes i espais lliures públics seran 

els següents: 20 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre edificable, amb un mínim del 

10% de la superfície de l’àmbit 

El 10 % de la superfície de l’àmbit correspon a 934,90 m2 

L’edificabilitat màxima del sector és la següent: 

Zona A. Habitatge zona alineació a vial: Superfície edificable 570 m2 x 2 plantes = 

1.140,00 m2 

Zona B. Parcel·la clau ciutat Jardí 2.2.c* amb edificabilitat de 0,40. 1,527,00 x 0,40 = 

610,80 m2 

Zona C. Parcel·la clau ciutat Jardí 2.2.b amb edificabilitat de 0,60. 1,840,00 x 0,60 = 

1.104,00 m2 

Zona D. Parcel·la clau ciutat Jardí 2.2.c* amb edificabilitat de 0,40. 2.211,00 x 0,40 = 

884,40 m2 

L’edificabilitat màxima del sector és de 3.739,20 m2 

El 20 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre edificable correspon a 747,84 m2 

La previsió d’espais lliures i zones verdes d’aquesta modificació és de 955,00 m2, per 

tant s’ajusta a les determinacions del TRLU. 

 Reserves d’equipaments 

Dels sistemes previstos per a equipaments de titularitat pública, serà el valor inferior 

resultant de les proporcions següents: 20 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre o 20 

m2 de sòl per cada habitatge; amb un mínim, en tots els casos, del 5% de la superfície 

de l’àmbit d’actuació urbanística 

L’edificabilitat màxima del sector és de 3.739,20 m2 

El 20 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre edificable correspon a 747,84 m2 
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El 5 % de la superfície de l’àmbit correspon a 467,45 m2. 

La previsió d’equipaments d’aquesta modificació és de 780,00 m2, per tant s’ajusta a 

les determinacions del TRLU. 

Per tant, atès que no s’altera la zonificació o l'ús urbanístic dels espais lliures de les 

NNSS de Planejament vigents, es conclou que el document de la present modificació 

puntual no ha de contenir un estudi quantitatiu i qualitatiu de la modificació del sistema 

d’espais lliures. 

2.15 SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 

L’article 73.1 del TRLU i l’article 101 del RLU faculta als òrgans competents per poder 

suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 

rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lacions o ampliació d’activitats 

o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 

legislació sectorial, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la reforma, que no es el 

cas, ja que el present document ja es la pròpia modificació. 

L’article 73.2 del TRLU estableix que l'aprovació inicial dels instruments de 

planejament urbanístic obliga l'administració competent a acordar les mesures 

enunciades a l'apartat 1, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una 

modificació del règim urbanístic o en el cas que es pretengui assolir altres objectius 

urbanístics concrets, els quals hauran d’ésser explicitats i justificats. 

Per tant, d’acord amb la naturalesa de la present modificació, es proposa suspendre 

les llicències urbanístiques i ambientals pel termini d’un any, en l’àmbit que delimita la 

modificació puntual del present document.   

2.16 AGENDA 

Aquesta proposta de modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet 

d’Adri comporta terminis diferents per a cadascun dels dos sectors, atès que són 

diferents realitats. 

SUD 3.2* Pont de l'Estanyol 

El termini d’execució es fixa en 6 anys a partir de l’aprovació definitiva de la 
modificació puntual de les NNSS de planejament del sector SUD 3.2 “Pont de 
l’Estanyol”,  a l’Avinguda Rocacorba i  carrer del camí d’en Jordà 

 SUD 3.3 Avinguda Rocacorba i Carrer del Camí d'en Jordà 

El termini d’execució es fixa en 4 anys a partir de l’aprovació definitiva de la 
modificació puntual de les NNSS de planejament del sector SUD 3.2 “Pont de 
l’Estanyol”,  a l’Avinguda Rocacorba i  carrer del camí d’en Jordà. 

Canet d’Adri, març del 2021 

Miquel Poch Clara     Jordi Salvatierra Herrero 

    LFS SLP arquitectes 
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DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1 Objecte i marc Legal 

Les presents normes són part integrant de la Modificació Puntual de les 

Normes Subsidiàries de Planejament de Canet d’Adri al sector SUD 3.2 “Pont de 

l’Estanyol” i l’Avinguda Rocacorba i al carrer Camí d’en Jordà. 

Article 2 Àmbit 

L’àmbit abarca les finques descrites del sector SUD 3.2 “Pont de l’Estanyol” i les 

proposades del sector 3.3 de sòl urbanitzable discontinu definides en aquest 

document. 

Article 3. Contingut 

El contingut d’aquesta Modificació Puntual les Normes Subsidiàries de 

Planejament de Canet d’Adri dóna compliment a la legislació vigent i està 

format pels documents següents: 

I.- Memòria informativa i justificativa 

II.- Normes urbanístiques 

III.- Plànols d’informació i ordenació 

IV.- Avaluació econòmica i financera. 

Article 4 Obligatorietat 

Totes les actuacions i intervencions en el seu àmbit, públiques o privades, han 

de subjectar-se al mateix. 

Article 5 Interpretació 

Aquestes normes s’interpreten atenent al seu contingut i amb subjecció als 

objectius i finalitats expressats en la memòria. 

En cas de discordança entre les determinacions gràfiques i les escrites 

prevaldran les segones d’acord amb l’article 10 de la Llei 3/2012, del 22 de 

febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 

legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. En cas de discrepància entre diferents 

determinacions gràfiques, prevaldran primer les que es donin acotades i, si no 

és així, les que figurin a escala gràfica més detallada. Finalment, prevaldran les 

que generin majors cessions de sòl. 

Si es produeix una contradicció entre diverses determinacions, la interpretació 

es farà en coherència amb els objectius i plantejaments del Pla. 
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Article 6 Modificació 

Les previsions d’aquesta Modificació puntual podran ser modificades, prèvia 

motivació i justificació, seguint els mateixos tràmits que per la seva formulació i 

aprovació, segons que preveu la legislació vigent i en concret l’article 96 del 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 

Article 7 Iniciativa i promotor 

La modificació és d’iniciativa pública de l’Ajuntament de Canet d’Adri 

DESENVOLUPAMENT DE LA MODIFICACIÓ 

Article 8 Desenvolupament d’aquesta Modificació de les NNSS de 

Planejament de Canet d’Adri.  

Amb l’aprovació definitiva d’aquesta Modificació de les NNSS les 

determinacions aprovades són d’aplicació directa i immediata, amb 

independència de la necessària i obligatòria formulació  dels Projectes de 

Reparcel·lació i d’Urbanització per al desenvolupament efectiu del sector. 

Article 9 Modificació de l’article 78 del planejament de les condicions de 

desenvolupament del sector residencial 3.2 

Es modifica l’article 78 per les condicions del nou sector 3.2* quedant de la següent 

manera: 

Art. 78 - Condicions de desenvolupament del sector residencial 3.2* 

Definició Sector "Pont de l'Estanyol" 

Superfície 3.30 Ha 

Edificabilitat bruta màxima 0,08 m²st/m²sòl 

Densitat màxima bruta d'habitatges 6,5 viv/ha 

Cessions mínimes obligatòries per a sistemes Vialitat 8 % 

Equipaments i Espais Lliures: 
segons les determinacions de la 
doc. gràfica de les Normes 

Condicions de parcel·lació i edificació Tipologia plurifamiliar aïllada 

Parcel·la mínima 600 m 

N. plantes 2 (PB+1PP) 

A.R.M. 7 m 

Ús principal Vivenda 

Usos complementaris Únicament els compatibles amb 
l'ús principal 

Sistema d'actuació Cooperació 
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Article 10 Creació de l’article 78 bis del planejament de les condicions de 

desenvolupament del sector residencial 3.3 

Es crea un nou sector de sòl urbanitzable discontinu que queda definit per l’article 78 

bis de nova creació. 

Definició 
Sector Avinguda Rocacorba i 

Carrer del Camí d'en Jordà 
Superfície 0,93 Ha 

Edificabilitat bruta màxima 0,40 m²st/m²sòl 

Densitat màxima bruta d'habitatges 14 viv/ha 

Cessions mínimes obligatòries per a sistemes Vialitat 11 % 

Equipaments i Espais Lliures: 
segons les determinacions de la 
doc. gràfica de les Normes 

Condicions de parcel·lació i edificació Tipologia unifamiliar aïllada 

Parcel·la mínima. Depenent de 
cada clau 

N. plantes 2 (PB+1PP) 

A.R.M. 7 m 

Ús principal Vivenda 

Usos complementaris Únicament els compatibles amb 
l'ús principal 

Sistema d'actuació Compensació bàsica 

  

 

Article 11 Introducció d’una Clau 2.1* a l’article 68 del planejament 

La proposta de modificació d’aquesta clau únicament és per la alineació a vial 

que per a la definició del límit de la zona de protecció de carreteres s’ha de 

separar i  situar el límit de l’edificació a 8 m de la línia blanca de la carretera, 

això comporta que el habitatges s’han de separar 4,55 m de la alineació a 

carrer. 

Proposta de nova Clau 2.1* 

Front mínim de parcel·la   7 metres 

Tipus d’ordenació    Separat 4,55 metres del vial 

Paràmetres referit a l’illa 

Fondària edificable    Segons determinacions plànol normatiu 

Fondària edificable planta baixa  20 metres màxim 

 Paràmetres referits a carrer 

Planta baixa     D’acord amb l’article 28 
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Alçada reguladora    7 metres 

Punt d’aplicació alçada reguladora D’acord amb articles 29 i 30 

Accés a l’edifici    Des de vialitat 

 Paràmetres referits a l’edificació 

Nombre màxim de plantes   2 

Alçada lliure mínima soterrani  2,20 metres 

Alçada lliure mínima planta baixa  2,50 metres (habitatge) 3,00 (altres) 

Alçada lliure mínima planta pis  2,50 metres 

Sotacoberta habitable   D’acord amb l’article 20 

Pendent màxima coberta   30% 

Elements sortints    D’acord amb l’article 35 

Cossos sortints    D’acord amb l’article 34 

Condicions estètiques   D’acord amb l’article 66 

 Condicions d’ús 

Usos admesos  Annex 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 

Dotació mínima d’aparcament  1 per habitatge 

Article 12 Introducció d’una Clau 2.2.c* a l’article 69 del planejament 

La única modificació que planteja aquesta clau en relació a la 2.2.c és que 

mantenint la mateixa edificabilitat augmenta el percentatge d’ocupació de la 

parcel·la possibilitant la construcció d’un habitatge només en planta baixa. 

Proposta de nova Clau 2.2.c* 

1.-DEFINICIÓ 

Aquesta zona ordena l'edificació unifamiliar aïllada en forma de ciutat jardí 

 

Front mínim de parcel·la   20 metres 

Parcel·la mínima    600 m2 

Tipus d’ordenació    Edificació aïllada 

Paràmetres referit a la parcel·la 

Edificabilitat     0,4 
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Ocupació percentatge   40 

Planta baixa     D’acord amb l’article 28 

Alçada reguladora    7 metres 

Punt d’aplicació alçada reguladora A cada punt natural del terreny 

Separacions mínimes al carrer  3 metres 

Separacions mínimes al fons parcel·la 6 metres 

Separacions mínimes laterals  3 metres 

Separacions mínimes entre edificacions  ½ alçada edifici major 

Alçada construcció auxiliar  3 metres 

Ocupació construcció auxiliar  5% 

Tanques     D’acord amb l’article 41 

 Paràmetres referits a carrer 

Accés a l’edifici    Des de vialitat 

Tanques     D’acord amb l’article 41 

 Paràmetres referits a l’edificació 

Nombre màxim de plantes   2 

Alçada lliure mínima soterrani  2,20 metres 

Alçada lliure mínima planta baixa  2,50 metres  

Alçada lliure mínima planta pis  2,50 metres 

Pendent màxima coberta   30% 

Condicions estètiques   D’acord amb l’article 66 

 Condicions d’ús 

Usos admesos  Annex 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 

Dotació mínima d’aparcament  1 per habitatge 

Article 13 Creació de l’article 69 bis d’una Clau 2.3 d’habitatge 

plurifamiliar 

La única modificació que planteja aquesta clau en relació a la 2.2.c és que 

permet l’habitatge plurifamiliar 
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Proposta de nova Clau 2.3 

1.-DEFINICIÓ 
Aquesta zona ordena l'edificació plurifamiliar aïllada en forma de ciutat 
jardí 

 

Front mínim de parcel·la   20 metres 

Parcel·la mínima    600 m2 

Tipus d’ordenació    Edificació aïllada 

Paràmetres referit a la parcel·la 

Edificabilitat     0,4 

Ocupació percentatge   40 

Planta baixa     D’acord amb l’article 28 

Alçada reguladora    7 metres 

Punt d’aplicació alçada reguladora A cada punt natural del terreny 

Separacions mínimes al carrer  3 metres 

Separacions mínimes al fons parcel·la 6 metres 

Separacions mínimes laterals  3 metres 

Separacions mínimes entre edificacions  ½ alçada edifici major 

Alçada construcció auxiliar  3 metres 

Ocupació construcció auxiliar  5% 

Tanques     D’acord amb l’article 41 

 Paràmetres referits a carrer 

Accés a l’edifici    Des de vialitat 

Tanques     D’acord amb l’article 41 

 Paràmetres referits a l’edificació 

Nombre màxim de plantes   2 

Alçada lliure mínima soterrani  2,20 metres 

Alçada lliure mínima planta baixa  2,50 metres  
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Alçada lliure mínima planta pis  2,50 metres 

Pendent màxima coberta   30% 

Condicions estètiques   D’acord amb l’article 66 

 Condicions d’ús 

Usos admesos  Annex 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 

Dotació mínima d’aparcament  1 per habitatge 
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SISTEMES
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Sistema Viari1.1
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Sistema espais lliures: 1.4

                      Jardins Urbans

Equipament: 1.5

1.5c
1.5d

Aparcament
Esportiu Recreatiu

Alineació vial2.1

Ciutat jardis: Intensitat I2.2a

Ciutat jardis: Intensitat II2.2b

Ciutat jardis: Intensitat III2.2c

SISTEMES

ZONES

Sistema Viari1.1

Sector desenvolupament urbà "Pont de l'estanyol"3.2

Sòl sotmes a unitat d'actuacióUA3

1.4b
                      Zones Verdes1.4a

1.5a Públic Aministratiu

Límit zona protecció carretera

Límit sòl urbà
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Parcel·les corresponents al 15% de l'aprofitament mig 
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El Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en l’article 59.d, determina l’obligatorietat 

d’incorporar a la modificació d’ordenació dels Plans d’ordenació l’informe de 

sostenibilitat econòmica. 

Atenent al contingut dels referits articles, l’informe de sostenibilitat econòmica ha de 

ponderar l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les 

administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures 

i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 

Així mateix s’ha d’incloure l’avaluació econòmica i financera de la rendibilitat de 

l’operació. 

La present modificació puntual del Text refós de les Normes Subsidiàries de Canet 

d’Adri, en relació a la creació d’un nou sector de sòl urbanitzable discontinu de 

l’Avinguda Rocacorba i carrer del Camí d’en Jordà  no té impacte en les finances 

públiques de l’Ajuntament donat que el  Sistema d’actuació és d’iniciativa privada i no té 

repercussió a efectes financers. Aquesta modificació no té efectes sobre els costos 

d’implantació a càrrec de l’Ajuntament (inversions) perquè la urbanització va a càrrec 

d’iniciativa privada i  els serveis obligatoris, de caràcter municipal, ja existeixen.  

Sobre els possibles  ingressos que la implantació generi (cessions normatives 

d’aprofitament urbanístic i ingressos corrents puntuals: ICIO, taxa per llicència d’obres, 

llicència de primera ocupació, IBI Urbana, impost sobre l’increment del valor dels 

terrenys...), repercutiran en la prestació dels serveis municipals  i els costos de 

manteniment.  

En relació a la  creació d’un nou sector de sòl urbanitzable discontinu de l’Avinguda 

Rocacorba i carrer del Camí d’en Jordà  es conclou que la modificació no genera 

impactes en la hisenda pública municipal. 

La modificació del sector 3.2 “Pont de l’Estanyol”, de titularitat municipal, pel seu 

desenvolupament i la creació d’un gran espai d’equipaments, l’Ajuntament pensa 

destinar-hi partides d’invensions dels propers anys i desenvolupar la pastilla d’habitatge 

plurifamiliar per a donar resposta a la necessitat d’aquest tipus que hi ha en el municipi. 
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