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En realitat es desenvolupà l’àmbit de la UA 6.1 de 17.370 m2 i l’àmbit de la UA 6.2 de 15.368,10 m2.,el que
suma la quantitat de 32.738,10 m2.

1.1.INTRODUCCIÓ
1-Les normes urbanístiques de planejament de Capmany varen ser aprovades definitivament per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 21 de Maig de 1986 i varen ser publicades
al DOGC de 2 de desembre de 1986.

Polígon
Sup. àmbit
Vialitat
equipament
Zona

Posteriorment l’ajuntament va tramitar un seguit de modificacions puntuals:
2-Modificació puntual de normes subsidiàries que tenia per objecte tres apartats: canvi
d’ubicació d’una zona d’equipaments públics, modificació d’un traçat de via publica i l’ampliació d’una
zona industrial. La comissió d’urbanisme en sessió de 17 d’abril de 1991 va aprovar els dos primers
apartats i va suspendre el tercer apartat fins que no s’aportés un plànol cadastral ajustant els límits de la
zonificació als límits de propietat i es limites una unitat d’actuació que fitxi un cessió mínima del 14%
de zones lliures i equipaments. La comissió d’urbanisme de 19 de novembre de 1997 va provar
definitivament la modificació puntual de normes subsidiàries i van ser publicades en el DOGC de 10 de
febrer de 1998.
3- Modificació puntual de normes subsidiàries, ordenació riera Merdançar i adaptació
cartogràfica sòl urbà. Aprovades per la CTUG de16 de juliol de 1999 i publicades al DOGC de 6 de
setembre de 1999.
4-Modificació puntual de normes subsidiàries per la qualificació de dos nous sols residencials,
SAU nº1 de 49.341 m2 i SAU nº 2 de 17.240 m2. Aprovades per la Comissió d’Urbanisme de 13 de
setembre de 2000 i publicades al DOGC de 3 de novembre de 2000.
5-Modificació puntual de normes subsidiàries per la modificació d’un àmbit del carrer Orient de
clau 3 a clau 3-A, on el principal canvi es la tipologia que passa d’edificació aïllada a edificació tancada.
Aprovades per la CTUG de 3 de novembre de 2005 i publicades al DOGC de 31 de febrer de 2006.
6-Modificació de nou vial illa cadastral nº 33143. Aprovada per la CTUG de 27 de novembre de
2006 i i publicat al DOGC de 2 de febrer de 2007..
7-La Comissió d’Urbanisme de Girona, en sessió de 29 de setembre de 2005 va aprovar el text
refós de les normes urbanístiques, redactades per l’ajuntament de Capmany seguin les directrius de la
disposició transitòria vuitena del decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme. La publicació d’aquest text refós es va realitzar al DOGC 31 de març de 2006.
8-La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 13 d’abril de 2016 va aprovar
definitivament la modificació puntual nº 8, que tenia per objecte principal ajustar el límits del sol urbà
de la unitat d’actuació UA6.2 per tal d’incloure en la seva totalitat les naus existents.

UA6-1
17.370
283
917
16.170

UA6-2
15.368.10
1.307
3.665
10.666,10

total
32738.10
1.590
4582 (14% àmbit)
26.836,10

En la superfície de vialitat del sector UA 6-en la modf de NNSS es troben inclosos 283 m2, però en
realitat son: 2.535 m2, per tant la sup del polígon UA 6-1 es de 19.622 m2.
La cessió d’equipaments del conjunt és : 917 m2 en el polígon UA 6-1 i 3665 m2 en el polígon UA6-2 fent
un total de tots dos àmbits de 4.582 m2.
En la parcelꞏla nº 46 del polígon UA 6-1 ( moldes), de 5.200 m2 es concedeix llicencia d’obres sobre una
finca de 7.107,46 m2, ( ple de 30 d’agost de 2001).

1.2.JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT ACORD URBANISME DE 12 DE JUNY DE 2019.
El present document incorpora les determinacions de l’acord de la CTUG de data 12 de juny de 2019.
Apartat 1.1 Ens els apartats 1.4 i 1.17 de la present memòria s’amplia la justificació dels terrenys que es
proposa modificar en front d’altres de menor protecció per part del PTPCG.
Apartat 1.2 En l’apartat 1.16 de la memòria es justifica les cessions proposades.
Apartat 1.3 En l’article 21 TER s’especifica que les finques resultants amb aprofitament nomes podem
ser dos i que la condició d’indivisibilitat ha de constar inscrita en el projecte de reparcelꞏlació.
Apartat 1.4 El camí de Vilartolí, el vial colindant a la GI-602 i els equipaments s’inclouent en el polígon
7 i les voreres del carrer Sant Climent pendents de cessió i urbanització s’inclouen en el polígon 6/1.
Respecte a les voreres de la cooperativa el Parral, no s’incorporen perquè en l’actualitat, l’àmbit de la
vorera ja es troba pavimentada, com es pot observar en les següents fotografies:

Actualment la necessitat d’ampliació de l’industria Gardell, dedicada a la fabricació de
maquinaria agrícola, i l’existència d’una nau industrial en part de l’àmbit de l’antiga UA6.1 , en situació
que s’estima oportú ordena per trobar-se edificada en part en sol no urbanitzable, motiva la redacció de
la present modificació puntual de normes subsidiàries.
Aquest sector es troba, en part, inclòs en l’ampliació de sol industrial aprovada per la CTUG de 17 abril
de 1991. on es preveu una cessió del 14% de l’àmbit per equipaments i ZV i urbanitzar el sector.
Mes tard per tal de facilitar la gestió es divideix el polígon en dos àmbits: el UA 6-1 de 17.370 m2 (
parcelꞏles 39 a 46) i un altre, UA6.2 per la parcelꞏla nº 38 de 10.640 m2. (s’incrementa fins un total de
28.010 m2). La CUTG de data 5 d’abril de 2002 va prendre un acord de NO donar-se per assabentat per
falta de justificació de l’equilibri de beneficis i carregues. La CTUG en data 27 d’abril de 2005, pren un
acord de donar-se per assabentat al presentar-se un compromís del promotor de la unitat UA 6.2
conforme esta d’acord amb la cessió d’equipament del seu sector, que es superior al 14% del seu àmbit.
El projecte de reparcelꞏlació de la unitat UA 6-1 ja estava aprovada definitivament per l’Ajuntament en
data 22 de novembre de 2001.

Apartat 1.5 Només es preveu un nou únic polígon, el núm. 7, i la part de voreres no executades es
mantenen en el polígon 6/1.
Apartat 1.6 S’inclou els terminis d’execució en el capítol de l’agenda i en l’art 21 Ter.
Apartat 1.7 S’inclou l’estudi en l’apartat 1.20 de la memòria i en el “capítol nº III. Agenda. Avaluació
Econòmica-Financera”.
Apartat 1.8 S’inclou l’estudi en l’apartat 1.24 de la memòria.
Apartat 1.9 En el plànol de qualificació del sol proposat i en els articles 21 Ter i 32 es preveu la
vegetació arbrada i arbustiva de la part de finca no edificada que limita amb el sol no urbanitzable.
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com convalidar la tramitació del diferents expedients de l’àmbit. La documentació ambiental acredita que la
implantació de les naus existents no afecten valors ambientals significatius.. L’interès públic de la present
modificació també es justifica per l’existència de demanda de terrenys industrials per l’ampliació d’activitats
ja existents.

1.3. OBJECTE DEL PLANEJAMENT.
Aquesta modificació puntual de les NNSS de Capmany té per objecte:
a) Obtenció d’un equipament municipal d’aproximadament 1000 m2.

En actualitat no es disposen de solars industrials aptes per l’activitat que es vol desenvolupar.

b) Obtenció d’una part de vial del camí de Vilartoli i la construcció d’un vial de vianants entre la
finca Moldes i la carretera GI-602, que formarà part del futur accés al cementiri.

Els terrenys proposat son els que tenen menys impacte ambiental i paisatgístic tal i com es justifica en el
present document.

b) Ampliar la parcelꞏla industrial Gardell, per tal de facilitar el seu desenvolupament.

L’Ajuntament va començar a redactar un nou POUM, però ha sigut difícil el consens amb els criteris generals i
actualment es troba en procés de re-estudi.

c) Ajustar els límits de la parcelꞏla destinada a l’empresa Moldes a l’actual, per tal de poder
ordenar el sostre actualment en situació de fora d’ordenació.

La urgència de la present modificació fa convenient la seva tramitació independent.

d) Modificar la situació de 360 m2 del equipament del polígon 6/1 al nou equipament del
polígon nº 7, passant a tenir una superfície total de 1360 m2. D’aquesta forma s’aconsegueix
un equipament en una situació mes planera, ja que en la banda de ponent del equipament del
polígon 6/1 hi ha una desnivell d’aproximadament 2 m. d’alçada. El nou equipament del
polígon nº 7 tindrà una superfície mes gran i una millor proporció, garantint un millor
aprofitament de l’equipament. Aquesta unificació comporta un estalvi ecòmic per
l’Ajuntament atès que salvar el desnivell té uns costos considerables.

1.5. PROMOCIÓ, REDACCIÓ I TRAMITACIÓ.
La present Modificació Puntual de NNSS és formulada per iniciativa publica. La modificació puntual és
promoguda per l’Ajuntament de Capmany.
La redacció del document ha estat realitzada per l’arquitecte Joan Antoni Rodeja Roca, competent per a la seva
redacció d’acord amb la disposició addicional tretzena de 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. El document ambiental
estratègic s’ha redactat amb colꞏlaboració de l’ambientòloga Úrsula Mercader Gutiérrez.

e) Mantenir el polígon 6/1 als sols efectes de què en aquelles finques on només manca la cessió
de vials i la finalització de la urbanització de les voreres, s’executi.

Pel que fa a la seva tramitació aquesta queda regulada pel que disposen els articles 85 i concordants del Decret
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
1.4. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT.
D’acord amb l’art 99 del TRLU es descriuen els motius que justifiquen la present modificació, així com
el seu interès públic.

1.6. USOS DEL TERRITORI.
Tal com es pot veure en les fotos annexes la nau existent que es situa al costat la carretera GI-602, respectant
la zona de servitud.

1) La necessitat d’obtenir nou sol d’equipament, justifica l’interès públic de la present
modificació. Aquesta cessió te una superfície de 1360 m2. Actualment l’ajuntament esta
rehabilitant l’edificació de la Cooperativa Agrícola El Parral de titularitat municipal i precisa
de magatzem. ja que ha de buidar dita cooperativa, fins el dia d’avui destinada a magatzem.
2) L’obtenció de terreny per vialitat i la seva urbanització, que en un futur serà part del camí de
vianants, segregat de l’actual carretera GI-602, al cementiri municipal.
3) La necessitat de permetre l’ampliació de les activitats existents en el municipi, d’especial
importància pels seus llocs de treball i per la seva generació de riquesa a nivell municipal.
Una de les finques, amb aprofitament, de resultat del polígon nº 7 es preveu que es destini,
igual que la part adjacent, a la fabricació de maquinaria agrícola, fonamentalment destinada a
la vinya. L’industria Gardell actualment exporta molta. L’altra finca de resultat amb
aprofitament que es destini a la industria Moldes, destinada a la comercialització i acabats de
trofeus esportius.
4) Modificar la situació de 360 m2 del equipament del polígon 6/1 al nou equipament del
polígon nº 7. D’aquesta forma s’aconsegueix un equipament en una situació mes planera, ja
que en la banda de ponent del equipament del polígon 6/1 hi ha una desnivell
d’aproximadament 2 m. d’alçada. El nou equipament del polígon nº 7 tindrà una superfície
mes gran i una millor proporció.
5) La cessió dels vials i finalització de la urbanització de les voreres confrontants amb el carrer
Sant Climent del polígon 6/1.

Vista de la nau “Moldes” des de la carretera GI-602.

L’oportunitat de la present modificació puntual de les NNSS de Capmany, ve donada també per la
voluntat del Ajuntament de consolidar les activitats logístiques i industrials existents en el municipi així
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S’ha redactat un avanç de planejament que s’ha exposat al públic i solꞏlicitat informe a l’Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona, que en data 3 de març de 2018 emet informe en el sentit que NO
S’HA DE SOTMETRE A AVALUACIÖ AMBIENTAL ESTRATEGICA ORDINARIA i imposa un
seguit de condicions:

Vista de les nau “Moldes” des de el carrer Sant Climent.

a) En l’àmbit 6.1.b (nou sector industria Gardell) Polígon UA7 l’explanació de la parcelꞏla i el
moviments de terres s’hauran de cenyir als àmbits en que es desenvolupi el nou equipament i
possibles ampliacions de la nau industrial. A la resta de l’espai s’haurà d’evitar l’eliminació de la
vegetació i la compactació de la superfície.
b) Pel que fa a la previsió de construcció d’un vial de vianants entre la finca Moldes i la carretera GI-602,
caldrà tenir en compte que limitarà per la banda est amb sol no urbanitzable. Per la seva urbanització
caldrà preveure un tractament de voral en aquest costat, que sigui concordant amb el regim de sol no
urbanitzable.
c) En cas de preveure’s treballs de revegetació i enjardinament, s’hauran de fer prioritàriament amb
especies autòctones i pròpies de l’entorn, de caràcter poc inflamables i baix manteniment.

Vista des de l’accés a Capmany per la carretera GI-602

En el present document s’incorporen totes les prescripcions.
També es va solꞏlicitar informe a la CTUG, que en la sessió de data 19 de desembre de 2017 va emetre el
següent acord:
Emetre informe, a efectes de l’article 29 i següents de la llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental sobre la modificació nun. 9 NNSS, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Capmany, amb
les següents consideracions:
a) Es resta a l’espera del que resulti de l’avaluació ambiental per veure si comporta o no una disminució
significativa de la funció connectora dels terrenys identificats a tal efecte pel PTPCG per acabar de
valorar la proposta de modificació, a mes s’adverteix que aquest nou creixement computarà als efectes
de càlcul de la superfície de l’extensió urbana.
b) Cal preveure espais de transició entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de les
perifèries.
c) Cal aclarir quin es l’estat actual de la gestió efectuada ala UA.6.1
d) Cal completar el raonament i la justificació de la necessitat de la iniciativa amb relació als interessos
públics i privats concurrents.
e) Cal mantenir l’equilibri (+/- 15%) entre subunitats que finalment es proposen, incloent-hi totes
aquelles parts publiques que no s’hagin urbanitzat.
f) Cal donar compliment als articles 99 i 100 del TRLLU.
g) Cal completar el document amb els següents:
-Plànol de classificació del sol de l’estat actual i del proposat.
-Plànol de qualificació del sol del estat actual i proposat.
-Quadres comparatius del planejament vigent i proposat respecte a les superfícies de classificació,
qualificació i sostre.

Vistes des de el SNU., on es veu el volum fora d’ordenació.

Vistes de la vorera del carrer Sant Climent de la nau Moldes i de trobada amb la carretera GI-602

Respecte a l’ apartat “a”. l’OTAA ha emes un informe conforme no s’ha de sotmetre a avaluació
ambiental estratègica ordinària.
Respecte a l’apartat “b” es preveu que dins la zona i equipament del polígon nº 7 en una franja de sis
metres al costat del sol no urbanitzable es plantin arbres tipus alzines sureres i no es pavimenti per tal
de crear un espai de transició entre el espais urbans i els espais agrícoles.
Respecte a l’apartat “c” actualment l’àmbit del antic sector UA-6.1 s’inclou en un nou polígon per tal
de cedir i urbanitzar la vorera i cedir la part que manca del equipament.
Respecte a l’apartat “d” s’amplia el epígraf 1.3 i 1.4 de la memòria.
Respecte a l’apartat “e” es preveu que la finca Gardell i Moldes s’executi en un sol polígon.
Respecte a l’apartat “f” es justifica en els diferents apartats de la memòria.
Respecte a l’apartat “g” el document incorpora les determinacions esmentades.

Vista de la vorera de la nau “Gardell”

1.7. INFORMES I ALꞏLEGAGIONS REBUDES DURANT L’INFORMACIÓ AL PUBLIC.
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garantir la independència de la xarxa de sanejament i drenatge de l’àmbit respecte a la de la carretera.
El projecte d’urbanització haurà d’obtenir l’informe favorable vinculant del Servei Territorial de
Carreteres de Girona, i, prèviament a l'execució de les obres, l’autorització preceptiva del mateix
Servei Territorial.
Finalment, si bé la modificació puntual no comporta canvi d’usos, caldrà tenir en compte que no es
permetran activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu que afecti a la seguretat
viària en les zones adjacents a les carreteres i que, en cas de produir-se contaminació acústica o
enlluernament sobre la carretera, el promotor haurà d’executar, a càrrec seu, les mesures de protecció
pertinents.
Conclusió
Vist tot això, un cop acomplertes les condicions esmentades a l’apartat de valoració, pel que fa a
matèria viària, res no s’oposa a l’aprovació d’aquesta modificació puntual.”

Durant el període d’exposició al públic s’han rebut els següents informes:
A) Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments: Emet un informe referent
als hidrants d’incendis, condicions d’entorn i d’accessibilitat per a bombers, franja de protecció
respecte a la forest i recomana reconsiderar restriccions per a establiments industrial i
d’emmagatzematge. S’introdueix les prescripcions del informe dins les condicions del Polígon
UA7 i del Polígon UA8, a excepció del la ubicació no permeses per a establiments industrials i
d’emmagatzematge, que s’introdueix en les determinacions del art 31 de les NNSS.
B) Direcció General de Comerç: Emet informe favorable sense condicions.
C) Direcció General del Patrimoni Cultural: Emet informe favorable sense condicions.
D) Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Emet informe favorable sense
condicions.
E) Departament de Territori i Sostenibilitat: Emet informe favorable des de el punt de vista
ambiental.
F) ICGC: Emet informe referent a que no s’afecta jaciments paleontològics, ni punts d’interès
geològic i que no es considera necessari l’elaboració d’un estudi de riscos geològics
complementari.
G) Biodiversitat i Medi natural: Emet informe conforme no es previsible que el projecte pugui
tenir repercussions significatives sobre els valors del patrimoni natural inclosos en l’àmbit de
les competències d’aquesta secció.
H) Departament d’Interior: Emet informe en el següent sentit: Pel que fa a risc d’inundacions
s’informa favorable; pel que fa al risc d’incendis forestals s’insta a assegurar l’existència de
protecció d’almenys 25 m d’amplada; S’insta a facilitar les rompudes forestals per a
establiments d’usos agrícoles, tenint en compte la funcionalitat d’aquestes rompudes per la
prevenció d’incendis forestals; Pel que fa al risc d’accidents de mercaderies perilloses,
s’informa que aquesta modificació es troba a mes de 500 m de les vies de perill alt i molt alt; No
s’estableixen prescripcions tècniques especifiques pel que fa a risc de nevades.
S’introdueix les prescripcions del informe dins les condicions del Polígon UA7 i del Polígon
UA8, moltes d’elles coincidents amb les condicions del informe de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. En relació a les rompudes forestals i ates que les
NNSS vigents nomes prohibeixen la rompuda en la qualificació SNU-3 ( principalment entorns
de zones fluvials i vies de comunicació), però no en la SNU-2 ni en la SNU-1, i que en l’entorn
de la present modificació el sol no urbanitzable es troba qualificat majoritàriament amb la clau
SNU-1, nomes es introduir en l’art 37 la possibilitar de talar arbres si es necessari per la
prevenció d’incendis, la correcta gestió forestal, la seguretat viaria, o la funcionalitat de les
lleres fluvials, sempre amb informe previ favorable del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació.

ALꞏLEGACIONS:
S’ha presentat una alꞏlegació de Componentes France Sport S.L., on es demana que es mantingui la
intensitat edificatoria a 0.8 m2 /m2 i que la sup total de la finca amb clau4 sigui de 6.848,82 m2. I es
mostra d’acord amb la compensació econòmica pel 15% d’aprofitament mig i la compensació
econòmica dels espais lliures.
S’estima parcialment l’alꞏlegació presentada, ajustant la finca resultant Moldes a 6902 m2. La cessió
d’equipament es realitza dins el polígon, directament en terreny.

1.8. FINQUES CADASTRALS.
La present modificació afecta a la finques cadastral nº: 3715903DG9931N0001GY,
3715904DG9931N0001QY,
3715905DG9931N0001PY,
17046A002000420000KQ,
17046A002000430000KP, 3715906DG9931N0001LY,

I) Agencia Catalana de l’Aigua: Emet informe en el següent sentit; Es delimitarà, tot en l’àmbit
de la modificació puntual, una franja de protecció homogènia centrada sobre l’eix del torrent
innominat, corresponent al domini públic hidràulic i conseqüentment, els terrenys es
qualificaran , d’acord amb el caràcter demanial, com a part integrant d’un sistema urbanístic que
garanteixi la seva protecció global.
S’introdueix en les NNSS un nou art 28-bis Sistema Hidrogràfic; S’adequa el plànol de
zonificació al informe; es crea una zona de servitud de protecció de cinc metres d’amplada a
cada costat del nou sistema hidrogràfic, que serà d’us públic.
J) Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya de data 27.02.2019 i que conclou:
“En relació amb aquest nou vial de vianants caldrà que el projecte d’urbanització d’aquesta
nova vialitat s’ajusti a les disposicions del Reglament general de carreteres. Alhora caldrà
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1.9. EL MARC LEGAL I URBANÍSTIC.
El marc legal ens ve donat per 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 , així com pel Reglament de la Llei
d'Urbanisme (Decret 305/2006) i la seva modificació parcial aprovada per el decret legislatiu 64/2014.
En relació a la modificació de les figures de planejament urbanístic convé reproduir en la seva integritat
l’article 96-100 del DL1/2010:
Article 96
Modificació de les figures del planejament urbanístic
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 per reglament 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.
b) Les modificacions dels sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o d’equipaments esportius resten
subjectes al procediment que estableix l’article 98; en el cas de manca de resolució definitiva dins de termini,
s’entén denegada la modificació.
c) 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 dels usos, o la transformació dels usos ja
establerts, resten subjectes a les particularitats que estableixen els articles 99 i 100.
d) Els tràmits previs a l’aprovació inicial dels plans directors urbanístics, regulats pels articles 76.1 i 83.1, no
són exigibles a les modificacions dels plans directors urbanístics de delimitació i ordenació de les àrees
residencials estratègiques i dels sectors d’interès supramunicipal que es refereixin únicament a determinacions
pròpies del planejament derivat expressament identificades pel pla director. En aquests casos, el tràmit
d’informació de les modificacions dels plans als ens locals compresos en l’àmbit territorial respectiu s’ha
d’efectuar simultàniament al tràmit d’informació pública de la proposta de modificació aprovada inicialment.
Article 97
Justificació de la modificació de les figures del planejament urbanístic
1. 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.
2. A l'efecte del que estableix l'apartat 1, s'ha de fer en qualsevol cas una valoració negativa sobre les
propostes de modificació dels instruments de planejament urbanístic general, en els supòsits següents:
a) Si comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels 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.
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.
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2 bis. En el cas de modificacions relatives a sistemes urbanístics, i per tal que es pugui apreciar que hi
ha una projecció adequada dels interessos públics, cal complir, com a mínim, els requisits següents:

3. El conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques, no obstant el que disposa l'apartat 2, en el
cas que un terç del nombre legal de persones membres de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya ho solꞏliciti,
ha de sotmetre l'expedient de modificació a dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. En aquest supòsit, la
resolució definitiva de l'expedient correspon al Govern i només pot ésser aprovatòria si l'informe de la
Comissió Jurídica Assessora és favorable.

a) S’ha de donar 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.

4. La resolució definitiva de les modificacions a què fa referència l'apartat 1 s'ha d'adoptar en el termini de dos
mesos des de l'emissió del darrer informe. Si, un cop transcorregut aquest termini, no s'ha adoptat cap
resolució expressa, s'entén que la modificació ha estat denegada.

b) No es pot reduir, en un àmbit d’actuació urbanística, 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.

5. La tramitació regulada per l'apartat 2 no s'aplica a les modificacions esmentades que siguin incloses en el
procediment de revisió d'un pla d'ordenació urbanística municipal, ni tampoc als ajustos en la delimitació dels
espais esmentats que no n'alterin la funcionalitat, ni la superfície, ni la localització en el territori.

c) Si la modificació consisteix en un canvi de localització d’un equipament de titularitat pública, no es
poden empitjorar les condicions de qualitat o de funcionalitat per a la implantació dels usos propis
d’aquesta qualificació, i si els sòls ja eren de titularitat pública s’ha de garantir aquesta titularitat per als
nous terrenys que es proposa de qualificar d’equipaments abans que la modificació sigui executiva.

6. Les propostes de modificació regulades pels apartats 1 i 5 han de justificar en la memòria pertinent, i
mitjançant la documentació gràfica que sigui necessària, que es compleix el que estableix aquest article.

d) Si la modificació consisteix en la reducció, en l’àmbit del pla, de la superfície dels sòls qualificats
d’equipaments de titularitat pública, la reducció ha de quedar convenientment justificada en virtut de
qualsevol de les circumstàncies següents:

Article 99
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
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:

Primer. Per la suficiència dels equipaments previstos o existents per fer front a les necessitats.
Segon. Per la innecessarietat dels terrenys per a la prestació del servei que en motivava la qualificació,
pel fet que el servei en qüestió ha passat a prestar-se en altres terrenys de titularitat pública.

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.

Tercer. Per l’interès públic prevalent de destinar els sòls a un altre sistema urbanístic públic.
e) Si 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, la modificació
ha de garantir la titularitat pública dels sòls abans que la modificació sigui executiva.
3. Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic requerides per a permetre la
instalꞏlació de serveis comuns exigits per la legislació sectorial en edificacions preexistents, si
comporten la desafectació de sòls reservats a sistemes urbanístics o l’ocupació d’espais privats no
edificables, han de justificar:

b) La previsió, en el document de l’agenda o del programa d’actuació del pla, de l’execució immediata del
planejament i l’establiment del termini concret per a aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcionat a la
magnitud de l’actuació.

a) Les raons tècniques o econòmiques que facin inviable qualsevol altra solució.

c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes
comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació.
Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document de l’avaluació econòmica i financera, com a separata.

b) El manteniment dels estàndards de reserva mínima de terrenys per a sistemes urbanístics establerts
per la legislació o pel planejament urbanístic i de la funcionalitat del sistema urbanístic afectat, si es
dóna aquest supòsit.

2. Les modificacions d’instruments de planejament general a què fa referència l’apartat 1 resten també
subjectes a les particularitats i tenen els efectes següents:

c) El manteniment de les condicions adequades de ventilació, assolellament i vistes de les edificacions
veïnes, quan es redueix la distància respecte a aquestes edificacions.

a) Si les determinacions del planejament general que s’han de modificar tenen una vigència inferior a cinc
anys, requereixen l’informe favorable de la comissió territorial d’urbanisme competent, abans de la tramitació.
L’informe ha d’ésser demanat per l’administració competent per a tramitar-lo i s’entén emès en sentit
favorable si transcorren tres mesos des que es va solꞏlicitar sense que s’hagi notificat. Els motius que
justifiquen la modificació han d’estar explicitats convenientment en la solꞏlicitud d’informe i s’han de
fonamentar en raons d’interès públic degudament enumerades i objectivades.

4. En els casos a què fa referència l’apartat 3, els espais ocupats pels serveis comuns esmentats no
computen a efectes del volum edificable de la parcelꞏla ni de les distàncies mínimes de l’edificació als
límits de la parcelꞏla, a d’altres edificacions o a la via pública.
Article 98
Modificació dels sistemes urbanístics d'espais lliures, zones verdes o d'equipaments esportius
1. 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 locals ha de garantir el manteniment de la superfície i
de la funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació. Els canvis proposats dels terrenys qualificats
d'equipaments esportius només poden comportar que se n'ajusti la superfície quan ho requereixi l'interès
prevalent de llur destinació a espai lliure o zona verda.

b) L’incompliment dels terminis establerts per la modificació per a iniciar o acabar les obres d’urbanització o
per a edificar els solars resultants comporta que l’administració actuant adopti les mesures necessàries perquè
l’actuació s’executi o per retornar a l’ordenació anterior a la modificació.
3. Si les modificacions d’instruments de planejament general comporten un increment de sostre edificable i es
refereixen a sectors o a polígons d’actuació urbanística subjectes a la cessió de sòl amb aprofitament, han
d’establir el percentatge de cessió del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic.

2. El conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques aprova definitivament la
modificació de les figures de planejament a què fa referència l'apartat 1, amb l'informe previ favorable
de la comissió territorial d'urbanisme competent i de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya.

Article 100
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Modificació de les figures de planejament urbanístic que requereixen un increment de les reserves per a
sistemes urbanístics
1. Si la modificació d'una figura del planejament urbanístic comporta un increment de sostre edificable,
en el cas de sòl urbanitzable, s'han d'incrementar proporcionalment, com a mínim, els espais lliures i les
reserves per a equipaments determinats per l'article 65.3 i 4, i, en el cas de sòl urbà, s'ha de preveure una
reserva mínima per a zones verdes i espais lliures públics de 20 m² per cada 100 m² de sostre residencial
i de 5 m² per cada 100 m² de sostre d'altres usos. Per computar aquests estàndards, s'ha d'aplicar el que
estableix l'article 65.5. A més, si cal, s'ha de reservar sòl per a equipaments públics en la quantitat
adequada per fer front als requeriments que deriven de la modificació.

2.- Cessió a domini públic dels terrenys destinats a tal finalitat dins de la Unitat d’Actuació.
3.- Redacció d’un projecte d’urbanització per a tota la Unitat.
4.- Execució, a càrrec dels promotors, de la urbanització descrita al projecte esmentat, que haurà degut obtenir
l’aprovació definitiva pel Consistori segons el procediment regulat per la Llei d’Adequació de l’Ordenament
Urbanístic a Catalunya al seu article 9. L’execució de la urbanització podrà ser simultània a l’edificació, amb
les garanties establertes al Reglament de Gestió de la Llei del Sòl als articles 40 i 41.

2. Quan la modificació del planejament comporta l'augment de la densitat de l'ús residencial, sense
increment de l'edificabilitat, s'ha de preveure una reserva complementària de terrenys per a sistemes
d'espais lliures i equipaments de 10 m², com a mínim, per cada nou habitatge, llevat que l'augment de
densitat es destini a habitatges de protecció pública i no ultrapassi el nombre d'habitatges que resulta
d'aplicar el mòdul de 70 m² al sostre amb aquesta destinació. En el cas que aquesta reserva
complementària, per raons d'impossibilitat material, no es pugui emplaçar en el mateix àmbit d'actuació,
es pot substituir per l'equivalent del seu valor econòmic, que l'ajuntament competent ha de destinar a
nodrir un fons constituït per adquirir zones verdes o espais lliures públics de nova creació en el
municipi.

Art. 32 ZONA DE MAGATZEMS I INDUSTRIES. Clau 4.
Ordenació oberta.
Parcel.la mínima:
Ocupació màxima:
Separació al carrer:
Separació partions:
Alçada màxima al punt
més alt:
Condicions estètiques:

3. En sòl urbà, quan la modificació del planejament té per objecte la reordenació general d'un àmbit que
comporta la transformació global dels usos previstos pel planejament, ha d'incorporar una reserva
mínima de 22,5 m² per cada 100 m² de sostre residencial per a zones verdes, espais lliures públics i
equipaments públics. D'aquesta reserva, s'ha de destinar un mínim de 15 m² de sòl per cada 100 m² de
sostre residencial a zones verdes i espais lliures públics. Així mateix, s'ha d'incorporar una reserva per a
zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics de 7,5 m² de sòl per cada 100 m² de sostre
destinat a altres usos. Aquestes reserves s'apliquen sobre la totalitat del sostre edificable de l'àmbit. Als
efectes anteriors, computen les reserves que s'han obtingut o s'han previst per a qualsevol ús per raó de
la destinació de l'àmbit en qüestió d'acord amb el planejament anterior i s'hi ha d'aplicar el que estableix
l'article 65.5.

500 m2.
80%.
5. m.
3. m.
8 m.
Prohibició de murs de totxana vista.

Usos permesos:

Magatzems agrícoles i no agrícoles, categories I i II.
Indústries, categories I, II i III.
Garatges públics i privats.
Tallers de serveis.
Un habitatge per parcelꞏla.
Comercial (*).
Serà obligatori preveure dins la parcelꞏla un mínim d’un aparcament de bicicleta per cada 100 n2
construït, una plaça de moto per cada 200 m2 construïts i una plaça de turisme per cada 200 m2
construïts. Per a grans establiments comercials singulars s’haurà d’augment la previsió de places
de turisme a 2 per cada 100 m2 edificats.
En el polígon nº 6-2 regiran les mateixes prescripcions excepte la intensitat edifica tòria màxima
que serà de 1.4 m2/m2.

4. Quan la modificació del planejament té per objecte una actuació aïllada de dotació s'han
d'incrementar les reserves per a zones verdes, espais lliures i equipaments d'acord amb les regles
següents:
a) Si la modificació comporta transformació dels usos preexistents, s'han de complir les reserves
mínimes que estableix l'apartat 3.

(*) L’ús comercial limitat ( d’acord amb el DL 1/2009) als establiments comercials singulars, als
petits establiments comercials dedicats a la venda directa de productes agrorurals del lloc on
s’ubiquin i al us complementari de les industries existents, sempre que serveixin per l’exposició i
venda dels productes propis de l’activitat industrial que s’hi desenvolupa, no ultrapassi els 300 m2
de superfície de venda, ni configuri juntament amb altres, un establiment comercial (aquesta
activitat comercial nomes es pot dur a terme mentre es mantingui l’activitat industrial).

b) Si la modificació comporta únicament un increment de sostre edificable o de la densitat, s'han
d'incrementar les reserves d'acord amb el que estableixen els apartats 1 i 2 respectivament.
c) En el cas que les reserves exigides d'acord amb les lletres a i b no es puguin emplaçar en el mateix
àmbit, per raons d'impossibilitat material, es poden substituir per l'equivalent del seu valor econòmic,
que l'ajuntament competent ha de destinar a nodrir un fons constituït per adquirir espais lliures o
equipaments de nova creació en el municipi.

TITOL CINQUÉ . REGULACIO DELS USOS I ACTIVITATS.

El marc urbanístic ve donat inicialment per les NNSS de Capmany, aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 19 de maig de 1999, i el text refós aprovat per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 16 de març de 2006.
En concret per els polígons s’especifica:

DEFINICIONS.
Art. 50. Limitacions als usos i activitats en cada tipus de sòl.
1.- Cada categoria i tipus de sòl té establert quins són els usos i les activitats que estan permesos, quedant
prohibits tots els no citats.

Art. 21
Les àrees de sòl urbà incloses dins d’Unitats d’Actuació no podran obtenir Llicència d’edificació abans
no s’hagin acomplert els requeriments que a continuació s’especifiquen:

2.- A cada categoria i tipus de sòl, els usos i activitats que s’instalꞏlin hauran de donar compliment a la
normativa sobre soroll i vibracions, risc d’incendis i explosió, abocament de residus líquids a la xarxa de
clavegueram que aquesta normativa estableix, així com a la legislació vigent en aquestes matèries i a que fan
referència a continuació.

1.- Acord fefaent dels propietaris del 60% de la Unitat d’Actuació d’escometre la gestió global. Aquest
acord serà vinculant per a la resta de propietaris.
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Art. 51. L’ús residencial i d’habitatge.

En aquest darrer cas la solꞏlicitud de llicència d’obra haurà d’anar acompanyada de l’escriptura de compra de
les places d’aparcament que calguin.

1.- L’ús residencial i d’habitatge estableix i limita quin és el nombre de persones o colꞏlectius
(familiars...) que es permet que cohabitin en un edifici, parcelꞏla, zona o sector.

3- Els garatges que tinguin més de 15 places d’aparcament estaran obligats a preveure un espai d’espera per
a l’entrada i sortida de cotxes que no entorpeixi la circulació del carrer.

2.- L’ús residencial o d’habitatge per parcelꞏla fixarà el nombre de famílies que hi poden viure, definint
la unifamiliar, bifamiliar... de l’edificació que s’hi pot fer.

Art. 55. L’ús agropecuari.

3.- Quan s’estableixi la possible plurifamiliaritat d’una parcelꞏla caldrà afegir quin és el coeficient de sòl
de parcelꞏla que es necessita per habitatge. Si aquest no queda determinat per la Normativa s’entendrà
que el coeficient anterior és el resultat de repartir la densitat bruta dels habitatges per Ha. pels metres
quadrats de sòl per edificar.

Compren totes aquelles activitats lligades al conreu del camp i la producció agrícola, així com també
instalꞏlacions d’emmagatzematge, manipulació i explotació agrícola, com són: les pallisses, els estables,
sitges, etc.

4.- L’augment del nombre d’habitatges permesos per edifici tindrà la consideració d’infracció
urbanística greu.

Art. 56. L’ús d’emmagatzematge.
Recull les activitats de dipòsit i trànsit de materials de qualsevol tipus, per a la seva distribució o reexpedició,
sense incloure cap manipulació intrínseca. D’acord amb les molèsties que se’n puguin derivar, es classifica
en tres categories.

Art. 52. L’ús comercial.

(
1.- Les activitats comercials fan referència a tot allò que
ven productes manufacturats a l’engròs o al detall.

Categoria 1ª.- No se’n deriva cap molèstia deguda a pudors, emanacions, pols, sorolls, ni els materials són
causa de cap perill d’explosió, incendi o contaminació.
La càrrega i descàrrega no comporta dificultats i els vehicles habituals per transport són furgonetes de fins a
3.500 Kg de càrrega total.

2.- L’ús comercial haurà de justificar el compliment de la
normativa vigent en matèria de places d’aparcament.
Per els grans establiments comercials singulars s’haurà
de preveure com a mínim 2 places d’aparcament per
cada 100 m2 edificats.

Categoria 2ª.- Els materials mantenen les condicions de la categoria nº 1, però les operacions de càrrega i
descàrrega prenen més temps, precisen de mitjans de transport més enutjosos i produeixen interferències
més greus en l’espai urbà.
Categoria 3ª.- Els materials ocasionen algun tipus de molèstia o perill dels esmentats.

3.- A partir de 1.000 m2 de superfície de venda se
separarà l’espai d’aparcament i accés per als clients del
de subministrament.

Art. 57. L’ús de tallers de servei.

4-Els establiments comercials s’hauran de complir amb
el DL 1/2009 d’equipaments comercial o la normativa
sectorial que la substitueixi, especificant la definició del
tipus d’establiment i la seva classificació.

Comprèn activitats de tipus industrial al servei directe del consumidor (sense distribuïdor o comercialitzador)
com per exemple tallers de reparació de vehicles, electrodomèstics, etc, estacions de servei i manteniment,
artesans que subministren directament al públic els seus productes o serveis (fusteries, lampistes, etc.)

5- Dins d’aquets us també s’inclou el recreatiu de
restauració, exclosos els musicals.

Art. 58. L’ús d’indústria.
Recull les activitats de transformació de productes, imprimint a les matèries primes o semi transformades un
valor afegit, i lliurant-les per a la seva posterior transformació o per a la distribució als consumidors a través
d’una estructura comercial. S’hi inclouen els escorxadors.

Art. 53. L’ús d’oficines i serveis privats.
Comprèn les activitats administratives, burocràtiques, financeres, professionals, d’assegurances i
similars, que es desenvolupen en locals adients. Aquestes activitats poden ser de caràcter públic o
privat.

Art. 59. Categories dels usos de tallers i indústria.
Tallers de servei i indústries es classifiquen en sis categories en funció de les incomoditats, efectes nocius,
perills i alteracions que poden produir al medi ambient i, en particular, a les aglomeracions urbanes.

Art. 54. L’ús de garatges privats i públics.

Categoria 1ª.

Comprèn aquelles activitats no molestes per als habitatges i es refereix a les de caràcter
individual o familiar que utilitzin màquines o aparells moguts a mà o amb motors de baixa
potència que no produeixin soroll ni vibracions.

Categoria 2ª.

Les activitats han de ser compatibles amb l’habitatge. Comprèn els tallers-industries que
per les seves característiques no molestin per despendre gasos, pols, pudors ni donin lloc
a sorolls i vibracions que puguin ser causa de molèsties pel veïnat, i que compleixin les
següents condicions:

1- Comprèn els aparcaments privats, els colꞏlectius i els públics.
2- El garatge privat és obligat per a tot edifici que tingui més de tres habitatges, essent obligatòria una
plaça d’aparcament per habitatge.
Aquest garatge pot ser substituït per places d’aparcament a l’aire lliure dins de la pròpia parcelꞏla o per
unes places d’aparcament situades a un altre edifici pròxim.
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a- Que no utilitzin operacions o procediments en que calgui la fusió de metalls, o
processos electrolítics o que puguin despendre pudors, vapors, fums o boires.

PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES

b- Que tampoc utilitzin dissolvents inflamables.
c- Que les matèries primes siguin ex centes de matèries volàtils inflamables o
tòxiques o molestes.
Categoria 3ª.

Comprèn aquelles activitats que, encara que amb l’adopció de mesures correctores,
puguin originar molèsties per als habitatges. Per això en general no s’admetran
contigües als habitatges llevat de sectors especialment reglamentats.

Categoria 4ª.

Son les incomodes, no contigües als habitatges però si contigües a altres usos
d’indústria. Compren la mitjana i gran indústria en general, amb l’exclusió d’aquelles
en que la insalubritat no pugui ser reduïda a límits compatibles amb la proximitat
d’altres activitats.

Categoria 5ª.

Aquesta comprèn aquelles activitats de caràcter perillós i que per les seves
particulars mesures de condicionament puguin autoritzar-se en zones industrials
distanciades de tota activitat fora d’elles.

Categoria 6ª.

Comprèn aquelles activitats que per la seva especial característica de nocivitat o
perillositat han d’instalꞏlar-se en zones especials destinades a aquest tipus
d’indústries.

El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines assenyala finca com a sistema d’espais oberts de
protecció especial i l’estratègia de creixement del municipi de creixement moderat.
En l’entorn del municipi s’assenyalen uns àmbits de sistemes d’espais oberts d’especial interès paisatgístic, per
tant el possible creixement moderat s’ha de realitzar preferentment sobre els sistemes d’espais oberts que
tinguin menys incidència ambiental i/o paisatgística.
Els criteris de creixement moderat son:
Article 3.7
Creixement moderat i mitjà
1. El Pla estableix aquesta estratègia en aquells nuclis o àrees de mitjana o petita dimensió urbana que per les
seves condicions de sòl i de connectivitat poden tenir un creixement proporcionat a la seva realitat física com a
àrees urbanes. En àmbits on no hi hagi àrees urbanes de major importància, algunes a les quals s’assigna
l’estratègia de creixement moderat poden assolir, en funció del seu valor de posició, una funció nodal amb
relació al seu entorn pròxim.
2. L’extensió urbana màxima que el Pla d’ordenació urbanística municipal pot proposar és orientativament la
que resulti de l’aplicació de les següents expressions alfanumèriques:
Moderat E= 30*A*f /100
Mitjà E= 60*A /100
E: superfície de l’extensió urbana admissible
A: superfície de càlcul de l’àrea urbana existent
f: factor de correcció per a nuclis de petita dimensió
3. La superfície de l’àrea urbana existent a considerar en el càlcul (A) s’ha de determinar de la manera següent:
s’ha de comptabilitzar tots els sòls consolidats o urbanitzats en la data d’aprovació definitiva del pla territorial,
corresponents a trames urbanes d’ús dominant residencial o mixt amb una presència significativa d’habitatge,
incloent-hi tota la superfície viària, de zones verdes i d’equipaments integrats o associats a aquestes trames,
que formen part dels àmbits dels nuclis històrics i les seves extensions assenyalats en els plànols d’ordenació.
En la determinació Normes d’ordenació territorial. de l’àrea urbana existent es poden comptabilitzar els sòls
urbanitzats no edificats i els sòls en procés d’urbanització que en l’any d’aprovació del Pla territorial es
trobaven en procés d’urbanització avançada i clarament perceptible sobre el terreny. També, en casos
excepcionals, es poden comptabilitzar les peces de sòl no urbanitzable contigües a l’àrea urbana i ocupades per
edificacions plenament integrades a la vida urbana –com per exemple un equipament, una masia reconvertida a
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l’ús hoteler, etc.– que es classifiquin com a sòl urbà i que, per tant, no computen com a extensió urbana.
Altres supòsits, com el fet de tenir el projecte d’urbanització aprovat o un aval dipositat no són
justificació suficient per a que puguin computar com a superfície de l’àrea urbana existent. En cas que
les trames considerades estiguin pròximes a altres trames consolidades o urbanitzades destinades a
activitat econòmica, que no han estat comptabilitzades per no contenir habitatge o per tractar-se d’àrees
especialitzades, es pot considera que una proporció d’aquestes forma també part de l’àrea urbana
existent a efectes de càlcul, amb els següents límits i condicions:
a) No ha d’incrementar en més del 60% l’àrea urbana de caràcter residencial i mixt delimitada a
efectes de càlcul.
b) Es comptabilitza només el sòl d’activitat econòmica consolidat o urbanitzat que està situat dins
d’una franja al voltant d’aquesta mateixa àrea urbana, d’una amplada igual a la meitat del màxim
diàmetre d’aquesta.
c) Les àrees de sòl no consolidat ni urbanitzat que formen part d’una àrea especialitzada i que
queden dins la franja descrita a b) computen com a superfície de l’extensió urbana admissible.
4. En el càlcul per proporcionalitat de l’extensió admissible en l’estratègia de creixement moderat,
s’ha d’aplicar a les superfícies de càlcul iguals o inferiors a 50 Ha. un factor de correcció que
s’obtindrà de l’aplicació de l’expressió alfanumèrica següent.
f = (18 + A – 0,005 * A²)/(A+5)

b. Establiments hotelers.
c. Equipaments públics supramunicipals.
d. Equipaments privats qualificadors del nucli i àrea urbana (culturals, turístics, científics, sanitaris,
educatius...).
e. Propostes de translació i compactació de sòl urbanitzable classificat en el planejament vigent, d’acord amb
el que assenyala l’article 3.12, apartat 2. f. Cessions per a sistemes de parc urbà i equipament manifestament
superiors als estàndards exigibles per la normativa vigent.
L’increment d’habitatges amb protecció oficial té com a limitació que el total d’habitatges amb protecció
oficial –existents més previstos– no ha d’excedir del 40% del total d’habitatges del municipi – existents més
previstos- i l’increment de sòl per quest concepte no ha de superar en cap cas el 30% de sòl d’extensió urbana
admissible.
Quan es proposin habitatges amb protecció oficial en proporció superior al mínim establert per la legislació, no
comptabilitza el percentatge de sòl equivalent al percentatge d’edificabilitat residencial dedicada a habitatges
amb protecció oficial addicional a l’exigible.. Els terrenys destinats a habitatges amb protecció oficial,
equipaments públics o privats i hotels, que per raó d’aquests usos excedeixin de l’extensió obtinguda per
aplicació del que estableixen els apartats 1, 2, 3 i 4 d’aquest article, no poden variar el seu destí urbanístic
sense una prèvia modificació, en aquest sentit, del Pla territorial. Els equipaments i establiments hotelers que
hagin de justificar una major extensió han d’estar en
parcelꞏla única, no segregable i d’ús excloent. La translació i compactació d’àrees de sòl urbanitzable dispers
existent en desenvolupament de l’apartat 2 de l’article 3.11 per a situar-les en continuïtat amb el nucli, o amb
els seus creixements previstos, no comptabilitza com a àrea d’extensió quan el nombre d’habitatges de
l’extensió proposada no excedeix dels que es podien construir en la peça de sòl urbanitzable separada i el
valor de l’aprofitament urbanístic en la nova situació no és superior al que tenia en la peça de sòl urbanitzable
separada. El compliment d’aquesta darrera condició pot comportar la disminució del nombre d’habitatges, de
la seva superfície i de la superfície susceptible d’aprofitament privat del sector. Normes d’ordenació territorial.
Les àrees d’extensió que aportin una major proporció de sistemes de parc urbà o equipament que els mínims
establerts per l’article 65 de la legislació urbanística vigent en funció de l’edificabilitat (20m² sòl/100m² de
sostre per a parc urbà i 20m² sòl/100m² de sostre per a equipament) no computen en la superfície corresponent
a l’escreix d’aportació de sistemes respecte al mínim. Atès que el motiu de la superior aportació de sistemes
pot ser la cobertura de dèficits existents o l’estructuració urbana, aquests sistemes han d’estar representats
gràficament en els plànols de proposta o tenir un grau suficient de determinació espacial que justifiqui el seu
interès. Els motius de justificació de majors extensions assenyalats són vàlids també en les modificacions
dels POUM.

A: superfície de càlcul de l’àrea urbana existent en ha
El factor f tindrà el valor 1 per a superfícies de càlcul iguals o superiors a 51 ha i el valor 2,43 per
a superfícies de càlcul iguals o inferiors a 4 ha.
5. Quan el municipi no tingui cap àrea diferenciada destinada a activitat industrial, ja sigui
formant part de l’àrea urbana principal o separada d’aquesta, o quan l’àrea industrial existeixi,
però hagi exhaurit o estigi en vies d’exhaurir la disponibilitat de sòl per acollir noves edificacions,
es pot augmentar la superfície de sòl d’extensió urbana admissible resultant de l’aplicació de les
condicions establertes pels apartats 2, 3 i 4 d’aquest article, en un 25% de la seva superfície amb
destí a àrea específica d’activitat industrial. La superfície de sòl pendent d’ocupar en un àrea
industrial existent disminueix la superfície resultant de l’aplicació del percentatge assenyalat. La nova
àrea per a activitat industrial s’ha de situar en continuïtat amb la resta de teixits d’extensió, tanmateix
per raons topogràfiques, paisatgístiques o d’ordenació, pot disposar-se separada, però ben articulada,
amb la resta de teixits mitjançant algun espai urbà o periurbà o algun element d’infraestructura o com a
extensió d’un àrea especialitzada existent que el Pla no hagi assenyalat específicament com no
extensible.
6. La superfície d’extensió urbana que determinarà el Pla d’ordenació urbanística municipal comprèn
els sectors de sòl urbanitzable i el sòl urbà no consolidat que estigui en disposició d’ésser desenvolupat
per no contenir edificacions i usos de difícil desplaçament.
7. El sòl urbà no consolidat que estigui ocupat per teixits urbans o instalꞏlacions que hagin de ser
objecte d’un procés de remodelació, la complexitat del qual permet preveure que no es desenvoluparà
dins dels primers 8 anys de vigència del Pla, no s’ha de tenir en compte en el
càlcul. En tot cas, el Pla d’ordenació urbanística municipal ha de justificar aquesta previsió. Normes
d’ordenació territorial.
8. L’extensió que resulta de l’aplicació dels apartats anteriors comprèn els teixits urbans de base
residencial i aquells destinats a l’activitat econòmica industrial o terciària que s’integren en la trama
general de l’àrea urbana. L’extensió representa el màxim orientatiu que el Pla considera adequat per al
termini 2006-2026, sense perjudici del que assenyala l’article 3.14. En cas que s’hagués d’excedir
aquest màxim, encara que sigui en poca quantitat, s’ha de justificar expressament per la
racionalitat de l’ordenació, la coherència amb els objectius del Pla o altres motius d’interès públic.
9. El planejament urbanístic ha de definir els àmbits de sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable
constituents del creixement i ha de fer explícita la comprovació que no excedeixen del límit establert en
aquest article. Tanmateix, i amb la finalitat que les limitacions del creixement convencional no afectin
negativament la solució de necessitats o oportunitats de millora de l’àrea urbana, s’admet com a
justificació per a sobrepassar si és necessari el límit d’extensió establert la provisió de sòl per als
següents usos, d’acord amb les especificacions que s’assenyalen en aquest apartat:
a. Habitatges amb protecció oficial en proporció superior al mínim establert per la legislació.

1.10. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES MODIFICACIONS.
Aquesta modificació puntual de les NNSS de Capmany té per objecte:
Permetre l’ampliació de la nau industrial Gardell, destinada a la fabricació de maquinaria agrícola i la
legalització de la nau Moldes.

MODIFICACIÓ Nº 1.
Es modifiquen els arts nº 32( zona de magatzems i industries clau 4) i nº37 (zona de sol no urbanitzable de
regim restrictiu, clau SNU 3.) de les NNSS. I s’introdueix un nou article nº 28 bis Sistema Hidrografic-H. La
modificació de l’article 32 s’introduix per tal de definir millors el paràmetres urbanístic de la clau 4 dins el
nou polígon; La modificació de l’art 37 per tal de permetre una correcta gestió forestal en la clau SNU3,
especialment al costat de les carreteres i els espais fluvials; I l’introducció de l’art 28bis te per objecte adaptar
les NNSS vigents de les determinacions del art 6.2 del decret 305/2006
MODIFICACIÓ Nº 2.
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S’introdueix un nou art 21.Ter per tal de definir les determinacions del nou polígon nº 7. I es modifica
l’art 21.Quart per tal de definir les determinacions del polígon restant de la UA-6.1

La present modificació comporta augment del sostre previst de 3.813,00m2.
La principal connexió interurbana existent es la carretera GI-602, que connecta amb la carretera N-II ,en
direcció ponent i amb els pobles de Sant Climent, Espolla, Rabós, Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera
i Roses, en direcció llevant, tot seguint el peu de la falda de les muntanyes de l’Albera.

MODIFICACIÓ Nº 3
Modificar la situació de 360 m2 del equipament del sector 6/1, situant-lo al costat del equipament del
polígon nº 7, d’aquesta forma l’equipament tindrà una superfície total de 1.360 m2

Actualment existeix una parada d’autobús en l’entrada del poble, a peu de la carretera GI-602.
El vial d’accés de la nau te una amplada aproximada de 14 metres i comunica directament amb la carretera
GI-602 . la distancia des del les nou sector a la parada del autobús es inferior a 500 metres.
Actualment durant els dies feiners hi ha dos autobusos en direcció Garriguella i un en direcció Figueres. Els
dies festius nomes hi ha un en direcció Garriguella.

1.11. AVALUACIÓ AMBIENTAL
D’acord amb l’article nº7 de la llei 6/2009 d’avaluació ambiental de plans i programes, la present
modificació de normes subsidiàries, al alterar la classificació del sol no urbanitzable, es necessari seguir
el procés d’Avaluació ambiental. A tal efecte en el present document s’adjunta DOCUMENT
AMBIENTAL ESTRATEGIC i s’ha obtingut informe de l’OTAA, conforme la present modificació no
s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, condicionada a tres prescripcions que
s’incorporen en el present document.

Els desplaçaments generats per el nou sostre son totalment assumibles amb el vial de 14 metres que connecta
amb la carreta GI-602.
Per els desplaçaments en bicicleta que es puguin fer dins el poble fins les noves naus es preveu reduir la
velocitat màxima dels vehicles dins el municipi a 30 km/hora.
En les noves naus es preveuen molls de carrega de camions en numero molt superior al assenyalat en la
normativa vigent.

1.12. JUSTIFICACIÓ PROPIETAT.

Dins de les dues finques es preveurà un aparcament de bicicleta per cada 100 m2 construïbles, una plaça de
motocicleta per cada 200 m2 de sostre i una plaça de turisme per cada 200 m2 de sostre.

D’acord amb l’annexa d’escriptures:
1) La finca “Moldes” es propietat de l’empresa COMPONENTS FRANCE SPORT S.L. des del 28 de
febrer de 2001, tot i que 20 de desembre de 2012 va ser adquirida per fusió per absorció de F.S.
MOLDES, SOCIEDAD LIMITADA, que forma part del mateix grup empresarial.
2) La finca “Gardell” es propietat del Sr. Joan Gardell Ventura i Sra. Antonia Maria Galvez Enjuto.
des del 28 de febrer de 1992, que va adquirir la primera finca i 31 de gener de 2003 en que va
adquirir l’ultima d’un total de quatre finques.

No es preveu augmentar la mobilitat publica actual i per tant no es preveu cap cost.
1.15. CESSIÓ D’APROFITAMENT MIG.
D’acord l’article 43-c i 99-3 de la llei 3/2012, del 22 de febrer de modificació de la llei d’urbanisme, aprovat
pel decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i ates que la modificació comporta un increment de sostre edificable,
s’ha d’establir un percentatge de cessió del 15% del increment del aprofitament mig.

1.13. POLÍTICA SOCIAL D’HABITATGE. MEMÒRIA SOCIAL.
La present modificació no te per finalitat la modificació de cap àmbit de sostre residencial de nova
implantació.
Per tant en la present modificació no es preveu cap àmbit d’habitatge protegit.

Actual Gardell
Actual Moldes
TOTAL ACTUAL

1.14. ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA.

Proposta Polígon n º7
Augment modificació

L'article 118 del Reglament de la Llei d'urbanisme, en el seu apartat 118.4 especifica que en la
documentació de les modificacions dels instruments de planejament urbanístic s'ha d'incorporar un
estudi d'avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació vigent.

Sup. Zona 4
3.490,00 m2
5.200,00 m2
8.690,00 m2

Intensitat edificatoria
0.80 m2/m2
0.80 m2/m2
0.80 m2/m2

13.096,00 m2 0.80 m2/m2
4.406,00 m2

Sostre total
2.792 m2
4.160m2
6.952m2
10.477m2
Augmenta 3.525 m2

Aquest 15% sobre l’augment de sostre, representa 528,75 m2 per el conjunt de la present modificació.
Aquest sostre valorat a 45€/m2 en resulta una quantitat total de 23.793,75 €.

El Decret 344/2006 de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada, en
el seu article tercer indica que els estudis d'avaluació de la mobilitat generada s'han d'incloure, com a
document independent, en els planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions que
comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable.

1.16. CESSIÓ DE SISTEMES.
El sol industrial actual ja va cedir, d’acord amb la resolució de la CTUG de 17 d’abril de 1991, el 14% de sol.

El present document de modificació puntual comporta nova classificació de sòl urbà i per tant es
obligatori l’estudi de mobilitat generada, tot i que el seu abast es reduït d’acord amb la reduïda
superfície de nou sol urbà que es classifica.
En aquest apartat es justifica de forma simplificada el compliment del decret de mobilitat.

D’acord amb l’article 65.4 del DL 1/2010. Els plans urbanístics d’us no residencial han de reservar per
a zona verda un mínim del 10% de la superfície del àmbit d’actuació urbanística i han de reservar per
equipaments un mínim del 5% de la dita superfície, a mes del sòl destinat a serveis tècnics si s’escau.
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D’acord amb l’article 64 del DL 1/2010. Els plans d'ordenació urbanística municipal, els
programes d'actuació urbanística municipal i les normes de planejament urbanístic poden
establir, per raons d'interès públic, que la totalitat del sòl de cessió obligatòria i gratuïta per a
sistemes urbanístics locals en cada sector de planejament parcial urbanístic sigui aplicada a una o
més d'una de les destinacions possibles, sense disminució final de la superfície de cadascuna.

L’àmbit proposat, tot i estar qualificat com a protecció especial (exclòs de PEIN) te un molt menor
impacte paisatgístic i ambiental, tal com es desprèn del informe de l’OTAA i de la documentació
ambiental del present document.
La justificació del compliment del PTPCG , es fa d’acord amb apartat 8 de l’art 3-7, per l’interès públic de
obtindré un equipament, sistema viari i la necessitat d’ampliació de l’industria local “Gardell” dedicada a la
fabricació de maquinaria agrícola, així com l’oportunitat de validar la part nord de les naus industrials
“Moldes”, que en el seu dia van obtenir la corresponent llicencia d’obres i ambiental.

Augment sol urbà no Vigent dins àmbit Proposat Polígon nº7
Diferencies
consolidat POLÍGON nº7
antic Polígon nº6-1
Sup àmbit
10.136,00 m2
16.135,00 m2
5.999,00 m2
Zona Moldes
5.200,00 m2
6.902,00 m2
1.702,00 m2
Zona Gardell
3.490,00 m2
6.194,00 m2
3.064,00 m2
Total zona
8.690,00 m2
13.096,00 m2
4.406,00 m2
Sistema equipament
00,00 m2.
1.360,00 m2
1.360,00 m2
Sistema viari
1446,00 m2
1.449,00 m2
3,00 m2
Sistema Hídric
00,00 m2
230,00 m2
230,00 m2
TOTAL
10.136,00 m2
16.135,00 m2
5.999,00 m2

Ates que aquests àmbit es la que te una millor accessibilitat rodada, menor impacte
paisatgístic, i es troba adjacent a les activitats actuals, es la que reuneix millors condicions per
l’ampliació proposada.

1.18. JUSTIFICACIÓ DE LA FIGURA DE PLANEJAMENT UTILITZADA.
D’acord amb l’art 33-4 del decret legislatiu 1/2010 : “Per a la transformació urbanística d’un sector de sòl
urbanitzable delimitat, cal la formulació, la tramitació i l’aprovació definitiva d’un pla parcial urbanístic,
llevat dels supòsits en què, d’acord amb aquesta llei, l’ordenació urbanística detallada s’estableixi per mitjà
d’un pla d’ordenació urbanística municipal o d’un pla director urbanístic de delimitació i ordenació d’àrees
residencials estratègiques o de sectors d’interès supramunicipal”

El 15% de 5.999,00 m2 d’ampliació d’àmbit son 899,85 m2 i es proposa cedir 1360 m2 per
equipament, ja que es concentra la cessió mínima de Sistema d’espais lliures i del equipament en
sistema d’equipament ( art 64 DL 1/2010).D’aquest total 360 m2 son els que substitueixen part del
obligats en el polígon U6.1, i la resta 1000 es una quantitat superior als 899,85 requerits per l’ampliació
del nou polígon nº 7.

1.19. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS ART 99 I 100 DEL TRLLU.
D’acord amb els esmentats articles:
1) Es presenta annexa del registre de la propietat referent a la propietat de les finques des de fa cinc
anys fins ara.
2) Es preveu la cessió del 15% del increment del aprofitament mig.
3) Es preveu la cessió de 1360 m2 d’equipament. Aquesta cessió es major de 10% + 5% de l’augment del
polígon, que representa 899,85m2. mes 360 m2 de la part d’equipament que es desplaça de l’àmbit al
polígon 6/1.

1.17.MODIFICACIÓ SUP. CLASSIFICACIÓ DEL SOL.
La superfície total de sol classificada com a sol urbà i/o urbanitzable es la següents:
NNSS CTUG 21/05/1986
Modf CTUG 17/04/1991 +
Acord CTUG 5/04/2005
Modf CTUG 13/09/2000
Modf CTUG 13/04/2016
Modf present
Reducció àmbit UA6.1
TOTAL
TOTAL
SOL
URBÀ
ABANS 3 D’OCTUBRE
2006

nucli Capmany
Nucli La Vall
total
272.303 m2
11.387 m2
283.690 m2
28.010. m2
66.581 m2
6.212 m2
6.183 m2
360 m2
378.921 m2
366.894 m2

1.20. VIABILITAT ECONOMICA

11.387 m2
11.387 m2

D’acord amb l’article 66 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la
llei d’urbanisme, el planejament ha de justificar la viabilitat econòmica de l’operació així com la seva
sostenibilitat econòmica. En aquest cas s’entén que cal justificar la viabilitat econòmica de l’ordenació
detallada.

390.308 m2
378.281 m2

VIABILITAT ECONOMICA:
Cost d’obres d’urbanització.

La present modificació augmenta la superfície classificada com a sol urbà en 5.999 m2, menys 360 m2
que es redueix l’equipament de l’àmbit UA6.1 el que resulta una superfície total de 5.639 m2., el
que representa aproximadament un : 1.44% d’augment de la superfície de sol urbà i/o urbanitzable del
municipi.

Ates que les obres d’urbanització de vialitat i serveis ja es troben executades en la seva major part, Les
obres d’urbanització pendents son:
1) La instalꞏlació dels serveis del equipaments.
2) L´adequació del camí del Vilartoli.
3) La finalització de la vorera del carrer Climent.
4) L´enjardinament del espai de transició amb el sol no urbanitzable.
Aquestes obres es valoren aproximadament en:

Tot l’entorn del municipi es terreny qualificat com de protecció especial, excepte un àmbit situat
entre el sol urbà i la carretera GI 602, i dos petits àmbits situades al nord del municipi que es
troben qualificades com a sol de protecció territorial d’interès agrari o paisatgístic.
L’àmbit del costat de la carretera es totalment des aconsellable per l’impacte paisatgístic que
comportaria al deixar en segon pla el nucli antic, amb muralles catalogades com BCIN.
Els àmbits nord no son aconsellables per la dificultat d’accessos i per tenir un major impacte
paisatgístic.

1) 30.000 € Els serveis del equipament.
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2) 45.850 € La pavimentació del camí de Vilartoli.

e) 15% d’augment d’aprofitament mig es calcula en 23.793,75 €.

3) 52.430 € La pavimentació de les voreres del carrer Climent.

Per tant la modificació pot representar uns ingressos municipals d’aproximadament 4.822 €
anuals. Mes 23.793,75 € del 15% d’aprofitament mig, mes l’Icio i taxa de les corresponents
llicencies d’obres.

4) 12.000 € L´enjardinament del espai de transició amb el sol no urbanitzable.
El total de les obres d’urbanització es valoren en. 140.280,00 €.
La viabilitat econòmica de les obres ve donat per :
1) L’ordenació de part de la nau “Moldes”, actualment en situació de fora d’ordenació, d’
aproximadament 1.100 m2. Si es considera un valor de 217 €/m2 per la construcció resulta
un valor total de 238.700,00€.
2) L’ordenació de nous terrenys destinats a l’ampliació de la nau Gardell i Moldes amb un
augment 4.406 m2 de solar, per la seva part nord-est. Aquesta ampliació de terrenys
suposa un increment de sostre de 3.525m2. Si considerem una valor de repercussió de 45
€/m2, en resulta una valor total de 158.625,00€.

1.22. JUSTIFICACIÓ ADEQUACIÓ ARTICLES 3 i 9 DEL Dl 1/2010.
La modificació puntual proposada dona compliment als principis de desenvolupament sostenible establerts a
l'article 3 de la Llei d'Urbanisme, en el sentit de consolidar i potenciar una zona industrial ja implantada i en
us.
Es dona també compliment a les directrius per el planejament urbanístic establertes a l'article 9 de la llei
d'urbanisme, en el sentit que no s'ocupen terrenys en pendent, ni s'afecten terrenys amb valors paisatgístics
d’interès especial, sòl d'alt valor agrícola i no s'afecten terrenys inundables, el límit del nou sol d’activitats
limita amb el canvi topogràfic de pendents.

Aquest valor son superiors al costos de la present modificació d’aproximadament:
1) Les obres d’urbanització tenen un valor aproximat de 140.280,00€.
2) L’adquisició de terrenys en sol no urbanitzable, considerant un valor unitari de 7 €/m2
tenen un cost aproximat de 41.993,00€. ( 5.999 m2 x 7 €/m2).
3) 15% d’aprofitament mig per valor de 23.793,75 €

1.23. JUSTIFICACIÓ ADEQUACIÓ A LES DIRECTRIUS DEL PLA TERRITORIAL PARCIAL DE
LES COMARQUES GIRONINES.
La justificació del compliment de les directrius del Pla Territorial Parcial de les comarques Gironines, en un
municipi assenyalat com de creixement moderat, ve donada per les formules:

Per tant les despeses tenen un valor aproximat de 206.066,75 € i el beneficis 397.325,00 €, fet que
justifica plenament la viabilitat econòmica de la present modificació.

CARREGUES POLIGON
Obres urbanització
Adquissio terrenys
15% aprofitament mig
TOTAL

140.280,00 €
41.993,00 €
23.793,75 €
206.066,75 €

BENEFICIS POLIGON
Ordenació nau moldes
Nous solars industrials

238.700,00 €
158.625,00 €

TOTAL

397.325,00 €

Moderat E= 30xAx f /100
i
f= (18 +A-0.005 x A²) /A+5;
En el nostre cas f = (18 +29,36--0.005 x 29,66²) /29,66+5 = 1.24
i
E= 30 x 29,66 x 1.24 /100 = 11.03 Ha.
En el nostre cas la sup. d’àrea urbana residencial consolidada es de 29,66 ha i l’àrea d’activitat econòmica de
4.30 ha. I el factor de correcció “f” de 1.24
E
A

1.21. ESTUDI DE SOSTENIBILITAT ECONOMICA.

Superfície de l’extensió urbana admissible
Superfície de càlcul de l’àrea urbana consolidada existent
Càlcul àrea residencial o mixta
Càlcul àrea activitat econòmica
Factor correcció per nuclis petita dimensió

La present modificació no modifica significativament els costos de manteniment de les obres
d’urbanització i permet augmentar alguns dels ingressos municipals

f

L’impacte de la modificació sobre les finances locals serà totalment positiu, ja que nomes
comportarà una despesa addicional de manteniment del equipament i es recaptaran els següents
impostos i taxes:

Per tant la sup d’extensió urbana admissible es de 11.03 ha.

11.03 ha
29.66 ha
25.36 ha
4.30 ha
1.24

+25%

13.79 ha.

En l’apartat nº5 de l’art 3.7, s’especifica “ Quan el municipi no tingui cap àrea diferenciada destinada a
activitat industrial, ja sigui formant part de l’àrea urbana principal o separada d’aquesta, o quan l’àrea
industrial existeixi, però hagi exhaurit o estigi en vies d’exhaurir la disponibilitat de sòl per acollir noves
edificacions, es pot augmentar la superfície de sòl d’extensió urbana admissible resultant de l’aplicació de les
condicions establertes pels apartats 2, 3 i 4 d’aquest article, en un 25% de la seva superfície amb destí a àrea
específica d’activitat industrial.”

a) Impost sobre bens Immobles: considerant un increment de valor cadastral dels
immobles d’aproximadament 496.000 € i un impost del 0.7% resulta un valor de 3.472
€ anuals.
b) Taxa de clavegueram: es considera una valor aproximat de 600 € anuals
c) Taxa d’aigua: es considera un valor aproximat de 250 € anuals
d) Taxa de recollida de deixalles: es considera un valor aproximat de 500 € anuals.

Aquest 25% seria de 11.03 = 2.76, que sumat al 11.03 dona 13.79 ha.
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EN EL NOSTRE CAS LES AMPLIACIONS DEL SECTOR
POSTERIORMENT AL 3 D’OCTUBRE DE 2006 SON:

INDUSTRIALS AMPLIATS

5.999m2 en la present modificació . 6.212 d’ampliació la modificació nº 8, i 360 m2 de reducció
del polígon 6/1 en total 11.851 m2 (1.19 Ha) inferior a l’ampliació màxima permesa .

1.24. QUADRE RESUM SUPERFICIES.

En l’apartat 8, del mateix article es diu: “En cas que s’hagués d’excedit aquest màxim, encara que
sigui en poca quantitat, s’ha de justificar expressament per la racionalitat de l’ordenació, la
coherència amb els objectius del Pla o altres motius d’interès públic.”

PLANEJAMENT VIGENT
CLASSIFICACIÓ DEL
SOL
SUC
SUNC

En el present cas existeix superficie prevista suficient per donar compliment a la present
modificació, però de totes formes es justifica el compliment dels paràmetres necessaris a complir,
en cas de que s’excedeixi la sup. màxima permesa.
En la present modificació el límit del creixement coincideix amb el canvi del desnivells dels terrenys,
es rebaixa l’índex d’edificabilitat previst, i es justifica per la necessitat del creixement de les industries
ja existents en el municipi.
El creixement afecta finques qualificades com d’especial protecció però s’ha de tenir en consideració
que quasi la totalitat del sol no urbanitzable del municipi es troba assenyalat com sol d’especial
protecció.
Sup màxima creixement moderat

11.03 Ha

Sup ampliació modificació nº 8
Sup ampliació modificació actual

0.62 Ha
0.599 Ha

Sup REDUCCIÓ sector 6/1 equipament

0.036 Ha

TOTAL

1.19 Ha

PLANEJAMENT
PROPOSAT
25621

UA 6/1
UA 7

SOL NO
URBANITZABLE

5999

QUALIFICACIÓ DEL
SOL
SISTEMES
sistema viari

3452
2535
2535

UA 6/1
UA 7
SUC

917

sistema equipaments

sistema hidrografic

0

de Capmany

230

16170

EDIF
3490
5200
8690

0,8
0,8

1233

1917

1000

230

230

20576

4406

25261

5639

7480
13096

19622

vigent
SUP

3

0

16170

TOTAL

4685
2538

557
1360

0

UA 6/1
UA 7
SUC

Ajuntament

360

917

ZONA APROF PRIVAT

0

184
1449
905

sistema espais lliures

SOSTRE GARDELL
SOSTRE MOLDES
TOTAL

25621
905
8221
16135

19622

UA 6/1
UA 7
SUC

diferencia

SOSTRE
2792
4160
6952

proposta
SUP
6194
6902
13096

diferencia
EDIF
0,8
0,8

SOSTRE
4955
5522
10477

3525
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En la UA-6 existent part de vialitat de transit rodat passa a sol urbà consolidat

Capmany, gener de 2020.
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2.1. DISPOSICIONS GENERALS.
MODIFICACIÓ Nº 1.

2.1.1. NATURALESA, ÀMBIT TERRITORIAL I VIGÈNCIA.

Es modifica l'article n º32 i el 37, i s’introdueix un nou article el 28.bis de les normes en el següent

Article 1. Naturalesa.

sentit:

Aquest Pla té la condició de Modificació puntual de les NNSS de Capmany, i respecta en totes
les seves determinacions el decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei d’urbanisme i les modificacions de la llei 3/2012 del 22 de febrer.

(NORMATIVA VIGENT)

(NORMATIVA MODIFICADA)
Art 28 bis SISTEMA HIDROGRAFIC- H:

Article 2. Àmbit territorial.

El sistema hidrogràfic de Capmany, el
constitueixen el conjunt dels llits de les
rieres, torrents i fonts naturals que
estructuren el paisatge, així com la seva
zona d’influència immediata que es podria
definir com a llera a efectes eco sistèmics i
les diverses capes freàtiques del subsòl
identificats en els plànols d’ordenació amb
la clau H. L’espai qualificat com a H és de
titularitat pública.

L'àmbit territorial d'aquesta Modificació puntual queda circumscrit a les parcelꞏles cadastrals,
3715903DG9931N0001GY,
3715904DG9931N0001QY,
3715905DG9931N0001PY,
17046A002000420000KQ, 17046A002000430000KP, 3715906DG9931N0001LY,
Article 3. Vigència.

Aquesta Modificació puntual entrarà en vigor i serà executiva a partir de la publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’acord d’aprovació definitiva i de les normes urbanístiques
corresponents, d'acord amb el que disposa l'art. 106 del decret legislatiu 1/2010.

Aquest
sistema
correspon
a
les
determinacions de l’article 6.2 del decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’urbanisme
corresponent a la zona fluvial.

Article 4. Obligacions.

Els particulars, igual que l'Administració pública, queden obligats al compliment de les
disposicions sobre ordenació urbanística contingudes en el present instrument de planejament urbanístic.

En els seus marges, i en tota la seva
extensió hi haurà un àmbit de cinc metres
d’amplada de servitud d’us públic, i on no
serà possible la seva edificació.

Article 5. Interpretació del Pla.

La interpretació de la present Modificació puntual i de la seva normativa i ordenances es farà
d'acord amb el seu contingut i se subjectarà als seus objectius i finalitat. En cas de dubte o imprecisió,
s’estarà al que resulti de les regles d’interpretació del planejament urbanístic definides a l’article 10 del
decret legislatiu 1/2010.

Art. 32 ZONA DE
INDUSTRIES. Clau 4.

Article 6. Determinacions del Pla.

Ordenació oberta.
Parcel.la mínima:

Les determinacions de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana es despleguen
en els següents documents:
- Memòria.

Ocupació màxima:
Separació al carrer:
Separació partions:
Alçada màxima al punt
més alt:
Condicions estètiques:

- Normes urbanístiques.
- Agenda. Avaluació econòmica i financera.
- Plànols d’informació. ( nº 1, nº2, nº 3, nº 4)
- Plànols d’ordenació. ( nº 5).

Usos permesos:

2.2. ADAPTACIÓ DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DE LES NNSS.
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MAGATZEMS

I

500 m2.(excepte
les parcelꞏles del
polígon nº 7 que
nomes
podran
ser dos)
80%.
5. m.
3. m.
8 m.
Prohibició
de
murs de totxana
vista.
Magatzems
agrícoles i no
agrícoles,
categories I i II.
Indústries,
categories I, II i
III.
Garatges públics
i privats.

Art. 32 ZONA DE
INDUSTRIES. Clau 4.
Ordenació oberta.
Parcel.la mínima:

MAGATZEMS

I

500 m2.

Ocupació màxima:
Separació al carrer:
Separació partions:
Alçada màxima al punt
més alt:
Condicions estètiques:

80%.
5. m.
3. m.

Usos permesos:

Magatzems
agrícoles i no
agrícoles,
categories I i II.
Indústries,
categories I, II i
III.
Garatges públics i
privats.

8 m.
Prohibició
de
murs de totxana
vista.
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Tallers
de
serveis.
Un habitatge per
parcelꞏla.
Comercial (*).
Serà obligatori preveure dins la parcelꞏla un
mínim d’un aparcament de bicicleta per cada
100 n2 construït, una plaça de moto per cada
200 m2 construïts i una plaça de turisme per
cada 200 m2 construïts. Per a grans
establiments comercials singulars s’haurà
d’augment la previsió de places de turisme a
2 per cada 100 m2 edificats.
En el polígon nº 6-2 regiran les mateixes
prescripcions excepte la intensitat edifica tòria
màxima que serà de 1.4 m2/m2.
En el polígon 7 regiran les mateixes
prescripcions
excepte
la
intensitat
edificatoria màxima que serà de 0.80
m2/m2.
(*) L’ús comercial limitat ( d’acord amb el DL
1/2009) als establiments comercials singulars,
als petits establiments comercials dedicats a
la venda directa de productes agrorurals del
lloc on s’ubiquin i al us complementari de les
industries existents, sempre que serveixin per
l’exposició i venda dels productes propis de
l’activitat industrial que s’hi desenvolupa, no
ultrapassi els 300 m2 de superfície de venda,
ni configuri juntament amb altres, un
establiment comercial (aquesta activitat
comercial nomes es pot dur a terme mentre
es mantingui l’activitat industrial).
S’haurà de complir amb les prescripcions
del Reial decret 2267/2004, pel que fa a les
restriccions per a edificacions d’us
industrial i d’emmagatzematge en relació a
ubicacions no permeses de sectors
d’incendis amb activitats industrials i
d’emmagatzematge
que
determina
l’apartat 1 de l’annex II del reglament de
seguretat
contra
incendis
en
els
establiments industrials, aprovat pel reial
decret 2267/2004, de 3 de desembre.
(**) Per l’ús industrial s’haurà de justificar
la disponibilitat d’hidrant en l’entorn de
l’edificació d’acord amb el decret 64/1995,
decret 123/2005, Reial decret 314/2006, Llei
2/2014 i instrucció tècnica SP-120. I
s’haurà de justificar les condicions de
l’entorn i d’accessibilitat per a bombers,
d’acord amb el Reial decret 314/2006, i el
Reial decret 2267/2004.
Respecte a la Carretera GI-602 no es
permetran activitats que generin fums,
pols, vapors o qualsevol altre residu que
afecti a la seguretat viària en les zones
adjacents a les carreteres i que, en cas de
produir-se
contaminació
acústica
o
enlluernament sobre la carretera, el
promotor haurà d’executar, a càrrec seu,
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Tallers
de
serveis.
Un habitatge per
parcelꞏla.
Comercial (*).
Serà obligatori preveure dins la parcelꞏla un
mínim d’un aparcament de bicicleta per cada
100 n2 construït, una plaça de moto per cada
200 m2 construïts i una plaça de turisme per
cada 200 m2 construïts. Per a grans
establiments comercials singulars s’haurà
d’augment la previsió de places de turisme a 2
per cada 100 m2 edificats.
En el polígon nº 6-2 regiran les mateixes
prescripcions excepte la intensitat edifica tòria
màxima que serà de 1.4 m2/m2.
(*) L’ús comercial limitat ( d’acord amb el DL
1/2009) als establiments comercials singulars,
als petits establiments comercials dedicats a la
venda directa de productes agrorurals del lloc
on s’ubiquin i al us complementari de les
industries existents, sempre que serveixin per
l’exposició i venda dels productes propis de
l’activitat industrial que s’hi desenvolupa, no
ultrapassi els 300 m2 de superfície de venda,
ni configuri juntament amb altres, un
establiment comercial (aquesta activitat
comercial nomes es pot dur a terme mentre es
mantingui l’activitat industrial).

les mesures de protecció pertinents.
En les franges assenyalades com espai de
transició en els plànols d’ordenació
s’haurà de vegetar amb arbres i arbustos
autòctons que ajudin a disminuir impacte
paisatgístic de les construccions.
Les parets de Llevant la nau “moldes”, que
limiten amb el sol No urbanitzable
s’hauran de pintar amb franges verticals
de colors terrossos i verd fosc i plantar
enredaderes que pugin per les parets per
tal de disminuir el seu impacte visual.

Art. 37 ZONA DE SOL NO URBANITZABLE
DE REGIM RESTRICTIU. Clau SNU. 3.
En aquest sòl no és possible construir cap
tipus d’edificació. Ara bé, en el cas de finques
que tinguin una part dintre i una altra fora, la
superfície inclosa en SNU-3 podrà computarse a efectes de tenir les finques mínimes per
a construir exigides abans (construir sempre,
s’entén, fora d’aquesta àrea). Tampoc no
serà possible, dins d’aquesta àrea, colꞏlocar
cartells de propaganda ni talar arbres, a
excepció de que sigui necessari per la
prevenció d’incendis, la correcta gestió
forestal, la seguretat viaria, o la
funcionalitat de les lleres fluvials, sempre
amb
informe
previ
favorable
del
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació.

Art. 37 ZONA DE SOL NO URBANITZABLE
DE REGIM RESTRICTIU. Clau SNU. 3.
En aquest sòl no és possible construir cap
tipus d’edificació. Ara bé, en el cas de finques
que tinguin una part dintre i una altra fora, la
superfície inclosa en SNU-3 podrà computarse a efectes de tenir les finques mínimes per a
construir exigides abans (construir sempre,
s’entén, fora d’aquesta àrea). Tampoc no serà
possible, dins d’aquesta àrea, colꞏlocar cartells
de propaganda ni tallar arbres.

MODIFICACIÓ Nº 2.
S’introdueixen dos nous apartats a l’article 21: El 21.Ter amb les determinacions del nou polígon 7, i el
21.Quart amb les determinacions del polígon 6/1 modificat.
ARTICLE 21.Ter.- REGULACIÓ POLÍGON 7:
Polígon 7 (GARDELL I MOLDES)
Sup total àmbit: 16.135 m2.
Sup mínim sistemes:
Sup vial:
1.449,00 m2
Sup equipaments:
1.360,00 m2
Sup sistema Hidro:
230,00 m2
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Sup màxima zona 4 ua7: 13.096,00 m2

En relació amb el nou vial de vianants caldrà que el projecte d’urbanització d’aquesta nova
vialitat s’ajusti a les disposicions del Reglament general de carreteres. Alhora caldrà garantir la
independència de la xarxa de sanejament i drenatge de l’àmbit respecte a la de la carretera. El
projecte d’urbanització haurà d’obtenir l’informe favorable vinculant del Servei Territorial de
Carreteres de Girona, i, prèviament a l'execució de les obres, l’autorització preceptiva del
mateix Servei Territorial.

Sostre màxim: 10.476,80 m2.
Gestió urbanística: projecte d’urbanització i de reparcelꞏlació. El projecte de reparcelꞏlació ha
de preveure la cessió del 15% d’aprofitament mig.
Sistema d’actuació: Reparcelꞏlació modalitat compensació bàsica. El nº màxim de finques de
resultat amb aprofitament urbanístic serà de dos. Cadascuna d’elles seran indivisibles i
aquest fet haurà de constar i en el projecte de reparcelꞏlació.

No es permetran activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu que afecti a la
seguretat viària en les zones adjacents a les carreteres i que, en cas de produir-se contaminació
acústica o enlluernament sobre la carretera, el promotor haurà d’executar, a càrrec seu, les
mesures de protecció pertinents.

Agenda: En el termini màxim de mig any des de l’entrada en vigor de la modificació nº 9
s’haurà de presentar el projecte d’urbanització i reparcelꞏlació. En el termini màxim d’un
any des de la inscripció del projecte de reparcelꞏlació en el registre de la propietat s’haurà
d’haver executat les obres d’urbanització, i obtingut la llicencia d’obres per l’ampliació de
les instalꞏlacions existents. L’incompliment d’aquest terminis comportaran que
l’administració actuant adopti les mesures necessàries perquè l’actuació s’executi o per
retornar a l’ordenació anterior d’acord amb l’article 99 del TRLLU.

Les parets de Llevant la nau “moldes”, que limiten amb el sol No urbanitzable s’hauran de
pintar amb franges verticals de colors terrossos i verd fosc i plantar enredaderes que pugin per
les parets per tal de disminuir el seu impacte visual.

ARTICLE 21.Quart.- REGULACIÓ POLÍGON 6/1:

L’explanació de la parcelꞏla i el moviment de terres s’hauran de cenyir als àmbits en que es
desenvolupi el nou equipament i a possibles ampliacions de la nau industrial. A la resta del
espai s’haurà d’evitar l’eliminació de la vegetació i la compactació de superfícies. Dins la zona
i l’equipament en una franja de sis metres al costat del sol no urbanitzable es plantaran arbres
tipus alzines sureres i no es pavimentarà per tal de crear un espai de transició entre els espais
urbans i els espais agrícoles.

Polígon 6/1 (Antigua UA 6.1, part no inclosa en el polígon 7 )
Objectiu: l’objectiu és concretar els deures urbanístics que manquen en dit àmbit que són:
Completar les cessions gratuïtes a favor de l’Ajuntament de la vialitat destinada a la part de les voreres
del carrer Sant Climent que confronten amb les finques incloses en dit àmbit i la seva pavimentació.

En cas de preveure’s treballs de revegetació i enjardinament, s’hauran de fer prioritàriament
amb especies autòctones i pròpies de l’entorn, de caràcter poc inflamable i baix manteniment.

Sup total àmbit: 8.221m2.

El projecte te que preveure el manteniment d’una franja de 25 metres al voltant de la nau lliure
de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i complir amb els apartats del art 179 de la llei
2/2014, pel que fa a les mesures d’autoprotecció vers el foc.

Sup mínim sistemes:
Sup vial:
184,00 m2
Sup equipaments:
557,00 m2

El projecte d’obres haurà de justificar el compliment de la legislació vigent en relació a les
línies elèctriques existents i les noves.

Sup màxima zona 4 polígon 6/1: 7480 m2
Sostre màxim: 5.984,00 m2 (7480x0.8)

Si en el transcurs de les obres es constata l’existència de restes arqueològiques o
paleontològiques, s’estarà al que determina la legislació vigent sobre patrimoni arqueològic i
paleontològic.

Gestió urbanística: projecte d’urbanització i de reparcelꞏlació.
Sistema d’actuació: Reparcelꞏlació modalitat compensació bàsica.

El projecte d’urbanització haurà de preveure la urbanització d’un vial de vianants al costat de la
carretera GI-602, en el front de la nau Moldes d’una amplada mínima de 3.00 m. El nou camí
haurà de conservar la franja de tres metres al costat de la carretera GI-602 enjardinada, per tal de
fer de separació entre el nou vial de vianants i la carretera GI-602.

L’equipament de 557 m2 ja es troba inscrit a nom de l’Ajuntament de Capmany en el Registre
de la Propietat de Figueres, finca registral 1838, que s’adjunta com Annex.

S’ haurà de justificar la disponibilitat d’hidrant en l’entorn de l’edificació d’acord amb el
decret 64/1995, decret 123/2005, Reial decret 314/2006, Llei 2/2014 i instrucció tècnica SP120.

Capmany, gener de 2020.

S’haurà de justificar les condicions de l’entorn i d’accessibilitat per a bombers, d’acord
amb el Reial decret 314/2006, i el Reial decret 2267/2004.
S’haurà de mantenir una franja de protecció respecta de la forest, d’acord amb el decret
64/1995, decret 123/2005, 314/2006, reial decret 2267/2004 i Llei 2/2014.
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CAPÍTOL III. ....... : AGENDA. AVALUACIÓ ECONÒMICO-FINANCERA

AGENDA
Les NNSS de Capmany no disposen de Programa d'actuació urbanística. La present modificació
puntual no preveu la seva redacció. En el termini màxim de mig any des de l’entrada en vigor de la
modificació nº 9 s’haurà d’haver presentat el projecte d’urbanització i reparcelꞏlació. En el termini
màxim d’un any des de la inscripció del projecte de reparcelꞏlació en el registre de la propietat s’haurà
d’haver executat les obres d’urbanització, i obtingut la llicencia d’obres per l’ampliació de les
instalꞏlacions existents. L’incompliment d’aquest terminis comportaran que l’administració actuant
adopti les mesures necessàries perquè l’actuació s’executi o per retornar a l’ordenació anterior d’acord
amb l’article 99 del TRLLU.
AVALUACIÓ ECONÒMICO-FINANCERA
Ates que en la present modificació no es preveu cap despesa publica en construccions o finques no es
preveu la redacció de cap estudi d’avaluació econòmica.
SEPARATA RENDIMENT ECONOMIC NOVA ORDENACIÓ.
D’acord amb l’article 66 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei
d’urbanisme, el planejament ha de justificar la viabilitat econòmica de l’operació així com la seva
sostenibilitat econòmica. En aquest cas s’entén que cal justificar la viabilitat econòmica de l’ordenació
detallada.
Cost d’obres d’urbanització.
Ates que les obres d’urbanització de vialitat i serveis ja es troben executades en la seva major part, Les obres
d’urbanització pendents son:
1) La instalꞏlació dels serveis del equipaments.
2)L´adequació del camí del Vilartoli.
3) La finalització de la vorera del carrer Climent.
4) L´enjardinament del espai de transició amb el sol no urbanitzable.
Aquestes obres es valoren aproximadament en:
1) 30.000 € Els serveis del nou equipament.
2) 45.850 € La pavimentació del camí de Vilartoli.
3) 52.430 € La finalització de la vorera del carrer Climent.
4) 12.000 € L´enjardinament del espai de transició amb el sol no urbanitzable.
El total de les obres d’urbanització es valoren en. 140.280,00 €.
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Beneficis derivats de la nova ordenació.
1) L’ordenació de part de la nau “Moldes”, actualment en situació de fora d’ordenació, d’
aproximadament 1.100 m2. Si es considera un valor de 217 €/m2 per la construcció
resulta un valor total de 238.700,00€.
2) L’ordenació de nous terrenys destinats a l’ampliació de la nau Gardell i Moldes amb un
augment 4.406 m2 de solar, per la seva part nord-est. Aquesta ampliació de terrenys
suposa un increment de sostre de 3.525m2. Si considerem una valor de repercussió de 45
€/m2, en resulta una valor total de 158.625,00€.
Aquest valor son superiors al costos de la present modificació d’aproximadament:
1) Les obres d’urbanització tenen un valor aproximat de 140.280,00€.
2) L’adquisició de terrenys en sol no urbanitzable, considerant un valor unitari de 7 €/m2
tenen un cost aproximat de 41.993,00€. ( 5.999 m2 x 7 €/m2).
3) 15% d’aprofitament mig per valor de 23.793,75 €
Per tant les despeses tenen un valor aproximat de 206.066,75 € i el beneficis 397.325,00 €, fet que
justifica plenament la viabilitat econòmica de la present modificació.
CARREGUES POLIGON
Obres urbanització
Adquissio terrenys
15% aprofitament mig
TOTAL

140.280,00 €
41.993,00 €
23.793,75 €
206.066,75 €

BENEFICIS POLIGON
Ordenació nau moldes
Nous solars industrials

238.700,00 €
158.625,00 €

TOTAL

397.325,00 €

Capmany, gener de 2020.
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ANNEX Nº 1 PLÀNOLS D'INFORMACIÓ I ORDENACIÓ:
Nº
1
2
3a
3b
3c
4
5
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PLÀNOLS INFORMATIUS
FOTO AERIA-EMPLAÇAMENT
FOTO AERIA SECTOR
CLASSIFICACIÓ DEL SOL URBA DE CAPMANY
sup. residencial consolidat i sup. industrial.
CLASSIFICACIÓ DEL SOL URBA ACTUAL
CLASSIFICACIÓ DEL SOL URBA PROPOSSAT
QUALIFICACIÓ DEL SOL VIGENT
PLÀNOLS NORMATIUS
QUALIFICACIÓ DEL SOL PROPOSAT

ESCALA

A-3
A-3
A-3

1/2.500
1/1.000
1/2.000

A-3
A-3
A-3

1/2.000
1/2.000
1/1.000

A-3

1/1.000
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ANNEX Nº 2 HISTORIC FINQUES REGISTRALS.
(Finques polígon 7 i Finca equipament polígon 6/1)

Ajuntament

de Capmany

Modificació NNSS de Capmany nº 9

pagina nº 33

Ajuntament

de Capmany

Modificació NNSS de Capmany nº 9

pagina nº 34

Ajuntament

de Capmany

Modificació NNSS de Capmany nº 9

pagina nº 35

Ajuntament

de Capmany

Modificació NNSS de Capmany nº 9

pagina nº 36

Ajuntament

de Capmany

Modificació NNSS de Capmany nº 9

pagina nº 37

Ajuntament

de Capmany

Modificació NNSS de Capmany nº 9

pagina nº 38

Ajuntament

de Capmany

Modificació NNSS de Capmany nº 9

pagina nº 39

Ajuntament

de Capmany

Modificació NNSS de Capmany nº 9

pagina nº 40

Ajuntament

de Capmany

