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1. MEMÒRIA 
 
 
 
 
1.1. ANTECEDENT. 
 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cervià de Ter, es va aprovar definitivament per 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 6 d’octubre de 2010 i es va 
publicar publicat en el DOGC núm. 6092 del 6 de març de 2012. 

Amb l’inici de la tramitació del POUM l’Ajuntament de Cervià de Ter va signar un conveni 
amb la companyia mercantil Rafel Baró SA, com a arrendatària i titular de l’activitat i la 
companyia mercantil Instal·lacions Ramaderes Racosta, SL, com a propietària de les finques 
on es situa una industria d’elaboració d’embotits, per a permetre el trasllat d’aquesta 
industria fora del nucli urbà. 
  
El conveni determinava entre d’altres termes els següents: 
   
La Memòria i les determinacions fixades en la part normativa del POUM defineixen un sector 
de sol urbanitzable delimitat discontinu de tres zones, amb la següent descripció: "Una àrea 
a tocar la carretera de Verges, on actualment hi ha la fàbrica Rousselot Gelatin S.L, i el sòl 
rústec que toca aquesta factoria, dedicada a indústria alimentària, una altra que es troba en 
el centre del nucli urbà, on actualment té les instal·lacions RAFAEL BARÓ S.A., junt als 
terrenys de la mateixa propietat que es troben adossats al sòl urbà, i una tercera, una massa 
boscosa, que es troba entre una zona d'equipaments, on ara hi ha el camp de futbol del 
municipi i uns terrenys destinats a equipaments cedits en el seu dia per una ampliació de la 
fabrica Rousselot Gelatin, SL " 
 
L'objectiu del SUD 1g-1 "Rousselot-Baró” és múltiple, per una banda donar cabuda a una 
ampliació d'una indústria en funcionament com es Rousselot Gelatin SL, per altre ubicar en 
aquest mateix emplaçament el trasllat i ampliació de Rafael Baró SA que ara es troba al mig 
del casc urbà, el que permetrà concentrar en únic indret del municipi les grans indústries, 
alliberant el nucli del municipi. 
 
Tot plegat permetrà continuar creant riquesa al municipi amb el manteniment i creació de 
nous l llocs de treball amb les repercussions econòmiques i socials que es donaran. 
 
Per altre part amb les cessions del SUD 1-G-1, s'aconsegueix un equipament contigu al nucli 
urbà pel costat sud i una gran peça d'espai lliure com a parc urbà pel costat nord que 
permetrà acotar el creixement municipal i preservar l'indret. 
 
Les anteriors circumstàncies fàctiques i jurídico-urbanístiques determinen alhora una 
coincidència tant en l'interès municipal com en el de la pròpia empresa en les 
determinacions del POUM i en agilitzar tot el procés que ha de permetre el trasllat de les 
indicades instal·lacions a l'àmbit de sòl industrial de nova creació, així com l'obtenció de 
l'equipament. 
 
En aquest sentit, l'Ajuntament continuarà tramitant el POUM si bé en el supòsit que en el 
termini de sis mesos, comptats a partir de la data de signatura del present conveni no s'ha 
procedit a l'aprovació provisional del POUM, l'Ajuntament iniciarà la tramitació i aprovació del 
corresponent expedient de Modificació puntual de les Normes Subsidiàries que permetrà 
assolir anticipadament els objectius marcats pel propi POUM. 
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Al punt III del conveni s’assumia el compromís de traslladar l'activitat a les noves 
instal·lacions en el sector industrial de nova creació, en el termini màxim de 6 anys comptats 
a partir de la publicació del POUM. 
Entre d’altres també s’assumia el compromís que en el termini mínim de 6 mesos comptats 
a partir de la publicació del POUM i sempre disposant dels pertinents informes preceptius i 
favorables, l'Ajuntament de Cervià de Ter tramitarà i aprovarà inicial i provisionalment i 
elevarà a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona per a fer seva aprovació definitiva el 
projecte de Pla Parcial del sector de Pla Parcial Discontinu referit al present conveni així 
com els corresponents projectes de reparcel·lació i urbanització. Un cop aprovada 
definitivament la reparcel·lació, Instal·lacions Ramaderes Racosta SL i Rafael Baró S.A 
cediran a favor de l'Ajuntament la totalitat de les finques qualificades d'espais lliures i 
equipaments. Les finques qualificades d’equipament tanmateix seran objecte de cessió 
sempre i quan no sigui de necessària utilització per Rafael Baró S.A. 
 
El sistema d’actuació previst al POUM pel desenvolupament d’aquest sector és el de 
reparcel·lació per cooperació. 
 
Paral·lelament al present Pla Parcial s’està tramitant una modificació puntual del POUM que 
pretén ajustar les dimensions del sector a les necessitats d’espai de les empreses a 
emplaçar i a la realitat topogràfica de les finques delimitades al planejament general.  
 
Realitzats els treballs de topografia de les finques delimitades al sector IG1, es va detectar 
una disminució de la superfície real respecte de la prevista al POUM. 
 
La nova delimitació proposada a la modificació recull a la zona de industrial del sector una 
ampliació d’uns 10.000 metres que actualment son de sòl no urbanitzable que pertany als 
dos titulars principals del sector. La procedència registral d’aquestes noves finques és la 
mateixa de les que delimita actualment el POUM. 
 
L’augment de la superfície del sòl industrial no suposa, en cap cas, la multiplicació de la 
vialitat interior previsible inicialment, atès que la iniciativa no planteja un augment del 
número de finques resultants. 
 
Les finques destinades a cessió, per a espais lliures i equipaments públics, es mantenen a la 
modificació sense modificar la seva delimitació, però adaptant els paràmetres de superfície a 
la realitat topogràfica. 
 
 
 
 
1.2. OBJECTE DEL PLANEJAMENT. 
 
Aquest pla parcial té per objecte el desplegament reglat del vigent pla general d'ordenació 
urbana municipal del sector SUD Ig-1 dedicat a la industria pesada del municipi. 
 
L'objectiu es múltiple, per una banda donar cabuda a una ampliació de una indústria en 
funcionament que crea riquesa al municipi, per altra ubicar una industria càrnia molesta que 
ara es troba al mig del casc urbà i a més obtindre un equipament al centre del municipi i un 
parc urbà al nord del municipi. 
 
Per tractar-se d’un sector discontinu que compren, bàsicament tres zones corresponents a:  
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• Àrea a tocar la carretera de Verges, GI-633, molt abans de arribar al nucli urbà, a la 
zona on actualment hi ha la fàbrica Rousselot, dedicada bàsicament a sòl industrial. 

• Àrea situada sobre el camí de Raset al extrem est del nucli de Cervià, dedicada 
bàsicament a equipaments comunitaris. 

• Àrea boscosa, que es troba al costat nord del nucli urbà de Cervià, entre una zona 
d'equipaments, on ara hi ha el camp de futbol del municipi i uns terrenys destinats a 
equipaments cedits el seu dia per a una ampliació de la fàbrica Rousselot, dedicada 
bàsicament a espais lliures 

 
Al primer sector esmentat el pla parcial preveu la correcta ordenació d'una zona industrial 
per al desenvolupament de les activitats econòmiques que li són pròpies, amb la definició de 
la vialitat i accessos que permeti la circulació de vehicles turismes i pesants, i la correcta 
relació amb la carretera de Verges, GI-633. 
 
Al segon sector que correspon a la zona de cessió d’equipaments comunitaris el pla preveu 
la seva incorporació al sistema municipal i la ordenació de la vialitat per a garantir la 
continuïtat de la trama urbana i als serveis urbanístics. 
 
El tercer sector que correspon a la zona de cessió d’espais lliures el pla preveu la seva 
incorporació al corresponent sistema municipal, i la ordenació necessària per a garantir la 
seva funció pública i accessibilitat, i assegurar la seva preservació com a espai natural urbà. 
 
 
 
 
1.3.  CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT. 
 
La conveniència i oportunitat de redacció del present pla parcial no ve donada únicament per 
la necessitat de compliments dels terminis adquirits per conveni i/o els objectius manifestats 
al punt anterior si no, també, per la necessitat, en un període d’estancament econòmic, 
d’impulsió del creixement urbanístic adaptat a la demanda real dels sectors que poden 
fomentar el creixement de l’activitat industrial compatible, i estendre el seu dinamisme 
econòmic a la resta del territori. 
 
Els motius que van portar al POUM a generar aquest nou sòl industrial no han variat en el 
poc temps que ha transcorregut des de la seva aprovació. 
 
La necessitat de donar cabuda a l’ampliació d’una industrial existent que aporta riquesa al 
municipi, i el trasllat, a una zona adequada, d’una indústria càrnica molesta, situada a 
l’interior del nucli, a més d’obtenir un sòl d’equipament al centre i un nou parc urbà al nord 
del nucli, son motius suficients per justificar la conveniència d’impulsió d’aquesta iniciativa.  
 
Conjugats prèviament els interessos públic i privats concurrents, és clara l’oportunitat de la 
redacció del present pla parcial. L’Ajuntament considera primordial l’activació del sector amb 
l’ampliació de la industria existent i la reimplantació i renovació d’altre industria que el mateix 
POUM obliga, per conveni, a sortir del centre del nucli dintre del primer quadrienni. 
 
Es tracta de desplegar les previsions del planejament general per a contribuir al 
desenvolupament econòmic i a l’ordenació i racionalització de la implantació dels sectors 
industrials i activitats econòmiques productives de forma equilibrada sobre el territori. 
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1.4 FORMULACIÓ I TRAMITACIÓ. 
 
La iniciativa de la formulació del pla parcial d'ordenació del sector industrial SUD-Ig1 
ROUSSELOT-BARÓ és de l’Ajuntament de Cervià de Ter atès que el sistema de 
desenvolupament del sector és el de cooperació. 
 
La redacció del pla parcial ha estat realitzada per tècnics competents segons el que 
estableix la disposició addicional tretzena del consolidat del TRLU. 
 
Pel que fa a la seva tramitació aquesta queda regulada pel que disposen els articles 78 a 89 
del consolidat del TRLU (Text refós de la Llei d’Urbanisme consolidat amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 13/2012). 
 
L'esquema procedimental per a la tramitació del Pla Parcial és el següent: 
 
1) Redacció del Pla Parcial i de l'informe de sostenibilitat ambiental. 
2) Adopció de l'acord d'aprovació inicial. 
3) Exposició pública d'un mes mitjançant Edicte Publicat al B.O.P., i publicació en un 

dels diaris de difusió. Els edictes de convocatòria de la informació públic s’han de 
trametre en un termini de deu dies des de l’adopció de l’acord d’aprovació inicial.  

4) Simultàniament a l'exposició pública s'han de sol·licitar els informes als organismes 
 que resultin preceptius, en raó de llurs competències sectorials, entre ells: 

- Direcció General de Carreteres, per influència de la GI-633. 
- Agència Catalana de l'Aigua, per influència del riu Ter. 
- Departament de Medi Ambient. 

  - Empresa elèctrica propietària de la línia que travessa el sector. 
  - Resta d’organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. 

Aquest informes s’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició 
n’autoritzi un de més llarg. 

5)  Sol·licitud d'informe a la comissió territorial d'urbanisme, que l'haurà d'emetre i 
 comunicar en el termini de dos mesos, altrament s'entén que l'informe és favorable.  
5)  Informe tècnic de les al·legacions i informes emesos pels diferents organismes. 
6) Si al llarg de la tramitació del pla s'introdueixen canvis substancials en el document 

aprovat inicialment, abans de l'aprovació definitiva de l'expedient aquest s'ha de 
sotmetre novament a informe de la comissió territorial d'urbanisme. 

7) Aprovació definitiva del pla parcial per part de l'Ajuntament de Cervià de Ter. 
8) Un cop aprovat definitivament el pla l’Ajuntament disposa d’un termini d'un mes per 

lliurar a la Comissió territorial d'urbanisme de Girona, als efectes d'informació, 
coordinació i arxivament, la documentació tècnica i administrativa completa. Aquest 
lliurament és condició per a la publicació de l'acord d'aprovació definitiva d'aquest pla 
parcial. 

9) Publicació al DOGC i entrada en vigència. 
 
 
 
 
1.5. EL MARC URBANÍSTIC I LEGAL. 
 
El marc urbanístic i legal ve donat en primer lloc pel el RDL 2/2008 de 20 de juny pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei estatal de Sòl, el Decret 305/20006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme, i Text refós de la Llei d’Urbanisme consolidat 
amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, publicat el 09/05/2012, que 
anomenarem a partir d’ara consolidat del TRLU. 
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El decret 305/206, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cervià de Ter, que es va aprovar definitivament 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 6 d’octubre de 2010 i es va 
publicar publicat en el DOGC núm. 6092 del 6 de març de 2012. 
 
La modificació puntual número 3 del POUM de Cervià de Ter, que modifica l’àmbit del sector 
industrial SUD-Ig1 ROUSSELOT-BARÓ, redactat al febrer de 2014, i que es tramita 
paral·lelament al present document. 
 
A nivell normatiu l’article 54 de les normes urbanístiques del POUM, modificat a la 
modificació puntual número 3, regula de forma específica les condicions d’ordenació i 
edificació del sòl SUD-Ig1 ROUSSELOT-BARÓ, de la següent forma (en cursiva): 
 
 
 
Article 54.- S.U.D. -IG1. "ROUSSELOT-BARÓ” 
 
 
Delimitació 
 
Es tracta de un sector discontinu que compren, bàsicament tres zones: Una àrea a tocar la 
carretera de Verges, molt abans de arribar al nucli urbà, on actualment hi ha la fàbrica 
Rousselot i el sòl rústec que toca a aquesta factoria, dedicada a processos químics, una 
altra que és sobre el camí de Raset al extrem est del nucli de Cervià, i una tercera, una 
massa boscosa, que es troba entre una zona d'equipaments, on ara hi ha el camp de futbol 
del municipi i uns terrenys destinats a equipaments cedits el seu dia pera una ampliació de 
la fàbrica Rousselot. 
 
 
Objectius 
 
L'objectiu es múltiple, per una banda donar cabuda a una ampliació de una indústria en 
funcionament que crea riquesa al municipi, per altra ubicar una industria càrnia molesta que 
ara es troba al mig del casc urbà i a més obtindre un equipament al centre del municipi i un 
parc urbà al nord del municipi. 
 
 
Qualificacions 
 
 
Ordenació de l'edificació segons la zona per a usos específics i serveis. 
 
 
Superfície total:     138.870,71 m2 
Cessions per a zona verda:    57.039,30 m2   41,07 % 
Cessions per a equipaments:   13.307,00 m2   9,58 % 
Ocupació de parcel·la neta:    75% 
Edificabilitat màxima bruta:    0,38 m2 sostre / m2 sòl 
Alçada de les edificacions:   15,50 m. ni tindrà més de PB+1P. A excepció 

d'aquells elements singulars, com ara sitges o 
torres de recuperació, etc. que siguin 
necessàries per al correcte funcionament de 
l'activitat que correspongui 
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Parcel·la mínima:     15.000 m2 
Vialitat:      3 % 
Programa d'actuació:    Primer quadrienni. 
Sistema d'actuació:   D'entre els sistemes d'actuació previstos per la 

llei, es fixa com a sistema d'actuació per a 
l'execució del present sector, el sistema de 
reparcel·lació per cooperació. 

 
 
Observacions:   Per al desenvolupament del sector seran imprescindibles els 
informes favorables del Departament de medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, de 
l'Agència Catalana de l'Aigua, del Ministeri de Foment, del Servei d’Obres i Vies de la 
Diputació de Girona, de la Comissió d'Equipaments comercials de Catalunya i de l'empresa 
elèctrica propietària de la línia que travessa el sector. 
Aquest planejament derivat i els seus projectes d'urbanització que el desenvolupin, hauran 
de dissenyar tots els elements de connexió viaria a la carretera, d'acord amb la instrucció de 
traçat de carreteres "3.1-IC" i amb la "'instrucció per al disseny i projecte de rotondes" de la 
Generalitat de Catalunya. En cap cas s'admetran les rotondes partides ni en general les 
interseccions en creu. 
Les propostes, d'ordenació, zonificació i rasants d'urbanització, s'establiran a partir dels 
resultats dels treballs de simulació hidràulica de les revingudes del Ter per a la Planificació 
dels espais fluvials del Baix Ter, desenvolupats per I'A.C.A., i l’aplicació de l'article 6 del 
Reglament de la Llei d'urbanisme i els criteris tècnics aprovats pel Consell d'Administració de 
l'A.C.A. de 28 de juny del 2.001 i modificats el 17 de juliol del 2.003 sobre l'ocupació dels 
terrenys inundables. Els documents de planejament derivat que es redactin definiran les 
mesures de protecció passiva a adoptar per deduir el risc hidrològic a valors concordants 
amb els usos del sòls planificats. 
- El desenvolupament es farà a través d'un Pla Parcial que haurà de contemplar un estudi 
d'impacte paisatgístic que estudiï les mesures necessàries per tal d'assegurar la integració 
del sector amb l'entorn. 
- La primera franja de 15 m. al costat de la carretera ha de tenir la condició d'espais lliures 
privats. Aquesta franja s'ampliarà, si s'escau, en el seu costat de ponent, fins a incloure el 
camí ral i tindrà tractament paisatgístic a través d'arbres que mitiguin l'impacte del sector 
sobre la carretera. 
-  La part de la carretera Gi-633 declarada de domini públic serà de cessió lliure i gratuïta. 
- L’accés al sector s'haurà d'ajustar a la normativa sectorial. Les parcel·les no tindran en cap 
cas accés directe a la carretera Gi-633. La vialitat dels sector haurà de situar-se fora de la 
zona de servitud (8 metres amidats des de l'aresta exterior de l'esplanació resultant) 
 
 
Mesures ambientals a tenir en compte 
 
- Aquest planejament ha de connectar-se amb la Gi-633, pel que hauran de tenir informe 
favorable del Servei Territorial de Carreteres de Girona 
- S'haurà d'analitzar i seleccionar l'alternativa de menor impacte per al manteniment del camí 
ral que connecta amb el nucli de Cervià de Ter i pel canal de reg de Sant Jordi. 
- Caldrà preveure les la ubicació a l'interior del sector de sistemes de retenció de sòlids i/o 
de pretractament de les aigües pluvials de manera prèvia al seu abocament al medi. 
- Les condicions referents a la prevenció del risc d'inundació determinades per l'Agència 
Catalana de l'Aigua. 
- Caldrà una anàlisi especifica, i selecció de l'alternativa de menor impacte ambiental i les 
mesures i criteris per a la seva integració ambiental, per a les infraestructures de protecció 
front el risc d'inundació. 
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- Caldrà analitzar, com a primera alternativa pel sanejament de les aigües residuals, la 
implantació d'un únic sistema de tractament d'aigües residuals o bé la seva connexió al 
sistema de sanejament municipal previst al PSARU 2005, sense perjudici dels 
pretractaments que puguin instal·lar-se a cada activitat del sector industrial. 
- El Pla Parcial i els projectes d'urbanització també hauran d'incloure l'obligació, per part del 
promotor, del compliment de la Llei 16/2002 de 28 de Juny, de protecció contra la 
contaminació acústica i de la Llei 6/2001 de 31 de maig, d'ordenació ambiental d'enllumenat 
per a la protecció del medi nocturn. En el cas de produir-se contaminació acústica o 
d'enllumenat sobre les carreteres, el promotor haurà d'executar, al seu càrrec, les mesures 
de protecció pertinents. 
No es permetran activitats que generin fum, pols, vapor o qualsevol altre residu que afecti a 
la seguretat viaria en les zones adjacents a carreteres. Totes les activitats hauran de complir 
amb tot allò que estableix la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'Administració Ambiental i el seu Reglament D. 136/1999, de 18 de maig. 
- El Pla Parcial, pel que respecte al compliment de la directiva marc d'aigües, haurà 
d'adaptar-se a les disposicions vigents que es derivin de l'aplicació de la directiva i, en 
particular, al futur Pla de Gestió del Districte de la Conca Fluvial de Catalunya: que s'està 
redactant en l'actualitat. 
 
 
Condicions d'ús 
 
ÚS ESPECÍFIC  PERMISSIBILITAT 
 
Hab. Unifamiliar  Compatible (1) 
Hab. Plurifamiliar  Incompatible 
Comerç Petit   Incompatible 
Comerç mitjà   Incompatible 
Comerç Gran   Incompatible 
Oficines i Serveis  Compatible 
Hoteler   Incompatible 
Industrial   Dominant (3) 
Estació de Servei  Incompatible 
Sanitari   Compatible (2) 
Assistencial   Compatible 
Cultural/Religiós  Incompatible 
Recreatiu   Incompatible 
Restauració   Incompatible 
Esportiu   Compatible 
Administratiu   Compatible 
Serveis Tècnics  Incompatible 
Aparcament   Compatible 
 
Es permet l'ús d'habitatge pel personal de vigilància. conservació o guarda de l'establiment, 
a raó d'un habitatge màxim per industria o magatzem 
(2)  S'admeten els dispensaris, consultoris. 
(3) L'ús industrial s'admetrà comprès en annex I, 7.1 i 7.2 a (i b) i l'Annex II.1, Annex II.2 i 
Annex III de la Llei 3/1998 de 27 de febrer aquella que la substitueixi. 
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1.6. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRITORI 
 
 
1.6.1.  MARC TERRITORIAL. 
 
L’àmbit del sòl SUD-Ig1 correspon a un sector discontinu que compren, bàsicament tres 
zones:  
 

• Àrea a tocar la carretera de Verges, GI-633, al seu inici i molt abans de arribar al 
nucli urbà de Cervià de Ter. A l’extrem oest i fora de l’àmbit actualment està 
implantada la industria Rousselot, dedicada a la fabricació de gelatines.  
Es composa de terres de conreu de regadiu. La porció de terreny situada a l’oest 
està ocupat per una arbreda i la depuradora de la fàbrica Rousselot. 
 
L’entorn està format per camps de conreu i bosc mediterrani, al nord de la carretera 
GI-633, i de camps de conreu i plantacions de d’arbres de creixement ràpid, 
bàsicament pollancres, al sud. 
Visualment el paisatge està dominat per les arbredes que ocupen bona part de la 
plana fins al Ter. 
 
Els camps del nord-est es veuen afectat pel pas de el canal de regants Sant Jordi 
que circula paral·lelament i al costat de la carretera. 
També a aquesta zona s’inicia el tram del camí ral que arriba al nucli de Cervià de 
Ter. Al costat nord de la carretera aquest camí resta totalment desdibuixat i sense 
continuïtat. 
 
De nord a sud l’àmbit està travessat per la línia d’alta tensió de 132 Kv, de Juià a 
Figueres, propietat de l’empresa Endesa Distribución Eléctrica SLU. 
 
Ocupa una superfície de 68.749,27 m2 
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• Àrea situada sobre el camí de Raset al extrem est del nucli de Cervià. Es destina a 

cessió per a equipaments comunitaris. 
 
Esta conformada per dues peces ben diferenciades de mida i ús. 
 
La peça principal correspon a camp de regadiu resseguit als seus límits oest i nord 
pel canal de regants Sant Jordi. A l’est limita amb la resta de camp que es conrea 
conjuntament i al sud amb el camí de Raset.   
 
La peça secundària corresponent a una petita porció de terreny sense us es situa al 
nord i propera a l’espai d’equipaments esportius del municipi. 
 
L’àmbit correspon al límit est del nucli urbà de Cervià de Ter i té un caràcter molt 
humanitza o suburbà.   
 
La zona, que s’anomena les Alzinetes, forma part de la imatge rural del nucli on es 
confonen els monts agrícola i urbà. 
 
L’àrea queda marcada per la situació del cementiri al sud-est, i per la zona esportiva i 
elevacions topogràfiques corresponents al boscos d’en Torrent i de l’Eixart al nord.   
 
Ocupa una superfície de 13.890,96 m2 
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• Àrea boscosa, que es troba al costat nord del nucli urbà de Cervià de Ter i a l’est de 
la urbanització Nord Castell. Es destina a cessió per a espais lliures públics. 
 
Es situa entre una zona d'equipaments esportius-recreatius, on actualment s’emplaça 
el camp de futbol i el pavelló municipal, i uns terrenys destinats a equipaments socio-
cultural-religiós, cedits el seu dia per a una ampliació de la fàbrica Rousselot Gelatin 
SL. 
 
Les dues peces de terreny que formen aquesta àrea, corresponen a l’extrem sud 
d’una petita formació muntanyosa, coberta bàsicament de bosc mediterrani, que 
retalla pel nord aquesta part de les ribes del Ter. 
 
La zona té un alt valor paisatgístic per a nucli de Cervià atès que emmarca la imatge 
del nucli des de la plana. 
 
Es tracta de terrenys coberts de bosc mediterrani amb domini del pi de major valor 
ambiental que silvícola. 
 
La presència de l’equipament esportiu, que es veu pràcticament envoltat per aquest 
espai verd natural, i els accessos des de la pròpia zona esportiva i des dels carrers 
de la Font i del Torrent Anglí, fan d’aquesta zona un espai amb molt risc 
d’humanització, i al mateix temps es constitueix en un espai amb molta capacitat per 
a acollir un espai verd integrat a la vida urbana del nucli. 
 
Ocupa una superfície de 57.039,30 m2. 
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Segons dades del Atles Geològic, de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, els tipus 
litològics de la zona del nou sector industrial és majoritàriament del Quaternari al sud de la 
carretera GI-633 i Terciari al nord.  
Els terrenys es composen de graves grolleres heteromètriques amb sorra i llims a la base 
que, cap al sostre, guanyen matriu llimosa fins a ser llims argilosos amb presència ocasional 
de còdols rodats de mida centimètrica.  
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Segons el mapa de riscos de Catalunya el Pla Inuncat afecta parcialment l’àmbit del nou sòl 
industrial, a la zona sud-est i mes baixa de l’espai delimitat. 
 
Es preveu risc d’inundacions, amb un període de retorn de 500 anys. 
 
La superfície afectada és d’uns 12.000 metres quadrats que representa un 17,63 % del total 
de la superfície del sòl industrial delimitat. 
 
Per tal de mantenir lliure d’afectacions per inundacions l’àmbit caldrà prendre mesures de 
protecció perimetral que al mateix temps permetin l’augment del nivell dels terrenys de les 
zones més baixes. 
 

 
 
 
Al mateix temps cal considerar  la presència de dos petits torrents que desguassen a la 
carretera GI-633 i travessen l’àmbit. 
 
La conca tributària de la suma dels dos torrents és inferior a 21 hectàrees. 
 
Actualment travessen l’àmbit seguint camí en direcció a l’Areny d’Amunt i explotació sorrera i 
pel camí Ral. 
 
La implantació de la nova vialitat i adaptació de l’existent obligarà a la canalització dels dos 
torrents esmentats cap a la riera de la Farga que pocs metres aigües avall desguassa al riu 
Ter. 
 
La depuradora existent de la fabrica Rousselot ja desguassa al mateix punt travessant les 
arbredes de l’Areny d’Amunt. 
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L'entorn paisatgístic és caracteritza per la presència de petites elevacions topogràfiques amb 
bosc mediterrani al nord de la carretera GI-633 i per la plana de conreu amb regadiu i les 
arbredes de les ribes del Ter al sud de la mateixa carretera. 
 
 

 
 
Vista des de la fàbrica Rousselot en direcció est. 
 
 

 
 
Accés a la fàbrica des de la carretera GI-633, al fons les arbredes que constitueixen l’inici 
del nou sòl industrial. 
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Camí d’accés a les arbredes de l’Areny d’Amunt i a l’explotació sorrera. Desguàs del torrent 
que seguint l’esmentat camí travessa l’àmbit del sòl industrial.  
 
 

 
 
Inici del camí Ral i punt on travessa el canal de regants Sant Jordi. 
 
 

 
 
Vista de sòl de cessió per a equipament des del cementiri en direcció oest. 
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Canal de regants Sant Jordi a la zona que ressegueix els límits oest i nord de l’espai de 
cessió per a equipaments.  
Al fons la zona esportiva amb la zona on es situen els terrenys de cessió per a l’espai lliure.  
 
 

 
 
Carrer d’accés a la zona esportiva i de cessió per a espais lliures.  
 
 
 
1.6.2.  USOS DEL TERRITORI. 
 
Tal i com s'ha esmentat anteriorment i es pot observar a les fotografies anteriors, els usos 
del territori, inclòs a l'àmbit del pla parcial, són bàsicament agrícoles o forestals. 
 
Els terrenys estan dedicats a camps de conreu de cereal de regadiu, arbredes o bosc amb 
diferències importants en funció de la zona. 
 
La topografia en general és molt plana excepte la zona ocupada pel bosc. 
 
Per tractar-se d'un sector discontinu es detallen els usos de forma independent per a 
cadascuna de les tres zones diferenciades.  
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• Àrea principal i on s'ubicarà el nou sòl industrial, situada a tocar la carretera de 

Verges, al costat de l'actual industrial Rousselot, dedicada a la fabricació de 
gelatines.  
 
Es composa de terres de conreu extensiu de cereal de regadiu, arbredes i terrenys 
humanitzats al costat de l'actual industria Rousselot on es situa la seva depuradora. 
 
La porció de l'ocupació és aproximadament el següent: 
 

o 74 % Camps de conreu extensiu de cereals de regadiu, en producció 
majoritària actualment, i amb una topografia molt plana. 
 

o 18 % Arbredes bàsicament de pollancres, destinats a la producció de 
matèria primera per a la industria paperera i de tauler i aglomerats de 
fusta, en producció però amb funcions actuals més ornamentals i 
paisatgístiques com a barrera de la depuradora. La topografia és 
totalment plana.  
 

o 8 % Terrenys humanitzats al servei de la industrial veïna amb la 
localització de la seva depuradora, i sense cap ús agrícola. La 
depuradora està en funcionament. La topografia és plana al costat de 
marge de cert desnivell. 

 

 
 
 

• Àrea destinada a cessió per a equipaments comunitaris i situada sobre el camí de 
Raset al extrem est del nucli principal de Cervià.  
 
Al costat nord d'aquests terrenys es situa la zona esportiva del municipi. 
  
Esta destinada bàsicament a ús de conreu i conformada per dues peces ben 
diferenciades de mida i ús. 
 

o 95 % Camps de conreu extensiu de cereals de regadiu, en producció  
actualment, i amb una topografia plana. Als costat oest i nord la finca 
es veu resseguida pel canal de regants Sant Jordi.  
 

o 5 % Erm, sense ús agrícola actualment. 
 



PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT  SUD-Ig1 ROUSSELOT-BARÓ 
MUNICIPI DE CERVIÀ DE TER 

MAIG DE 2015 

21 
 

 
 
 

• Àrea destinada a cessió per a espais lliures públics, que es troba al costat nord del 
nucli urbà de Cervià de Ter i a l’est de la urbanització Nord Castell.  
 
Està formada per dues peces de terreny situat als costats nord i oest de l'esmentada 
zona esportiva del municipi, amb una topografia dominada per la vessant sud d'una 
petita formació muntanyosa. 
  
Es tracta de terrenys coberts de bosc mediterrani amb major valor ambiental que 
silvícola, i format bàsicament bosc mixt d'alzines i pins, amb especies dominants, en 
l'estrat arbori, adaptades a una escassa disponibilitat d'aigua i a una elevada 
temperatura ambiental. Correspon a de masses arbrades mixtes formades per pins, 
bàsicament pi blanc (Pinus halepensis) i en menor mesura pi pinyoner (Pinus pinea), 
i  en un estrat forestal de degradació de l'alzinar important.  

 
 El sotabosc és també molt dens i atapeït i les espècies presents són les pròpies de 
 l'alzina litoral. 
 

 
 
 
 



PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT  SUD-Ig1 ROUSSELOT-BARÓ 
MUNICIPI DE CERVIÀ DE TER 

MAIG DE 2015 

22 
 

1.6.3.  ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT. 
 
L'estructura cadastral del sector objecte de planejament es correspon al cadastre d'urbana, 
majoritàriament, atesa l'afectació dels terrenys que va realitzar el POUM com a Sòl 
Urbanitzable Delimitat. 
 
A la modificació puntual del POUM del SUD Ig1, es va regularitzar la delimitació del costat 
sud de l'àmbit de la zona del sòl industrial afectant lleugerament varies finques del cadastre 
de rústica.  
 
Als plànols d'informació es reflecteix la situació de realitat física de les finques en relació a la 
delimitació cadastral. 
 
 
DADES CADASTRALS: 
 
 
Àrea destinada sòl industrial: 
 
Núm. Tipus   Refer. Cadastral  Propietari          Superfície 
 
1  URBANA  17055A00700006 ROUSSELOT GELATIN SL        50.176 m2 
2 URBANA  17055A00700034 ROUSSELOT GELATIN SL        44.808 m2 
3 URBANA  17055A00700041 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER            243 m2 
4 URBANA  17055A00700042 INSTAL. RAMADERES RACOSTA, SL            482 m2 
5 URBANA  17055A00700044 INSTAL. RAMADERES RACOSTA, SL         6.931 m2 
6 URBANA     NARCÍS DE PUIG             
7 RÚSTICA 17055A00700290 ROUSSELOT GELATIN SL          1.292 m2 
8 RÚSTICA 17055A00700063 MARINO LLINAS ALEMANY          2.566 m2 
9 RÚSTICA 17055A00700065 JOSE MARISCH FERRER          2.708 m2 
10 RÚSTICA 17055A00700066 JUAN TORRENT SELLENS        14.450 m2 
11 RÚSTICA 17055A00700309 JUAN TORRENT SELLENS             501 m2 
12 RÚSTICA 17055A00700070 ROSA MARIA SELLENS VALLEJA         1.751 m2 
13 RÚSTICA 17055A00700072 JUAN TORRENT SELLENS          5.732 m2 
14 RÚSTICA 17055A00700074 JOSE MARISCH FERRER          2.015 m2 
15 RÚSTICA 17055A00700075 NARCIS ILLA ALSINA           3.713 m2 
16 RÚSTICA 17055A00700076 PILAR MARTÍ QUER           1.695 m2 
17 RÚSTICA 17055A00700077 JOAN VIDAL ARREY           2.178 m2 
18 RÚSTICA 17055A00700079 JUAN TORRENT SELLENS          9.044 m2 
19  RÚSTICA 17055A00700080 CESAREO PLANAS BACH          2.929 m2 
20 RÚSTICA 17055A00700081 ESTEBAN CASADELLÀ QUER          3.283 m2 
21 RÚSTICA 17055A00700082 ROSARIO GALÍ FERRER          2.606 m2 
22 RÚSTICA 17055A00700083 PILAR SOLER CORTADA          6.297 m2 
23 RÚSTICA 17055A00700288 MARIA TERESA PLANELLAS MARTÍ         2.770 m2 
24 RÚSTICA 17055A00709011 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA         2.492 m2 
 
 
Àrea destinada a sòl d'equipaments: 
 
Núm. Tipus   Refer. Cadastral  Propietari 
 
25  URBANA  17055A00400024 MARIA CARMEN VILARDELL OLIVER I  
      MARIA CARMEN OLIVER JUBERO          5.184 m2 
26  URBANA  17055A00400025 MARIA CARMEN VILARDELL OLIVER I  
      MARIA CARMEN OLIVER JUBERO         7.746 m2 
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Àrea destinada a espais lliures públics: 
 
Núm. Tipus   Refer. Cadastral  Propietari 
 
27 URBANA  17055A00400010 INSTAL. RAMADERES RACOSTA, SL         9.955 m2 
28 URBANA  17055A00400012 INSTAL. RAMADERES RACOSTA, SL         9.609 m2 
29 URBANA  17055A00400013 INSTAL. RAMADERES RACOSTA, SL       20.041 m2 
30 URBANA  17055A00400016 INSTAL. RAMADERES RACOSTA, SL         3.745 m2 
31 URBANA  17055A00400017 INSTAL. RAMADERES RACOSTA, SL       19.466 m2 
32 URBANA     ANNA SANSI VILA     
 
Actualment la major part de la superfície del sector és propietat de Rousselot  Gelatin SL i 
de Rafael Baró SA. La resta correspon a propietats de dimensions menors o a petites 
afectacions del límit de l'àmbit. 
 
 
 
1.6.4. INFRASTRUCTURES EXISTENTS. 
 
En relació als accessos al sector, i atès que es tracta d'un sector discontinu, cal diferenciar 
les tres zones de l'àmbit: 
 
Àrea del nou sector industrial. 
La carretera d'accés és la GI-633 amb origen a la N-II a Sant Julià de Ramis i final a GI-631 i 
Colomers (GI-634). 
 
 
Àrea destinada a cessió per a equipaments. 
L'accés és des de la carretera GI-633, al tram urbà del nucli principal de Cervià de Ter que 
s'anomena avinguda de Catalunya, pel carrer Aixart i Camí de Raset, o pel carrer Torroella 
des del nucli. 
 
Àrea destinada a cessió per a espais lliures públics. 
L'accés és des de la carretera GI-633, al tram urbà del nucli principal de Cervià de Ter que 
s'anomena avinguda de Catalunya, pel carrer Aixart i pujada d'accés a la zona esportiva, o 
per carrer a l'est de l'àmbit del monestir de Santa Maria en direcció nord des del nucli, o pel 
costat est pel carrer de la Font. 
 
 
En relació a la xarxa varia inclosa o afectada pel sector de planejament es distingeixen els 
següent: 
 
Àrea del nou sector industrial. 
La carretera d'accés és la GI-633 per ampliació de secció pel seu costat sud, a la zona de 
l'àmbit. 
Camí Ral, que veu modificat el seu traçat i punt d'inici des de la carretera GI-633. 
Camí d'accés a la zona de l'Areny de Munt i planta d'extracció d'àrids. 
A l'interior de la finca de Rousselot Gelatin SL existeix vial privat pavimentat que comunica la 
zona urbana industrial amb la depuradora de la mateixa propietat existent a l'àmbit. 
 
Àrea destinada a cessió per a equipaments. 
Tram del camí de Raset que veurà renovada la seva urbanització al llarg de la nova àrea 
d'equipaments. 
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Àrea destinada a cessió per a espais lliures públics. 
No inclou ni afecta cap via. 
A l'interior de l'àmbit discorren diferents camins rurals i corriols de traçat sinuós i sense 
pavimentar.  
 
 
En relació al subministrament d'aigua potable: 
 
Àrea del nou sector industrial. 
No es coneix cap xarxa d'abastament d'aigua a l'àmbit, que no sigui el canal de regants Sant 
Jordi que ressegueix la carretera GI-633. A la part central de l'àmbit el canal soterra la 
carretera i en un tram de 233 metres aproximadament afecta el límit nord. 
 
Àrea destinada a cessió per a equipaments. 
Al costat sud del camí de Raset, per la vorera, discorre xarxa d'abastament d'aigua fins a 
escomesa existent. 
El canal de regants Sant Jordi ressegueix la finca pels costats oest i nord. 
 
Àrea destinada a cessió per a espais lliures públics. 
Al costat oest de l'àrea, i amb accés des del carrer de la Font, es situa un dipòsit municipal 
regulador d'abastament d'aigua anomenat Padró de 200 m3. 
Des del mateix dipòsit existeix una línia en alta i distribució que baixa per corriol fins a Can 
Geli de l'Era i carrer Quintana.  
 
 
En relació a la xarxa de sanejament, sistema de depuració d'aigües, i recollida de plujanes: 
 
Àrea del nou sector industrial. 
A la finca situada més a l'oest de l'àmbit es situa la depuradora de la industria Rousselot 
Gelatin SL. 
L'abocament a riera es realitza a través de canonada de desguàs de formigó de 80-60 cm de 
diàmetre fins a la riera de la Farga a prop de la seva desembocadura al riu Ter, per camí 
rural i per arbreda existent. 
No es disposa de cap xarxa de recollida d'aigües plujanes. 
 
Àrea destinada a cessió per a equipaments. 
La xarxa de sanejament arriba just al costat oest de l'àmbit.  
No es disposa de cap xarxa de recollida d'aigües plujanes. 
 
Àrea destinada a cessió per a espais lliures públics. 
La xarxa de sanejament més propera correspon a l'existent al carrer de la Font que limita al 
costat oest d'aquesta àrea. 
No es disposa de cap xarxa de recollida d'aigües plujanes. 
 
 
En relació al subministrament d'energia elèctrica: 
 
Àrea del nou sector industrial. 
Línia aèria d'alta tensió de 132 Kv de Juià a Figueres que travessa l'àmbit de nord a sud 
entre les torres T018 (A-1400) i T017 (A-450) que s'haurà de desplaçar per fora de l'àmbit. 
Línia aèria de mitja tensió de 25 Kv Celrà 1 que arriba a l'àmbit des de Celrà, en direcció sud 
nord i paral·lelament a la línia d'alta tensió, i connecta amb altre ortogonal a aquesta.   
Línia aèria de mitja tensió de 25 Kv Bordils que travessa l'àmbit d'est a oest, connecta amb 
l'anterior i dona servei a la indústria existent Rousselot Gelatin SL.  
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Àrea destinada a cessió per a equipaments. 
Al costat sud del camí de Raset, a la part central de l'àmbit, s'emplaça una estació 
transformadora amb les corresponents escomeses de mitja i baixa tensió soterrades a la 
vora de l'esmentat camí. 
 
Àrea destinada a cessió per a espais lliures públics. 
No es coneix la existència de cap línia elèctrica a l'àmbit. 
Les línies elèctriques més properes corresponen a les escomeses existents al carrer de la 
Font i al camp de futbol. 
 
 
En relació a la xarxa de telecomunicacions: 
 
Àrea del nou sector industrial. 
Al costat sud de la carretera GI-633 existeix una línia aèria de telefònica que segueix 
aquesta via amb suports de fusta. 
 
Àrea destinada a cessió per a equipaments. 
Al costat oest de l'àmbit a la vorera nord del carrer, camí de Raset, la xarxa de 
telecomunicacions es presenta soterrada amb un pericó tipus H a pocs metres de l'àrea.   
La xarxa segueix soterrada a l'interior de l'àmbit en un tram de poc més de 10 metres per 
convertir-se en aèria a la resta seguint el camí de Raset pel costat nord. 
 
 
Àrea destinada a cessió per a espais lliures públics. 
No es coneix la existència de cap línia elèctrica a l'àmbit. 
Les línies de telecomunicacions més properes corresponen a les escomeses existents de 
telefònica al carrer de la Font. 
 
En relació a altres infraestructures existents: 
 
Àrea del nou sector industrial. 
Existeix una infraestructura de canalització de torrent, de la vessant sud de les elevacions 
orogràfiques corresponents a la zona del Matisser de Sant Pau, que travessa la carretera 
GI-633 amb caixa d'obra de 90x90 cm. 
 
 
 
 
1.7.  OBJECTIUS I CRITERIS. 
 
La present actuació del pla parcial Ig-1 Rousselot-Baró de Cervià de Ter es proposa donar 
compliment als següents objectius: 
 

a)  L'ordenació global de l'àmbit discontinu objecte de planejament, composat per 
tres sectors, mitjançant l'establiment de les infraestructures necessàries. Urbanitzar la 
vialitat, zones verdes i dotacions i efectuar la cessió pública i gratuïta dels sistemes. 

 
b)  Crear un nou sector industrial destinat bàsicament al desenvolupament i 

creixement d'activitats econòmiques que potenciïn el sector, i a permetre ubicar-hi una 
industria càrnia molesta que ara es troba al mig del casc urbà. 

 
 c) Obtenir un sòl d'equipament al centre del municipi i un nou parc urbà. 
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d)  L'ordenació de l'accés i vialitat a la carretera GI-633 per tal de garantir una 

circulació de vehicles lleugers i pesants amb condicions de seguretat i eficàcia, i garantir 
zones d'aparcament de camions i de turismes dimensionades suficientment en relació a 
l'activitat. 

 
e)  La preservació i potenciació dels valors naturals de l'indret, especialment de la 

zona del parc urbà, i preservació i millora de la imatge actual amb la implantació del nou sòl 
industrial des de la carretera GI-633. 

 
f)  Garantir una correcta implantació des del punt de vista mediambiental de les 

activitats que es desenvolupin. 
 
 
Entre els criteris adoptats per a l'ordenació de la present actuació urbanística, es podem 
esmentar els següents: 

 
a)  L'ordenació global dels terrenys de l'àmbit del pla, de manera que conformin 

els espais adequadament a la seva situació i a les característiques morfològiques del 
territori. 

 
b)  Adaptació de la superfície de les finques resultants a les necessitats de les 

indústries que es preveuen implantar.    
 
c) Adopció de les mesures necessàries per a la integració dels espais de cessió 

per a equipaments i espais lliures públics a la xarxa urbana del nucli principal de Cervià de 
Ter. 

d)  Adopció dels criteris de la direcció general de carreteres per a preservar i 
millorar la capacitat i seguretat de la carretera Gi-633 al seu pas pel nou sòl industrial. 

 
e) Des del punt de vista paisatgístic:  

 
o L'adopció de les mesures necessàries per al manteniment i millora de la massa 

boscosa al nord del nucli principal corresponent a l'espai lliure de cessió. 
o L'adopció de mesures de condicionament de la franja d'afectació de la carretera GI-

633 fins al límit de l'edificació per tal de conformar una imatge amable d'entrada al 
municipi i del mateix sòl industrial. 

o L'adopció de les mesures per al condicionament dels materials i acabats de les 
implantacions industrials per tal de millorar la seva integració a l'entorn i aconseguir 
una imatge de qualitat del sector.  
 
f)  Des del punt de vista mediambiental: 

 
o Alliberar l'espai del nou sòl industrial de les afectacions per inundabilitat a un període 

de retorn de 500 anys. 
o Efectuar una correcta gestió i regulació de residus i facilitar la recuperació de 

subproductes, especialment de les terres d'excavació. 
o Efectuar una correcta gestió d'aigües residuals. 
o Limitar els nivells d'emissió a l'atmosfera. 
o Establir una correcta regulació de sorolls i vibracions. 

 
 



PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT  SUD-Ig1 ROUSSELOT-BARÓ 
MUNICIPI DE CERVIÀ DE TER 

MAIG DE 2015 

27 
 

g)  Des del punt de vista de la sostenibilitat el pla parcial segueix els objectius 
estratègics per a un desenvolupament urbanístic sostenible que determina el POUM a 
l'article 47: 
 

o a. Racionalitzar el consum i l'ús del sol. 
o b. Garantir una ordenació urbanística eficient pel que fa a la funcionalitat de l'espai 

urbá. 
o c. Assegurar una zonificació dels usos potenciant la seva plurifuncionalitat i 

autonomia. 
o d. Facilitar la mobilitat sostenible mitjançant la planificació integrada deis usos del sòl 

i del transport. 
o e. Adoptar un model d'ordenació urbanística energèticament eficient. 
o f. Compatibilitzar   el   planejament   amb   el   cicle   de   l'aigua,   garantint   la   seva 

disponibilitat i establint mesures per racionalitzar-ne l'ús. 
o g. Protegir la xarxa de drenatge i els espais fluvials. 
o h. Minimitzar els efectes del  planejament  sobre  la  qualitat  de  l'aire  en  termes  de 

contaminació atmosfèrica i acústica. 
o Establir mesures d'ordenació d'estalvi energètic, i de racionalització de la gestió dels 

residus. 
o j. Considerar la  biodiversitat  urbana  en  l'ordenació  i  en  la  mesura  del  que  sigui 

possible conservar els elements d'interès natural. 
o h. Integrar el paisatge urbà i l'entorn en el procés de planejament urbanístic. 

 
h)  Des del punt de vista de la gestió: 

 
o Manteniment del sistema d'actuació previst al POUM de reparcel·lació per 

cooperació per a garantir el major control per part de l'Ajuntament del procediment i 
el compliment dels terminis d'execució del planejament. 

 
 
 
 
1.8.  DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA. 
 
El present Pla Parcial Urbanístic d'acord amb el que es preveu a l'article 65 del Text Refós 
consolidat de la Llei d'Urbanisme, i en els articles concordants del Reglament de la Llei 
d'Urbanisme, té per objecte desenvolupar el sector industrial Ig1 Rousselot-Baró del POUM i 
conté les determinacions pertinents per a l'ordenació urbanística detallada. 
 
Es detallen les següents determinacions: 
 
a) Qualificació del sòl. 
b) Regulació d'usos i paràmetres de l'edificació. 
c) Assenyalament d'alineacions i rasants de carrers. 
d) Definició dels paràmetres bàsics de l'ordenació de volums. 
e) Precisió de les característiques bàsiques de traçat i serveis, sense detallar les obres 
 d'urbanització que es definiran en document separat.  
f) Establiment de condicions de gestió i terminis d'execució. 
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1.8.1.  ESPAIS LLIURES I DOTACIONS. 
 
D'acord amb les previsions del POUM les cessions per a espais lliures públics i per a 
equipaments comunitaris es situen de la següent forma: 
 
 
ESPAIS LLIURES PÚBLICS: 
 
Es situa al nord del nucli principal de Cervià de Ter, a l'est de la urbanització Nord Castell, i 
al costat de la zona d'equipaments esportius-recreatius, on actualment s’emplaça el camp de 
futbol i el pavelló municipal. 
 
Es tracta d'una àrea boscosa, formada per dues peces de terreny separades per pocs 
metres de distància, i emplaçada a l’extrem sud d’una petita formació muntanyosa, coberta 
bàsicament de bosc mediterrani. 
 
La zona té un alt valor paisatgístic per a nucli de Cervià atès que emmarca la imatge del 
nucli des de la plana. 
 
La presència de l’equipament esportiu que es veu pràcticament envoltat per aquest espai 
verd natural, i els accessos des de la pròpia zona esportiva i des dels carrers de la Font i del 
Torrent Anglí, fan d’aquesta zona un espai amb molt risc d’humanització, i al mateix temps 
es constitueix en una zona amb molta capacitat per a acollir un espai verd integrat a la vida 
urbana del nucli. 
 
Ocupa una superfície de 57.039,30 m2 i correspon a una de les tres zones diferenciades del 
sector discontinu Ig1.  
 
Paràmetres considerats: 
 
- La seva superfície és substancialment major al 10 % exigible. 
- La morfologia del seu perímetre delimitador és compacta. 
- Els terrenys son aptes per a la proliferació d'espècies vegetals.  
- Per tractar-se d'una vessant sud té garantit l'adequat assolellament. 
 
 
EQUIPAMENTS COMUNITARIS: 
 
Es situada sobre el camí de Raset al extrem est del nucli de Cervià.  
 
Es tracta d'un espai ben integrat a la xarxa viària de Cervià, en un dels carrers de 
comunicació interior més importants del municipi. 
 
La zona, que s’anomena les Alzinetes, forma part de la imatge rural del nucli on es confonen 
els monts agrícola i urbà. 
 
L’àrea queda marcada per la situació del cementiri al sud-est, i per la zona esportiva i 
elevacions topogràfiques corresponents al boscos d’en Torrent i de l’Eixart al nord.   
 
Ocupa una superfície de 13.307,00 m2 i correspon a la segona de les tres zones 
diferenciades del sector discontinu Ig1.  
 
 
 



PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT  SUD-Ig1 ROUSSELOT-BARÓ 
MUNICIPI DE CERVIÀ DE TER 

MAIG DE 2015 

29 
 

Paràmetres considerats: 
 
- La seva superfície és substancialment major al 5 % exigible. 
- La morfologia del seu perímetre delimitador és compacta. 
- Els terrenys son aptes per a l'emplaçament d'un equipament, pel que fa a topografia i 
geotècnia. 
- Es troba integrat a la xarxa viària i accessible per als vianants des de qualsevol punt del 
nucli principal.  
- La seva orientació és sud. 
 
 
 
1.8.2.  XARXA VIÀRIA 
 
 
1.8.2.1. DESCRIPCIÓ 
 
La xarxa viària  projectada es circumscriu a dos de les tres zones de l'àmbit discontinu del 
sector corresponents, a la zona industrial pròpiament dita, i a la zona d'equipaments. 
 
A aquesta última zona solament es preveu la urbanització del camí de Raset en tota la 
façana de del nou sòl urbà seguint la mateixa secció del tram de carrer existent al costat 
oest ja urbà i consolidat. 
 
El carrer es preveu amb una amplada de 14 metres amb calçada de 7  metres, a doble 
vessant, i voreres de 4 i 3 metres als costats nord i sud respectivament. 
 
Es mantindrà la rasant existent al carrer. 
 
Atesa la situació del nou espai d'equipaments i la seva superfície no es preveu la 
implantació d'aparcament públic incorporat a la xarxa viària. 
 
La zona on es situa, al límit exterior del nucli, no té actualment cap demanda d'aparcament 
públic. El nou espai d'equipament preveurà dintre del seu àmbit els requeriments 
d'aparcament que comporti la seva pròpia activitat. 
  
El POUM no fixa a la seva planimetria el traçat ni l'alineació de la xarxa viària a la zona 
industrial del nou sector de planejament. 
 
A aquesta zona el pla pretén donar resposta als següents condicionants previs: 
 
- Donar accés viari al sector des de la carretera GI-633 sense cap restricció de sentit seguint 
les directrius del Servei Territorial de Carreteres de Girona del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
- Ordenar la vialitat d'accés a les dues parcel·les de 30.000 m2 de sòl industrial per mitjà de 
vial independent i ortogonal a la carretera GI-633 que garanteixi una circulació de vehicles 
lleugers i pesants amb condicions de seguretat i eficàcia. La implantació zones 
d'aparcament dimensionades suficientment en relació a l'activitat, i el traçat d'una rotonda 
que permeti el retorn dels vehicles pesants.  
 
- Mantenir i millorar l'accessibilitat del sòl rústic i resta d'activitats als voltants del sector, 
especialment pel que fa al camí Ral i al camí d'accés a les arbredes de l'Areny d'Amunt i 
activitat extractiva situades al sud de la carretera GI-633. 
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L'accés al sector es configura des de la carretera GI-633 per mitjà de tercer carril central 
d'entrada i sortida i de carril lateral d'acceleració i desceleració. 
  
La carretera veurà ampliada la seva amplada en un tram de 482 metres de longitud de la 
zona que limita amb el nou sòl industrial.  
 
L'amplada varia de forma gradual des dels 6 metres actuals entre ratlles blanques exteriors 
fins al 13,50 metres.  
 
Es manté sense modificació de traçat i rasant el carril situat al nord de la carretera, deixant 
l'amplada existent de 3 metres, i s'adapta i amplia el costat sud fins a formar un màxim de 
tres carrils de 3,50 metres d'amplada. 
 
La rasant longitudinal de la carretera no es modifica i la transversal s'adapta deixant a una 
vessant cap al nord el carril nord, i amb vessant cap al sud la resta de carrils. 
  
A la intersecció es disposen tres illetes d'obra per a ordenar els carrils d'accés i sortida amb 
la màxima seguretat i funcionalitat. 
 
El vial d'accés a les finques es projecta perpendicularment a la carretera amb una secció de 
dimensions importants adaptades a l'ús industrial, i tancat a l'extrem sud i al límit de l'àmbit 
per una rotonda que permetrà el gir de 180 graus als vehicles de pesants. Aquesta rotonda 
també donarà accés al nou traçat dels primers trams dels camins Ral i de l'Areny d'Amunt.   
 
El vial es preveu amb una amplada de 37 metres amb calçada central de doble vessant de 
23 metres, aparcaments en bateria als dos costats, i voreres, també als dos costats, de 2,25 
metres. 
 
La rotonda es projecta amb illot central enjardinat de 15 metres de diàmetre, gorgera de 2 
metres, carril anular de 9 metres d'amplada i vorera de 2 metres. 
    
La rasant d'aquest vial interior s'adapta al desnivell existent entre la carretera i la resta de 
l'espai de l'àmbit deixant en carrer amb un pendent del 5,5 % en direcció sud. 
 
Els pendents transversals son a dues vessants formant rigoles al llarg de la vorada de les 
voreres o entre l'aparcament en bateria i la calçada. 
 
Al vial s'han previst bandes de 2'60 m d'amplada per estacionament en bateria, al marge de 
les bandes de circulació rodada, amb la finalitat d'absorbir l'estacionament que puguin 
generar els visitants. 
 
Les places d'aparcament en bateria reservades per a usuaris minusvàlids, d'acord amb allò 
que preveu la Llei de Promoció de l'Accessibilitat tindran una superfície rectangular mínima 
de 3'30 x 4'50 m. 
 
Per a materialitzar l'ampliació de la carretera i la nova vialitat caldrà desplaçar i/o soterrar el 
canal de regants Sant Jordi en aproximadament la meitat de la llargada de l'àmbit. 
 
Els camins Ral i de l'Areny d'Amunt veuran modificada la seva connexió a la carretera GI-
633, a partir de la rotonda esmentada, amb camí de nou traçat al llarg del límit sud de l'àmbit 
amb una amplada de 5 metres més cuneta que es mantindrà amb acabat de subbase. 
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La rasant d'aquest carrer s'adapta a la rasant molt planera de les arbredes del límit sud de 
l'àmbit excepte a la zona on es comunica amb la rotonda del nou vial que s'aixecarà amb 
rampa de l'11 % de pendent màxim. 
  
Per al disseny del traçat i marcatge viari es segueixen expressament les següents normes: 
 
- Norma 3.1-IC. Trazado, de instrucción de carreteras. 
- Instrucció per al disseny i projecte de rotondes. 
- Norma de carreteras 8.2-I. Marcas viales. 
 
El traçat i rasant de la vialitat projectada es detalla als plànols d'aquest pla parcial. 
 
Per tal evitar la condició actual d'inundable, a un període de retorn de 500 anys, de la part 
baixa i més al sud dels terrenys de l'àmbit industrial es preveu la construcció d'un mur 
escullera al llarg del límit sud, entre el nou traçat dels camins Ral i de l'Areny d'Amunt i el sòl 
industrial d'aprofitament privat. 
 
 
1.8.2.2. PAVIMENTACIÓ  
 
El tipus de pavimentació adoptat diferirà considerablement en funció de la zona, 
d'equipament o industrial, considerant el tràfic a que estaran sotmesos, amb l'observança de 
la següent normativa: 
 
- Instrucció de carreteres Normes 6.1-IC per a ferms flexibles. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres (PG3) M.O.P.U. 1976. 
- Recomanacions per al projecte d'interseccions M.O.P.U. 
- Ordenança Municipal d'urbanització. 
 
L'estructura del ferm a escollir contemplarà el disseny estructural del mateix, seguint 
l'esquema de subbase, base i capa de rodadura, segons la taula de seccions estructurals de 
ferm per a nous sectors urbans. 
 
La definició funcional de la vial urbana, del carrer de Raset, a la zona d'equipaments, per 
tractar-se d'un sector residencial, serà com a mínim V4 de vialitat secundària de tot tipus 
d'actuacions residencials que preveu un tràfic de entre 5 i 15 vehicles pesant diaris. 
L'ampliació i adaptació de la carretera GI-633 seguirà l'estructura de ferm assignada pel 
servei territorial de carreteres de la Generalitat, que preveu tres capes d'aglomerat asfàltic 
amb un gruix total de 16 cm, sobre base de tot-u artificial de 40 cm i esplanada de sòl 
seleccionat de 75 cm. 
 
Aquesta mateixa secció de ferm s'estendrà al nou vial del sòl industrial atès que és 
adequada per a una definició funcional de la via com a mínim tipus V32 de sector industrial 
major de 15 Ha que preveu un tràfic de entre 50 i 270 vehicles pesant diaris 
 
La pavimentació de les voreres serà de panot sobre base de formigó a la zona 
d'equipaments i de llambordins també sobre base de formigó al nou sòl industrial. 
 
El llambordí suportarà puntualment el pas de vehicles pesants. 
 
Les vorades en general seran remuntables en tots els casos. 
 
La pavimentació del nou tram d'accés als camins Ral i de l'Areny d'Amunt serà de material 
granular compactat per a garantir la seva adaptació a l'entorn rural. 
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1.8.2.3. ENJARDINAT I SENYALITZACIÓ  
 
A la zona d'espais lliures públics l'enjardinat a preveure perseguirà la potenciació del bosc 
mediterrani existent, amb les operacions de neteja i esporgada necessàries per a garantir la 
seva seguretat contra incendis i possibilitar l'accés al públic. 
  
L'arbrat que es disposarà als carrers serà de fulla caduca d'espècies adaptades a la zona, 
preferentment arbres de ribera. 
 
L'enjardinat de l'interior de la rotonda haurà de generar un manteniment mínim, amb 
espècies arbustives i d'arbrat adequades a la zona. 
 
Es disposarà senyalització horitzontal i vertical tant de regulació del transit com informatiu 
seguint les directrius vigents al moment de la seva execució. 
 
 
 
1.8.3. XARXES DE SERVEIS. 
 
Els serveis a implantar en el present pla parcial són els d'abastament d'aigua, clavegueram, 
energia elèctrica, enllumenat públic i xarxa telefònica. 
 
Al present document es descriuen els criteris mínims generals que hauria de contemplar el 
projecte d'urbanització. En tot cas el projecte d'urbanització haurà d'adaptar-se als criteris 
d'urbanització establerts en el municipi de Cervià de Ter. 
 
 
1.8.3.1. AIGUA POTABLE. 
 
La xarxa d'abastament d'aigua municipal disposa de diverses captacions amb dos dipòsits 
reguladors de 200 m3 al nucli de Cervià i un de 60 m3 al nucli de Raset. 
 
La xarxa d'abastament a implantar distingeix dues zones totalment independents que 
corresponen a la zona de cessió per a equipaments i la de l'àmbit industrial pròpiament dit. 
 
A l'àrea destinada a cessió per a equipaments es disposa d'accés directe a la xarxa 
d'abastament d'aigua municipal atès que a la zona arriba una canonada de fibrociment de 60 
mm de diàmetre. Al costat sud del camí de Raset, per la vorera, discorre xarxa d'abastament 
d'aigua fins a escomesa existent. 
 
L'ampliació de la xarxa es realitzarà seguint la vorera del costat nord del camí de Raset al 
llarg de tot el sòl d'equipaments. 
 
S'haurà de garantir la situació d'un hidrant H-100 a menys de 100 metres del sòl 
d'equipaments, amb un cabal i continuïtat suficient per a alimentar la xarxa en condicions de 
pressió, que garanteixin el cabal de 1.000 litres per minut durant dues hores a dos hidrants 
simultàniament. 
 
La connexió amb la xarxa pública es realitzarà al punt més proper i es realitzarà de PE amb 
el diàmetre resultant dels càlcul del projecte d'urbanització i/o seguint les indicacions de 
l'empresa subministradora PRODAISA en funció de les previsions d'ampliació o millora de la 
xarxa. 



PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT  SUD-Ig1 ROUSSELOT-BARÓ 
MUNICIPI DE CERVIÀ DE TER 

MAIG DE 2015 

33 
 

 
El pla director d'abastament d'aigua del municipi, així com l'empresa subministradora 
PRODAISA, no preveuen el subministrament d'aigua al present sector industrial. 
 
Atesa la distància, d'1,5 km fins a la xarxa d'abastament existent i la mancança de capacitat 
de l'actual sistema per atendre els requeriments de subministrament del nou sector 
industrial, cada industria, en la seva implantació, haurà de procurar-se en funció de les 
seves necessitats el subministrament per mitjà de noves captacions d'aigua. 
 
Actualment la industrial Rousselot Gelatin SL, situada al costat del nou sector industrial, ja 
disposa de subministrament propi d'aigua. 
 
Atesa la situació de l'àmbit en un punt baix i proper a riu Ter la disponibilitat d'aigua subàlvia 
és important i no representarà en cap cas un problema per a l'abastament. 
  
El sistema privat d'abastament haurà de garantir el servei mínim d'abastament públic 
corresponent al sistemes de reg i neteja viària i a la xarxa d'hidrants.  
 
Les previsions a tenir en compte per a realitzar els càlculs seran les següents: 
 

Vivendes  ……………………………… 630 lts / viv. dia 
Rec  ……………………………… 1,5 lts / m2 dia 
Jardins  ……………………………… 200 lts / m2 any 
Sanejament  ……………………………… 1.500 lts / dia (càmeres de descàrrega) 
Indústria  ……………………………… 50 a 4.000 m3 / Ha dia (variable) 
Oficines  ……………………………… 30 lts / m2. 
Locals públics  ……………………………… 15 lts / persona dia 
Neteja carrer  ……………………………… 1 lts / m2 dia 
Hidrants  ……………………………… Tipus H-100 1.000 lts / min. (2h) 
Hidrants  ……………………………… Tipus H-80   500  lts / min. (2h) 

 
Per al desenvolupament del projecte d'urbanització es tindran en compte les següents 
reglamentacions: 
 
- Normes para la redacción de proyectos de Abastecimiento de agua de poblaciones. 
  D.G.O.M.  S.T.M.  C.E.H.  M.O.P. 
- Pliego General de Condiciones Facultativas para tuberias de Abastecimiento de Agua. 
  O.M. de 28 de julio de 1.974 M.O.P. 
- Normes NTE - TER - 1.974. Rec. 
- Normes NTE - IFA - 1.976. Abastecimientos. 
- Norma NBE - CPI - 96. "Protecció contra incendis". 
- Pla director d'abastament d'aigua potable de Cervià de Ter. 
- Ordenança Municipal d'Urbanització. 
 
Als plànols de serveis corresponents es veu reflectida esquemàticament la xarxa 
d'abastament. 
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1.8.3.2. SANEJAMENT. 
 
El pla preveu la implantació de xarxa de sanejament a la zona d'equipaments i al nou sòl 
industrial. 
 
A l'est del nucli de Cervià, a la zona on es situa el nou sòl d'equipaments, la xarxa de 
sanejament municipal és unitària i arriba just al costat oest de l'àmbit.  
 
Es preveu l'ampliació de la xarxa amb escomesa i recollida de plujanes. 
 
A la zona del nou sòl industrial no existeix xarxa de sanejament municipal. 
 
Actualment a la finca situada més a l'oest de l'àmbit es situa la depuradora de la industria 
Rousselot Gelatin SL. que aboca directament a la riera Farga a prop de la seva 
desembocadura al riu Ter, a través de canonada de desguàs de formigó, per camí rural i per 
arbreda existent. 
 
La nova xarxa de sanejament es preveu unitària per a recollida d’aigües negres i plujanes 
amb conducció independent soterrada per sota de la calçada, fins a la canonada general 
que abocarà de forma unitària a la riera de la Farga. 
 
La xarxa de plujanes dels carrers establiran si cal separadors de grasses que evitin 
l'abocament d'olis o hidrocarburs a la riera. 
 
La xarxa inclou la canalització dels torrents o escorrenties de la vessant sud de la formació 
muntanyosa situada al nord de la GI-633 que travessen aquesta carretera i l'àmbit del sòl 
industrial. 
 
En el disseny es tindran en compte la col·locació de pous de registre disposats com a màxim 
cada 50 metres, i principalment a tots els encreuaments i canvis de sentit. 
 
Abans de l'abocament a la xarxa unitària cada finca haurà de depurar les aigües residuals 
de la seva industria. 
 
Les condicions d'abocament a llera prèvia depuració es detallen a la normativa d'aquest pla 
parcial. 
 
Les industries hauran de fer un ús responsable de l'aigua reutilitzant al màxim les aigües 
blanques procedents de decantació i en el seu cas depuració, en seu al procés productiu. 
 
Per al dimensionat de la xarxa es tindran en compte les següents normes: 
 
- Recomanacions per al redactat de projectes de sanejament de la Corporació Metropolitana 
de Barcelona. 
- NTE.ISS. Sanejament M.O.P.U. 
- NTE. ISA. Alcantarillado. M.O.P.U. 
- Ordenança Municipal d'urbanització. 
 
Als plànols de serveis corresponents es veu reflectida esquemàticament la xarxa de 
sanejament. 
 
 
 
 



PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT  SUD-Ig1 ROUSSELOT-BARÓ 
MUNICIPI DE CERVIÀ DE TER 

MAIG DE 2015 

35 
 

1.8.3.3. BAIXA TENSIÓ 
 
Com a les xarxes de servei anteriors el pla preveu la implantació de la xarxa de baixa tensió 
a la zona d'equipaments i al nou sòl industrial. 
 
Pel que fa a l'àrea destinada a cessió per a equipaments, i atès que al costat sud del camí 
de Raset, a la part central de l'àmbit, existeix una estació transformadora el pla preveu que 
es realitzarà una ampliació soterrada de la mateixa xarxa de baixa tensió amb la 
corresponent escomesa a peu de la finca. 
 
Com s'ha detallat al punt d'infraestructures existents, l'àrea del nou sector industrial es veu 
afectada per la línia aèria d'alta tensió de 132 Kv de Juià a Figueres que travessa l'àmbit de 
nord a sud entre les torres T018 (A-1400) i T017 (A-450). 
 
Per altre part, l'àmbit també es veu afectat per dues línies aèries de mitja tensió de 25 Kv 
que es connecten a l'interior del mateix àmbit i donen servei a la industrial Rousselot Gelatin 
SL existent a l'oest. 
 
Correspon a les línies Celrà 1 que arriba a l'àmbit des de Celrà, en direcció sud nord i 
paral·lelament a la línia d'alta tensió, i la línia Bordils que travessa l'àmbit d'est a oest. 
 
Al  nou sòl industrial el projecte d'urbanització haurà de preveure el desplaçament de la línia 
d'alta tensió fora de l'àmbit i el soterrament de les xarxes de mitja tensió. 
 
A menys que per conveni entre les industries a implantar i l'empresa subministradora 
s'estableixi una potència determinada es preveurà una dotació de 125 Kw/m2 de sostre, que 
suposa una potència total de 6.557 Kw. 
 
El subministrament d'energia a les indústries es realitzarà en mitja tensió. 
 
Apart d'aquest subministrament caldrà garantir un subministrament en baixa tensió per a 
donar servei a l'enllumenat públic del sector. 
  
Serà el propi projecte d'urbanització qui analitzarà les necessitats potencials de consum, 
intentant assolir el màxim equilibri de la xarxa i la distribució de les estacions 
transformadores que siguin necessàries. 
 
La instal·lació interior serà soterrada i complirà tot el que disposa el Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió i les Seves Instruccions Complementaries, principalment la MI-BT006 ja 
que es tracta d'una instal·lació subterrània, així com les directrius de la companyia 
subministradora Endesa Distribución Eléctrica SL. 
 
El projecte d'urbanització contemplarà així mateix el Reglament d'Escomeses Elèctriques 
(R.D. 2949/1982).  
 
Als plànols de serveis corresponents es veu reflectida esquemàticament les xarxes de baixa, 
mitja i alta tensió. 
 
 
1.8.3.4. XARXA DE COMUNICACIONS. 
 
El pla preveu la implantació de la xarxa de telecomunicacions a la zona d'equipaments i al 
nou sòl industrial. 
 



PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT  SUD-Ig1 ROUSSELOT-BARÓ 
MUNICIPI DE CERVIÀ DE TER 

MAIG DE 2015 

36 
 

Al costat oest de l'àmbit de la zona del nou equipament, a la vorera nord del camí de Raset, 
la xarxa de telecomunicacions es presenta soterrada amb un pericó tipus H. La xarxa 
segueix soterrada a l'interior de l'àmbit en un tram de poc més de 10 metres i es converteix 
en aèria a la resta seguint el camí de Raset pel costat nord. 
 
El pla preveu el soterrament de la xarxa al llarg de la vorera nord i la instal·lació d'una 
escomesa al nou equipament. 
 
A l'àrea del nou sector industrial, al costat sud de la carretera GI-633 existeix una línia aèria 
de telefònica que segueix aquesta via amb suports de fusta. 
 
A la zona industrial es donarà servei complert de telecomunicacions, inclosa la corresponent 
canalització per a la futura implantació de fibra òptica, i es soterrarà la línia existent al llarg 
de l'àmbit i paral·lelament a la carretera. 
 
Al projecte d'urbanització es preveurà la implantació de les xarxes de telecomunicacions 
seguint les prescripcions del corresponent assessorament per a canalització de noves 
infraestructures de l'empresa subministradora, Telefònica SA. 
 
Als plànols de serveis corresponents es veu reflectida esquemàticament la xarxa de 
telecomunicacions. 
 
 
1.8.3.5. ENLLUMENAT PÚBLIC. 
 
Es preveu l'ampliació de la xarxa d'enllumenat existent a l'àrea del nou equipament. 
 
El carrer de Raset, al tram urbanitzat al costat oest de l'àmbit, disposa d'enllumenat públic 
amb columnes de 4 metres disposades unilateralment, al costat nord del carrer, a intervals 
de 20 metres. 
 
A l'àmbit del nou sòl industrial no existeix cap xarxa d'enllumenat públic. 
 
El projecte d'urbanització preveurà la implantació d'aquest servei al llarg de la vialitat del 
sector industrial. 
 
L'enllumenat es distribuirà en funció dels requeriments lumínics i la importància i dimensió 
de la via seguint els criteris de màxima eficiència energètica i estètics. 
 
La il·luminació mitja a implantar assolirà les següents quantitats, podent ajustar aquests 
paràmetres el corresponent P.U. amb la justificació adequada: 
 
Carrers principal i carretera:   12    ≤    Ems    ≤   16 lux 

 Um  ≥    0,4 
 TI     ≤   10 % 
 G     ≥    7 

 
Carrers secundaris:    10    ≤    Ems    ≤   12 lux 

 Um  ≥    0,3 
 TI     ≤   15 % 
 G     ≥    5 
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El tipus de lluminàries es definiran al PU amb adequació a seu entorn, seguint els criteris 
d'homogeneïtat municipal i complint la normativa vigent en matèria d'eficiència energètica i 
de protecció del medi nocturn per contaminació lumínica. 
 
El projecte d'urbanització en el seu desenvolupament contemplarà les següents 
reglamentacions: 
 
- Norma MV i instruccions per a l'enllumenat urbà (Ministeri de la Vivenda 1965). 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i  
- Instruccions Complementàries MI/BT (Ministeri d'Indústria i Energia 1975). 
- Real  Decreto  1890/2008,  de  14-11-2008,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 
- Llei 6/2001, de 31-05-2001, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn. 
- Ordenanca Municipal d'urbanització. 
- Norrnes UNE (en el seu defecte CEC o Cenelec). 
 
Als plànols de serveis corresponents es veu reflectida esquemàticament la xarxa 
d'enllumenat públic. 
 
 
 
 
1.8.4. DIVISIÓ POLIGONAL I SISTEMA D' ACTUACIÓ. 
 
Ateses les característiques del sector no s'ha previst cap divisió poligonal. 
 
El sistema d'actuació previst és el de reparcel·lació per cooperació. 
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1.9.  ANNEX: QUADRES DE DADES. 
 
 
SUPERFÍCIES DEL SECTOR: 
 
SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR 139.679,53 m2 100,000 % 

 
SUPERFÍCIE ZONES DEL SECTOR DISCONTINU  
ZONA INDUSTRIAL- SUD-Ig 1a 68.749,27 m2 49,219 % 
ZONA D'EQUIPAMENTS - SUD-Ig 1b 13.890,96 m2 9,945 % 
ZONA D'ESPAIS LLIURES - SUD-Ig 1c 57.039,30 m2  40,836 % 
 
 
SUPERFÍCIES DEL SECTOR SEGONS QUALIFICACIÓ: 
 
SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR 139.679,53 m2 100,000 % 

 
SÒL 
D'APROFITAMENT  
PRIVAT  
 

ZONA INDUSTRIAL- SUD-Ig 1a 60.011,25 m2 42,964 % 
ZONA D'EQUIPAMENTS - SUD-Ig 1b 0,00 m2 0,000 % 
ZONA D'ESPAIS LLIURES - SUD-Ig 1c 0,00 m2 0,000 % 
TOTAL 60.011,25 m2 42,964 % 

 
VIALITAT ZONA INDUSTRIAL- SUD-Ig 1a 8.738,02 m2 6,255 % 

ZONA D'EQUIPAMENTS - SUD-Ig 1b 1.013,67 m2 0,726 % 
ZONA D'ESPAIS LLIURES - SUD-Ig 1c 0,00 m2 0,00 % 
TOTAL 9.751,69 m2 6,981 % 

 
SÒL D'EQUIPAMENTS - SUD-Ig 1b 12.877,29 m2 9,219 % 

 
ZONA D'ESPAIS LLIURES - SUD-Ig 1c 57.039,30 m2  40,836 % 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE COMPLIMENT DE CESSIONS MÍNIMES PER SISTEMES: 
 
CESSIONS MÍNIMES EXIGIBLES PLANEJAMENT PLA PARCIAL 

% SUPERFÍCIE M2 % SUPERFÍCIE M2 
ESPAIS LLIURES 10,00 % 13.967,95 m2 40,84 % 57.039,30 m2 
EQUIPAMENT 4,00 % 5.587,18 m2 9,22 % 12.877,29 m2 
VIALITAT 3,00 % 

(POUM) 
4.190,39 m2 6,98 % 9.751,69 m2 

TOTAL CESSIONS 17,00 % 23.745,52 m2 57,04 % 79.668,28 m2 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE COMPLIMENT DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS: 
 
 POUM PLAPARCIAL 
OCUPACIÓ NETA  % 75 % 75 % 

m2 ocupació --- m2 45.008,44 m2 
EDIFICABILITAT BRUTA m2 sostre / m2 sòl 0,380 m2 / m2 0,378 m2 / m2 

m2 sostre 53.078,22 m2 52.809,90 m2 
EDIFICABILITAT NETA m2 sostre / m2 sòl --- m2 / m2 0,88 m2 / m2 

m2 sostre --- m2 52.809,90 m2 
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2.  NORMES URBANÍSTIQUES 

 
 
 
2.1. DISPOSICIONS GENERALS. 
 
 
 
2.1.1. NATURALESA, ÀMBIT TERRITORIAL I VIGÈNCIA. 
 
 
Article 1. Naturalesa. 
 
Aquest planejament té la condició de Pla Parcial Urbanístic i respecta en totes les seves 
determinacions el Text refós de la Llei d’Urbanisme consolidat amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 13/2012 (a partir d'ara TRLUC), així com els respectius reglaments 
d'aplicació. 
 
 
Article 2. Àmbit territorial. 
 
L'àmbit territorial Pla parcial és el definit pel POUM com a SUD-Ig 1 Rousselot-Baró, que el 
present projecte assenyala cartogràficament als plànols corresponents, i que es situa dins 
del terme municipal de Cervià de Ter, comarca del Gironès. 
 
 
Article 3. Vigència. 
 
Aquest Pla parcial entrarà en vigor a partir de la publicació de la seva aprovació definitiva en 
el Diari Oficial de la Generalitat, i la seva vigència serà indefinida d'acord amb el que disposa 
l'art. 94 del TRLUC. 
 
 
Article 4. Modificacions: 
 
Les modificacions del present Pla Parcial Urbanístic hauran de respectar les determinacions, 
per ordre de jerarquia, establertes en el Pla General d'Ordenació Urbana del terme municipal 
de Cervià de Ter, i s'ajustaran al que prescriu l'article 96 del TRLUC. 
 
No seran supòsit de modificació les petites variacions de les alineacions ocasionades per la 
millor adaptació sobre el terreny del projecte d'urbanització, que no suposin modificacions en 
la superfície i, per tant, en l'edificabilitat de les illes, superiors a 4%. 
 
 
Article 5. Obligacions. 
 
Els particulars, igual que l'administració, estaran obligats a complir les disposicions 
contingudes en aquest Pla. 
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Article 6. Interpretació del Pla. 
 
La interpretació del present Pla i de les seves ordenances es fa d'acord amb el seu contingut 
i es subjectarà als seus objectius i finalitat. En cas de dubte o imprecisió, prevaldrà la solució 
de menor edificabilitat i major dotació d'equipaments públics, així com els plànols a escala 
més detallada prevaldran sobre els d'escala més petita, pel seu major grau de precisió. 
 
En tot cas, i per tot allò que no estigui expressament regulat en aquesta normativa, 
s'ajustarà al que determina el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de  Cervià de Ter. 
 
 
Article 7. Determinacions del Pla. 
 
Les determinacions del present Pla parcial urbanístic es despleguen en els següents 
documents: 
 
- Memòria. 
- Plànols d'informació. 
- Plànols d'ordenació. 
- Normes urbanístiques. 
- Pla d'etapes. 
- Estudi Econòmic-Financer. 
- Annexos. 
 
 
 
2.2 RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 
 
 
2.2.1 QUALIFICACIÓ DEL SÒL I DESPLEGAMENT DEL PLA. 
 
 
Article 7. Qualificació. 
 
El sector de planejament "SUD-Ig 1 Rousselot-Baró" ve definit al pla d'ordenació urbanística 
municipal de Cervià de Ter, amb la qualificació de sòl urbanitzable delimitat sotmès a pla 
parcial d'ordenació, on es detallen les seves condicions de desenvolupament. 
 
 
Article 8. Desenvolupament del Pla. 
 
Per al desenvolupament del present Pla Parcial Urbanístic podran redactar-se Plans 
Especials, Projectes de Parcel·lació i Projectes d'Urbanització que respectaran, en tot cas, 
les determinacions del Pla Parcial Urbanístic i del planejament superior. 
 
 
Article 9. Parcel·lacions. 
 
Conforme a les determinacions de l'article 187 del TRLUC, estarà subjecte a llicència prèvia 
qualsevol parcel·lació urbanística dintre l'àmbit d'actuació del present Pla. No es procedirà a 
la parcel·lació urbanística ni mitjançant document públic translatiu de domini, en l'àmbit del 
Pla Parcial, fins que no s'haurà obtingut la llicència de parcel·lació. 
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Article 10. Projectes d'urbanització. 
 
El projecte o projectes d'urbanització que es redactin desenvolupant aquest Pla Parcial 
hauran d'ajustar-se al que disposa l'article 72 del TRLUC i a altres condicions que li siguin 
d'aplicació. 
 
Es faculta expressament als projectes d'urbanització que desenvolupin el present pla parcial 
per adaptar i ajustar les rasants dels vials i les xarxes de serveis en funció de la resolució 
dels problemes específics que puguin sorgir en l'estudi dels condicionants tècnics. 
 
També es podran implementar, per raons tècniques, reserves d'espais per als Serveis 
Tècnics, sempre que es realitzi sobre sòl no destinat als sistemes. 
 
Els projectes d'urbanització podran referir-se a la totalitat del pla o a un polígon complet, 
però també s'admetran projectes d'urbanització referits a un element urbà de prou 
significació i importància. 
 
En tots els projectes d'urbanització serà preceptiu l'acompliment de les determinacions de la 
següent legislació pel que fa a supressió de barreres arquitectòniques: 
 
• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 

• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
 

• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions. 

 
 
 
 
2.2.2. SISTEMA D'ACTUACIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA. 
 
 
 
Article 11. Sistema d'actuació. 
 
L'execució del present pla parcial urbanístic del sòl urbanitzable delimitat SUD-Ig1 
Rousselot-Baró s'executarà per sistema de reparcel·lació amb la modalitat de cooperació. 
 
 
Article 12. Procediment. 
 
El procediment a seguir per a l'execució del present Pla s'ajustarà al que disposen les 
seccions primera i quarta del capítol III. Sistemes d'actuació urbanística, del títol quart de la 
gestió urbanística del TRLUC. 
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Article 13. Urbanització. 
 
El projecte d'urbanització i els projecte d'obres civils que desenvolupin el present pla parcial 
urbanístic s'ajustaran a les determinacions bàsiques definides en el present document, 
podent ajustar, per raons tècnicament justificades, els paràmetres i determinacions 
complementàries que li són pròpies en funció de l'especificitat pel document. 
 
 
 
 
2.2.3. DETERMINACIONS DEL PLA PARCIAL. 
 
 
Article 14. Determinacions gràfiques. 
 
Les determinacions gràfiques del present Pla parcial estan contingudes als corresponents 
plànols d'ordenació, on es fixen les diferents alineacions i rasants dels espais públics i 
privats, la separació entre zones i sistemes, amb llur clau identificativa i qualificació, l'àmbit 
de l'actuació, i en definitiva totes les determinacions que li són pròpies per tractar-se d'un pla 
parcial. 
 
 
Article 15. Regulació detallada de sistemes. 
 
El present Pla parcial adopta els mateixos conceptes, terminologies i normes específiques 
dels sistemes que el pla d'ordenació urbana del municipi de Cervià de Ter, d'acord amb les 
següents definicions: 
 
Sistema viari, (clau SV) 
Sistema de serveis tècnics i mediambientals, (clau ST) 
Sistema d'espais lliures, (clau ZV) 
Sistema d'equipaments comunitaris, (clau Eq) 
Sistema hidrològic, (clau SH) 
 
 
Article 16. Regulació detallada de zones. 
 
El present Pla parcial adopta els mateixos conceptes i terminologies que el pla d'ordenació 
urbana de Cervià de Ter determina per a la zona de gran industria, adaptant-los en el seu ús 
específic, d'acord amb les següents definicions: 
 
 
16.1. Zona de gran indústria 1, (clau Ig1) 
 
1.1 Definició. 
 
Es tracta d'una zona reservada per a la industria de major dimensió del municipi i al mateix 
temps, en la seva condició de potencialment més molesta, separada dels nuclis principals de 
població i amb accés directe a les vies principals de comunicació, carretera N-II i autopista 
AP-7. 
 
Correspon a finques de dimensions importants que permetran donar cabuda a l'ampliació 
d'una indústria en funcionament que crea riquesa al municipi, i per altra reubicar una 
industria càrnia molesta que ara es troba al mig del casc urbà.  
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1.2 Tipus d'ordenació. 
 
Edificació aïllada. 
La primera franja de 15 metres al costat de la carretera ha de tenir la condició d'espais lliures 
privats. El tipus d'enjardinament reproduirà les plantacions d'arbrat de ribera existents a la 
zona. 
 
 
1.3 Condicions de parcel·lació. 
 
La parcel·la mínima s'estableix en 15.000 m2. 
 
1.4 Moviments de terres. 
 
Els terraplens en cap cas superaran el nivell marcat pel pla format entre el nivell lateral de la 
carretera i el d'1,5 metres per sobre del de coronament de l'escullera, que restarà 20 cm per 
sobre del nivell de màxima avinguda a un període de retorn de 500 anys. 
 
Els desmunts, en cap cas deixaran el nivell del terreny, desocupat per l'edificació, per sota 
del nivell de coronament de l'escullera esmentada. 
 
1.5 Condicions de l'edificació. 
 
Ocupació màxima de parcel·la:   75 % 
 
Edificabilitat màxima:    0,88 m2 sostre / m2 sòl 
 
Alçada màxima de les edificacions:   15,50 metres. A excepció d'aquells elements 

singulars, com ara sitges o torres de recuperació, 
etc. que siguin necessàries per al correcte 
funcionament de l'activitat que correspongui. 

   L'alçada que poden assolir les edificacions 
s'amidarà des de la cota natural o modificada del 
terreny en cada punt de la superfície ocupada, 
fins al coronament de la coberta. 

 
Nombre màxim de plantes:   PB + 1P 
 
Separacions a límits de parcel·la:  5 metres a tots els límits excepte a la carretera 
      GI-633 que seran 15 metres.  
 
Plantes soterrani:    Es permetran en un màxim de dues plantes i 6 
      metres de fondària en tot l'àmbit d'ocupació de 
      l'edificació, sense comptabilitzar en l'edificabilitat.  
 
Condicions estètiques: 
Composició de volums: Totes les edificacions d'una parcel·la es 

composaran de forma conjunta. 
 Es prioritzaran els volums net i regulars. 
 Es minimitzarà l'impacte visual del conjunt per 

mitjà de gradació de volums o altres mesures. 



PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT  SUD-Ig1 ROUSSELOT-BARÓ 
MUNICIPI DE CERVIÀ DE TER 

MAIG DE 2015 

46 
 

 S'evitarà la situació dels elements de major 
alçada o que sobrepassin l'alçada reguladora als 
extrems del conjunt projectat. 

 
Vol màxim dels cossos sortints: No es limita el vol màxim dels cossos sortints 

sempre que no sobrepassin el límit d'ocupació ni 
de la separació als límits de parcel·la. 

 
Elements sortints: Els elements lineals sortints tipus ràfec o brise-

soleil tindran un vol màxim per fora dels gàlib de 
separació a límits de parcel·la de 50 cm.  

 Els elements sortints amb aquest vol màxim no 
computaran als efectes de càlcul d'ocupació 
màxima ni d'edificabilitat. 

 
Colors i materials: No es permetran colors estridents ni materials 

vistos per a anar revestits.  
 
1.6 Aparcaments. 
 
Les parcel·les disposaran d'aparcament propi per a vehicles pesants i lleugers amb una 
superfície mínima a raó de 5 m2 per cada 100 m2 de sostre edificat. Es preveurà la disposició 
d'aparcaments de bicicletes a raó de 1 plaça per cada 100 m2 de sostre edificat, per als 
treballadors que vinguin des del nucli urbà en aquest mitjà de transport a través del camí ral 
de Cervià.   
 
1.7 Tanques. 
 
Les tanques amb davant a espais públics hauran de subjectar-se en tota la seva longitud, a 
les alineacions i rasants d'aquests. Malgrat això en determinats casos s'admetrà recular-la 
parcialment, amb la finalitat de que es produeixi una millor adaptació entre les edificacions i 
l'alineació a vial o carrer. En aquests casos, l'espai entre la tanca i l'espai públic s'haurà 
d'enjardinar, urbanitzar i mantenir a càrrec de la propietat del sòl privat. També, 
excepcionalment s'admetrà la supressió de la tanca quan les condicions d'enjardinament i 
urbanització de l'espai lliure d'edificació s'integrin en l'espai urbà al que complementin. La 
manca del compliment de la cura d'aquest espai o l'abandó facultarà a l'administració per 
executar el tancament de l'espai lliure amb càrrec al propietari. 
 
Les tanques amb davant a vials públics, dotacions i espais verds, així com les separacions 
entre parcel·les, es permetran amb una altura màxima de 2,00 metres dels quals sols 1,00 
metre podrà ser massís i la resta hauran de ser calats o amb materials vegetals. 
 
L'altura de les tanques es mesurarà des de la vorera o rasant de l'espai públic, segons el 
cas, permetent-se, quan hi hagi desnivells, efectuar salts amb una altura màxima de 40 cm 
no ultrapassant en el punt mig de cada tram, les dimensions indicades a l'apartat anterior 
d'aquest punt. 
 
Els murs i tanques d'obra de les parcel·les seran, necessàriament, de pedra natural, o 
remolinat i pintat, restant expressament descartats els murs de bloc de formigó vist, gelosies 
o remolinats sense pintar. 
 
Serà obligatori presentar plànol detallat de les parets de tanca en tots els límits del solar a 
totes les sol·licituds de llicencia d'obres. 
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1.8 Instal·lacions publicitàries:  
 
Es consideren instal·lacions publicitàries els rètols, cartelleres, tendals i similars perceptibles 
des del domini públic. Es farà la previsió de la situació del cartell o rètol per poder col·locar 
el logotip o nom de l'empresa. La instal·lació d'instal·lacions publicitàries i la il·luminació 
exterior són objecte de llicència municipal i haurà de justificar-se adequadament, que els 
sistemes i les intensitats d'aquestes Instal.lacions siguin energèticament eficients i que no 
provoquin contaminació lumínica. 
  
Junt a l'accés al recinte, sense envair l'espai públic, es podrà col·locar un rètol exempt, de 
superfície inferior a 30 m2. A les façanes dels edificis es podrà col·locar un rètol identificador 
integrat en la composició arquitectònica de l'edifici. 
 
 
1.9 Condicions d'ús. 
 
ÚS ESPECÍFIC  PERMISSIBILITAT 
 
Hab. Unifamiliar  Compatible (1) 
Hab. Plurifamiliar  Incompatible 
Comerç Petit   Incompatible 
Comerç mitjà   Incompatible 
Comerç Gran   Incompatible 
Oficines i Serveis  Compatible 
Hoteler   Incompatible 
Industrial   Dominant (3) 
Estació de Servei  Incompatible 
Sanitari   Compatible (2) 
Assistencial   Compatible 
Cultural/Religiós  Incompatible 
Recreatiu   Incompatible 
Restauració   Incompatible 
Esportiu   Compatible 
Administratiu   Compatible 
Serveis Tècnics  Incompatible 
Aparcament   Compatible 
 
(1) Es permet l'ús d'habitatge pel personal de vigilància, conservació o guarda de 
l'establiment, a raó d'un habitatge màxim per industria o magatzem 
(2)  S'admeten els dispensaris, consultoris. 
(3) L'ús industrial s'admetrà comprès en annex I, 7.1 i 7.2 a (i b), l'Annex I.2, Annex I.3, 
l'Annex II, i Annex III de la Llei 20/2009 de 4 de desembre o aquella que la substitueixi. 
 
 
 
Article 17. Disposicions comunes i normes generals de regulació de sorolls i 
vibracions i de regulació del risc d'incendis i explosions. 
 
El present Pla parcial manté íntegrament les disposicions comunes referent a regulació de 
sorolls i vibracions, del capítol 3r, articles 160 a 167, i les referents a regulació del risc 
d'incendis i explosions, del capítol 4rt, article 168, del POUM. 
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Article 18. Disposicions comunes i normes generals d'ús. 
 
El present Pla parcial manté integrament les normes generals d'ús, del títol 4rt,  articles 198 
a 206, del POUM. 
 
 
Article 19. Regulació mediambiental sobre les activitats realitzades. 
 
A banda del que s'estableix en les disposicions de caràcter general i de caràcter particular 
d'aquest pla parcial, s'estableix amb caràcter específic el següent: 
 
 
19.1. Regulació dels residus. 
 
El projecte d'urbanització que desenvolupi el present pla parcial, establirà les correctes 
infraestructures de recollida i tractament d'aigües residuals, reserves de sòl per a 
instal·lacions de recollida selectiva, emmagatzematge, tractament reciclatge i eliminació de 
residus industrials, que es considerin necessaris, d'acord amb el DL 1/2009 pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de la gestió dels residus, la llei estatal 22/2011, 
de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control de les activitats, i el RD 606/2003, de 23 de maig, relatiu al Reglament del 
Domini Públic Hidràulic, de desenvolupa la Llei d'Aigües. 
 
Aigües residuals. 
Les aigües residuals del sòl industrial pròpiament dit s'abocaran a la xarxa pública de 
sanejament, que en aquest àmbit serà unitària, i es conduiran fins a la llera de la riera de la 
Farga. Abans d'abocar a la xarxa de sanejament pública cadascuna de les indústries 
emplaçades a l'àmbit del pla parcial haurà de disposar de sistema de depuració que 
garantirà les condicions de depuració preceptives per obtenir l'autorització d'abocament a 
llera per part de l'Agència Catalana de l'Aigua. 
En l'article 22 s'estableixen unes condicions mínimes de depuració de les aigües residuals, 
sens perjudici de les condicions més restrictives que pugui establir l'Agència Catalana de 
l'Aigua en l'autorització per abocament a llera, que prevaldran a les establertes en l'esmentat 
article.  
Al sòl d'equipament les aigües residuals s'abocaran a la xarxa pública unitària existent. 
 
Aigües pluvials. 
Es recolliran i canalitzaran a les zones previstes per aquest document, amb la precaució de 
col·locar elements de registre que impedeixin el pas de papers, cartrons, plàstics, olis, 
greixos i hidrocarburs, i altres elements en suspensió. 
 
Residus de la construcció: 
Es contractarà la seva gestió al demanar la llicencia d'obres, estant sotmesos a les 
disposicions del Decret 201/94, de 26 de juliol. 
 
Residus en espais públics: 
El projecte d'urbanització contemplarà en les zones de vialitat, una reserva de sòl per a 
contenidors de recollida selectiva del residus, que puguin generar les activitats que s'hi 
realitzin. 
 
Altres residus. 
L'eliminació de residus no susceptibles de valorització es durà a terme en plantes 
degudament legalitzades. Els productes de residus de nova implantació haurà de justificar la 
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gestió d'aquests en el tràmit per a la concessió de la corresponent llicència d'activitat. En 
especial haurà de tenir en compte el decret 93/99, de 6 d'abril referent al procediment de 
gestió de residus. 
 
 
19.2. Regulació ambient atmosfèric. 
 
Emissions a l'atmosfera. 
 
Els règims de prevenció i control als quals estaran sotmeses les activitats a implantar seran, 
segons s'escaigui, els previstos en la La Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les 
activitats (PCAA) i, en el seu cas, per allò que determini la normativa sectorial en matèria de 
protecció de l'ambient atmosfèric: 
  
 -Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera 
 -Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats 
potencialment contaminants de l’atmosfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per a la 
seva aplicació 
 -Reial decret 102/2010, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. 
 -Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric. 
 -Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la llei 22/1983, de 21 de novembre, de 
protecció de l'ambient atmosfèric. 
 -Decret 322/87, de 23 de setembre, de desplegament de la llei 22/1983, de 21 de 
novembre. 
 -Llei 7/1998, de 5 de juny que modifica la llei 22/1983, de 21 de novembre, de 
protecció de l'ambient atmosfèric. 
 -Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions 
d'incineració de residus i els límits de les seves emissions a l'atmosfera.  
 -Correcció d'errades en el decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen 
les Instal.lacions d'incineració de residus i els límits de les seves emissions a l'atmosfera. 
 -Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de 
residus. 
 -Decret 199/1994, de 16 de maig, d'aprovació dels mapes de vulnerabilitat i capacitat 
del territori referits a la contaminació atmosfèrica. 
 -Decret 319/1998, de 15 de desembre, sobre límits d'emissió per a instal·lacions 
industrials de combustió de potencia tèrmica inferior a 50 MW i instal·lació de cogeneració. 
 -Decret 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de 
reducció d'emissions a l'atmosfera. 
 -Ordre de 18 d'octubre de 1976, sobre prevenció i correcció de la contaminació 
industrial de l'atmosfera. 
 -Directiva 1999/13/CE, d'11 de març de 1999, relativa a la limitació de les emissions 
de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents orgànics en determinades 
activitats i instal·lacions. 
 
Per aquells contaminants que no tinguin fixat legalment el límit d'emissió regiran els nivells 
que es determinin, en el seu cas, en la llicència per l'exercici de l'activitat. Aquestes activitats 
resten sotmeses igualment a l'obligació d'instal·lar els sensors automàtics necessaris i 
permetre dur a terme les mesures d'autocontrol que s'assenyalin en l'esmentada llicència. 
 
Sorolls i vibracions. 
 
Quant a la regulació dels sorolls i vibracions en l'àmbit del polígon, es tindran en compte les 
disposicions següents:  
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 -Llei 16/2002 de 28-06-2002 de protecció contra la contaminació acústica. 
 -Decret 176/2009, de 10-11-2009, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, 
de 28-06-2002, de protecció contra la contaminació acústica, i s'adapten els seus annexes. 
 -Decret 245/2005, de 08-11-2005, pel que es fixen els criteris per a l'elaboració dels 
mapes de capacitat acústica. 
 -Ley 37/2003 de 17-11-2003 del ruido. 
 -Real Decreto 1367/2007, de 19-10-2007, por la que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17-11-2003, del Ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. 
 -Real Decreto 1513/2005, de 16-12-2005, por la que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17-11-2003, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
 -Real Decreto 212/2002 de 22-02-2002 que regula las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
 -Directiva 2002/49/CE de 25-06-2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 
 -Directiva 2000/14/CE de 08-05-2000 d'aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre emissions sonores a l'entorn degudes a las màquines d'us a l'aire lliure. 
 
 
19.3. Protecció del medi nocturn. 
 
Contaminació lumínica. 
 
Totes les Instal.lacions i aparells d'enllumenat exterior i interior, s'adequaran pel que fa 
referència a la contaminació lumínica a la següent legislació: 
 
 -Llei 6/2001, de 31-05-2001, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn. 
 -Ordre MAH/566/2009, d'11-12-2009, per la qual es regula i constitueix la Comissió 
de Prevenció de la Contaminació Lluminosa. 
 -Real Decreto 1890/2008, de 14-11-2008, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 
 -Reglamento UE 1194/2012 de la Comisión, de 12-12-2012, por el que se aplica la 
Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los 
requisitos de diseño ecológico aplicables a las lámparas direccionales, a las lámparas LED y 
a sus equipos. 
 -Reglamento CE 244/2009 de la Comisión, de 18-03-2009, por el que se aplica la 
Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de 
diseño ecológico para lámparas de uso doméstico no direccionales. 
 -Reglamento CE 245/2009 de la Comisión, de 18-03-2009, por el que se aplica la 
Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de 
diseño ecológico para lámparas fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de 
descarga de alta intensidad y para balastos y luminarias que puedan funcionar con dichas 
lámparas, y se deroga la Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 -Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21-10-2009, por la 
que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico 
aplicables a los productos relacionados con la energía (EuP/ErP) (Uso de Energía del 
Producto). 
 
 
Article 20. Regulació paisatgística. 
 
A l'article 16 es regula de forma detallada les condicions estètiques de l'edificació a la zona 
industrial a l'efecte de minimitzar el seu impacte paisatgístic. 

http://territori.gencat.cat/es/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/acustica/normativa/generalitat/detall/?id=140
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/acustica/normativa/generalitat/detall/?id=409
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/acustica/normativa/generalitat/detall/?id=409
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/acustica/normativa/generalitat/detall/?id=264
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/acustica/normativa/generalitat/detall/?id=264
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/acustica/normativa/estat/detall/?id=182
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/acustica/normativa/estat/detall/?id=322
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/acustica/normativa/estat/detall/?id=322
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/acustica/normativa/estat/detall/?id=322
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/acustica/normativa/estat/detall/?id=266
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/acustica/normativa/estat/detall/?id=266
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/acustica/normativa/estat/detall/?id=131
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/acustica/normativa/estat/detall/?id=131
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/acustica/normativa/unio_europea/detall/?id=141
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/acustica/normativa/unio_europea/detall/?id=115
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/acustica/normativa/unio_europea/detall/?id=115
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/generalitat/detall/?id=123
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/generalitat/detall/?id=123
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/generalitat/detall/?id=425
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/generalitat/detall/?id=425
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/estat/detall/?id=517
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/estat/detall/?id=517
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/estat/detall/?id=517
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/unio_europea/detall/?id=501
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/unio_europea/detall/?id=501
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/unio_europea/detall/?id=501
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/unio_europea/detall/?id=501
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/unio_europea/detall/?id=389
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/unio_europea/detall/?id=389
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/unio_europea/detall/?id=389
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/unio_europea/detall/?id=518
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/unio_europea/detall/?id=518
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/unio_europea/detall/?id=518
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/unio_europea/detall/?id=518
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/unio_europea/detall/?id=518
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/unio_europea/detall/?id=406
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/unio_europea/detall/?id=406
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/unio_europea/detall/?id=406
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/unio_europea/detall/?id=406
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  A part de la disposició fixada, al mateix article, referent al tipus d'ordenació, on s'especifica 
que la primera franja de 15 metres al costat de la carretera ha de tenir la condició d'espais 
lliures privats, amb un tipus d'enjardinament que reprodueixi plantacions d'arbrat de ribera 
existents a la zona, als extrems de les parcel·les al límit de l'àmbit d'actuació també es 
realitzaran plantacions arbòries autòctones de manera que des de l'exterior del perímetre de 
l'àmbit d'actuació la visió de les edificacions quedi filtrada per l'arbrat. 
 
 
 
2.3.  INDICACIONS DE CARÀCTER PARTICULAR RELATIVES A LA PROTECCIÓ DEL 
 MEDI.  
 
 
Article 21. Intervenció integral de l'administració ambiental. 
 
Totes les activitats que es desenvolupin en l'àmbit del present Pla Parcial s'ajustaran en tots 
el seus aspectes, al que disposa la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats i el Decret 136/1999 d'aprovació del Reglament general de 
desplegament de la Llei 3/1998 així com els seus annexos. 
 
 
Article 22. Aigües residuals. 
 
Les aigües residuals de la zona d'equipaments, que es podran assimilar a domèstiques, es 
conduiran a la xarxa municipal per a ser tractades a la depuradora municipal. 
 
Atesa la distància existent entre el nou sector industrial i la xarxa de sanejament municipal i 
la capacitat actual de la depuradora municipal, les aigües residuals s'hauran de depurar en 
origen abans de poder ser abocades a la xarxa de sanejament del sector. Com s'ha 
esmentat anteriorment aquesta xarxa serà unitària i s'abocarà a la llera de la riera de la 
Farga. 
 
El sistema de depuració autònom que hauran de disposar cadascuna de les indústries que 
s'implantin haurà de rebre la preceptiva autorització d'abocament a llera de l'Agència 
Catalana de l'Aigua. Resta prohibit qualsevol abocament a la llera pública sense 
l'autorització esmentada. 
 
Una vegada depurades, a cadascuna de les indústries de forma autònoma, les aigües 
residuals, abans del seu vessament a la llera pública compliran les condicions següents, 
sens perjudici de les condicions més restrictives que pugui establir l'ACA i que prevaldran a 
les següents: 
 

Temperatura     menor de 25° C 
pH      entre 6,5 i 8,5 
Matèria en suspensió   menor de 25 mg/l 
D.B.O5     menor de 20 mg/l 
Oxigen dissolt    major de 4 mg/l  
Amoni total     menor de 0,05 mg/l 
Nitratos     menor 50 mg/l 
Nitrits      menor 0,5 mg/l 
Fluorurs     menor 1,5 mg/l 
Sulfats     menor 250 mg/l 
Clorurs     menor 200 mg/l 
Detergents     menor 0,2 mg/l 
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Fosfats     menor 0,4 mg/l 
Fòsfor total     1 mg/l 
Nitrogen total    10 mg/l 

 
El projecte d'urbanització que desenvolupi el present Pla parcial preveurà una xarxa unitària 
d'aigües residuals i plujanes que les condueixi a llera de la riera de la Farga. 
 
Abans d'evacuar les aigües a la xarxa hidrogràfica superficial es tindrà la precaució de 
col·locar elements de registre que impedeixin el pas de papers, cartrons, plàstics, i altres 
elements en suspensió. 
 
L'Ajuntament establirà controls periòdics de la qualitat de les aigües residuals abocades per 
les indústries al col·lector, directament, o bé mitjançant convenis amb altres administracions 
o contractes amb entitats col·laboradores de l'administració que faran les tasques 
d'inspecció, presa de mostres, analítica i informes, el cost de les quals serà a càrrec de les 
indústries, en tant que usuàries del col·lector per recepció obligatòria. L'Ajuntament podrà 
delegar si escau aquests control a l'Agència Catalana de l'Aigua, com a abocaments directes 
a llera pública.  
 
La inspecció i control a que es refereix aquest article, comprèn els següents aspectes: 
 
a) Revisió de les instal·lacions. 
b) Comprovació d'elements de mesura instal·lats. 
e) Presa de mostres instantànies o integrades per a posteriors anàlisis. 
d) Realització "in situ" dels mesuraments i anàlisi adequats. 
 
 
Article 23. Regulació dels residus. 
 
En les activitats on resulti preceptiu, el projecte d'activitat establirà la situació de les 
Instal.lacions de recollida selectiva, emmagatzematge, tractament, reciclatge i eliminació de 
residus industrials, d'acord amb les determinacions dels articles 48 i 49 del DL 1/2009 del 
Text refós de la llei reguladora de residus. 
 
El projecte d'urbanització que desenvolupi el present pla parcial contemplarà en les zones 
de vialitat, una reserva de sol per a contenidors de recollida selectiva del residus, que puguin 
generar les activitats que en ells s'hi realitzin. 
 
Pel que fa als residus industrials. 
 
 
Objecte i classificació: 
 
1. La regulació de l'ús industrial quan als residus produïts, deriva de la necessària gestió 
d'aquests, prèvia a la seva classificació. 
 
2. S'entén com a residus industrials els materials sòlids, gasosos o líquids resultants d'un 
procés de fabricació, de transformació, d'utilització, de consum o de neteja la persona 
productora o posseïdora dels quals té voluntat de desprendre-se'n i que d'acord amb el DL 
1/2009 no poden ser considerats residus municipals. 
 
3. D'acord amb la seva naturalesa es classificaran en: 
 

a) Assimilables a residus municipals 
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b) Inerts. 
e) Perillosos o especials 

 
4. Son assimilables a residus urbans els residus equivalents als residus generats en els 
domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els que no tenen la 
consideració de residus especials i per llur naturalesa o composició es poden assimilar als 
que es produeixen en els dits llocs o activitats. També tenen la consideració de residus 
municipals els residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees 
recreatives i platges: els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles 
abandonats; els residus i els enderrocs procedents d'obres menors i reparació domiciliària. 
 
5. Són residus inerts els residus no especials que no experimenten transformacions físiques, 
químiques o biològiques significatives. Els residus inerts no són residus solubles ni 
combustibles, ni reaccionen físicament ni químicament de cap altra manera, ni són 
biodegradables, ni afecten negativament les altres matèries amb les quals entren en 
contacte de manera que contaminin el medi o perjudiquin la salut humana. La lixiviabilitat 
total, el contingut de contaminants dels residus i l'ecotoxicitat del lixiviat han de ser 
insignificants i no han de comportar cap risc per a la qualitat d eles aigües superficials ni 
subterrànies.  
 
6. Son residus perillosos o especials els qualificats com a perillosos per la normativa bàsica 
de l'estat i la normativa de la Unió Europea, d'acord amb la llista establerta en la Desició 
2000/532/CE de la Comissió, de 3 de maig de 2000. En general són aquells que per raó de 
la seva toxicitat i/o concentració, suposen risc greu per al medi natural. Son tots aquells 
materials o mescla d'ells que puguin ser letals, que no son biodegradables, que son 
susceptibles de biomagnificació, els corrosius, els irritants i els tòxics, els inflamables, els 
explosius, els radioactius, els que generen fortes pressions al descomposar-se, els que són 
dissolvents de substancies tòxiques insolubles a l'aigua, els productes amb efectes crònics o 
a llarg termini i els acumulatius en la cadena tròfica. 
 
Control previ: 
 
Les indústries queden obligades a comunicar a l'Ajuntament, conjuntament amb la sol·licitud 
de llicència d'activitat, i prèviament a qualsevol modificació en la producció de residus sòlids, 
els següents aspectes: 
 
1. Quantitat i característiques dels residus a que donarà lloc l'activitat. 
 
2. Forma d'emmagatzematge previ en els terrenys propis i mesures de seguretat per a la 
protecció del medi ambient i de les persones, i per l'actuació en cas d'accident lligat a la 
producció deis residus, o provocat pel seu emmagatzematge i manipulació. Els residus 
especials o perillosos no es podran emmagatzemar més de 6 mesos. 
 
3. Mesures de seguretat previstes en relació amb les operacions de càrrega i descàrrega de 
residus i en els accessos d'entrada i de sortida. 
 
4. Instal·lacions pròpies o externes de tractament, degudament legalitzades per l'Agència de 
Residus de Catalunya (ARC), previstes per al tractament de cadascun dels residus generats.  
 
Control periòdic: 
 
Les indústries hauran de presentar anualment, durant el primer mes de l'any, la 
documentació acreditativa de la correcta gestió dels residus assimilables a domèstics i 
industrials que generen, a través de gestors degudament legalitzats, mitjançant l'aportació 
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dels contractes i albarans que indiquin les fraccions de residus i pesos lliurats a aquests 
gestors. L'Ajuntament disposa la potestat d'inspecció, control i sanció d'acord amb la 
normativa sectorial vigent, així com del cobrament de les taxes corresponents en virtut del 
servei públic prestat i/o les actuacions de control que realitza. 
 
Gestió de residus assimilables a residus municipals: 
 
1. Residus industrials assimilables a escombraries. Quan la composició i la quantitat dels 
residus produïts assimilables a domèstics pugui ser absorbida pel sistema públic de recollida 
i tractament de residus, aquests es podran incorporar al Servei públic. L'Ajuntament tindrà la 
facultat de desconnectar del servei públic de recollida de residus a les activitats industrials, 
pel que en aquest cas, la indústria haurà de disposar de gestors degudament legalitzats per 
a la recollida i tractament de les diverses fraccions de residus, la separació en origen de les 
quals és preceptiva.  
 
2. Residus industrials inerts. Les activitats industrials hauran de destinar aquests residus a 
plantes de reciclatge i dipòsit d'aquests residus, degudament legalitzades per l'Agència de 
Residus de Catalunya.  
 
Gestió dels residus industrials: 
 
Les activitats industrials són les responsables de la correcta gestió dels seus residus 
industrials, que podran gestionar segons el cas de les següents maneres, d'acord amb la 
normativa vigent i les condicions que pugui establir l'Ajuntament: 
 
1. L'obligació d'una evacuació regular i periòdica a una planta de tractament específic fora 
del límit de la indústria, segons un pla d'evacuació aprovat d'acord amb les determinacions 
següents: 
 -  Transport i gestió dels residus a través de transportistes i gestors degudament 
legalitzats per l'ARC, i recollida i arxiu dels Fulls de seguiment corresponents. 
 - Declaració del tipus de residu i de la seva composició química, senyalant la seva 
naturalesa, mitjançant un certificat que demostri el grau de perillositat de forma molt 
expressa. 
 - Quantitat de pes i volum dels residus a evacuar. 
 
La redacció del pla d'evacuació correspon a la mateixa indústria i haurà d'ésser aprovat pels 
organismes competents. 
 
2. L'obligació d'implantar dins del límit de la pròpia indústria una instal·lació de tractament 
específic per la neutralització total de la seva perillositat, o bé com a tractament previ per a 
l'evacuació, segons el que disposa el següent apartat. 
 
En ambdós casos s'establiran les mesures de seguretat per fer front a incompatibilitat entre 
matèries i per fer front al transport i manipulació dels contenidors. 
 
No s'autoritzarà la instal·lació d'indústries que puguin produir residus industrials molt 
perillosos. 
 
3. En tot cas, és preceptiva la inscripció de les activitats industrials en el Registre de 
productors de residus industrials de l'ARC, i la realització de la Declaració anual de residus 
industrials, tal i com estableix el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió 
de residus. 
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Article 24. Enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
La gestió dels residus generats com a conseqüència dels processos d'execució material dels 
treballs de construcció, excavacions, i processos de desmantellament i enderroc d'edificis i 
d'instal·lacions, s'haurà de dur a terme d'acord amb les determinacions del Decret 201/1994, 
de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
Cal condicionar expressament l'obtenció de la llicència municipal per a l'enderrocament de 
construccions al compliment de les determinacions del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de construcció. 
 
 
Article 25. Condicions de protecció contra incendis. 
 
El projecte d'urbanització que desenvolupi el present pla parcial i totes les activitats hauran 
de complir el previst a la següent legislació: 
 
 - Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el codi tècnic de 
l'edificació. 
 - Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció 
contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 
 - Reial decret 1942/1996, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d' 
instal·lacions de protecció contra incendis. 
 - Reial Decret 2267/2004 de 3 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de 
Seguretat contra incendis en els establiments industrials. 
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3. ESTUDI ECONÒMICO-FINANCER. 
 
 
Cost de les obres d'urbanització. 
 
El cost aproximat de les obres d'urbanització s'ha determinat realitzant un avançament del 
projecte d'urbanització ponderat segons el mètode d'estimació M.S.V. (metres quadrats de 
superfície de vial), mètode tret de l'anàlisi estadística de diferents actuacions i que estableix 
el cost de les obres, incloent-hi el de xarxes de servei i el moviment de terres, si bé el cost 
real de les obres serà el que resulti del corresponent projecte d'urbanització. 
 
El cost d'execució aproximat de les obres d'urbanització, a càrrec dels propietaris, serà per 
capítols el següent: 
 
ZONA INDUSTRIAL- SUD-Ig 1a 
a.1 Moviment de terres, pavimentació i acabats 418.550 euros 
a.2 Serveis urbanístics 331.580 euros 
a.3 Escullera de protecció a inundabilitat 260.360 euros 
a.4 Desplaçament del camí Ral pel perímetre 34.450 euros 
a.5 Desplaçament línea d'alta tensió 205.110 euros 
Total zona 1a 1.250.050 euros 
 
ZONA D'EQUIPAMENTS - SUD-Ig 1b  
b.1 Urbanització del carrer 121.790 euros 
Total zona 1b 121.790 euros 
 
ZONA D'ESPAIS LLIURES - SUD-Ig 1c 
c.1 Urbanització de zona verda 25.610 euros 
Total zona 1c 25.610 euros 
 
PRESSUPOST TOTAL DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ 1.397.067 euros 
 
 
Costos de gestió. 
 
1. Redacció de projectes 
1.1 Pla parcial urbanístic i estudis annexos 35.000 euros 
1.2 Projecte d'urbanització 26.000 euros 
1.3  Projecte de reparcel·lació 12.000 euros 
 
2. Despeses de gestió i execució  
2.1 Serveis d'assessorament jurídic 12.000 euros 
2.2 Despeses registrals  15.000 euros 
2.3 Direcció i control de les obres d'urbanització 16.000 euros 
 
COSTOS TOTALS DE GESTIÓ 116.000 euros 
 
 
Costos totals imputables al sector. 
 
COSTOS TOTALS IMPUTABLES AL SECTOR 1.513.067 euros 
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Repercussió dels costos. 
 
Els imports relacionats als punts anteriors s'han valorat sense considerar les despeses 
financeres ni l'impost sobre el valor afegit. 
 
La repercussió mitjana dels costos totals imputables per metre quadrat de sòl privat és la 
següent: 
 
Superfície total del sector 139.679,53 m2 
Superfície de sòl industrial privat 60.011,25 m2 
Superfície de sòl d'aprofitament mig 10 % 6.001,13 m2 

 
Costos totals imputables al sector 1.513.067 euros 
 
REPERCUSSIÓ DELS COSTOS TOTALS PER HECTÀREA DE SÒL DE L'ÀMBIT 
1.513.067 euros / 13,967953 Ha 108.324,18 euros/Ha 
 
REPERCUSSIÓ DELS COSTOS TOTALS PER METRE QUADRAT DE SÒL PRIVAT 
1.513.067 euros / 54.010,12 m2 28,01 euros/m2 
 
 
Aquesta repercussió per metre quadrat de sòl net industrial una vegada cedit a l'Ajuntament 
el 10 % de l'aprofitament mig del sector, atesos els preus actuals de mercat, es perfectament 
assumible. 
 

Girona, 15 de maig de 2015. 

L'arquitecte, 

 

 

 

 

Manel Alemany Masgrau. 
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4. PLA D'ETAPES. 
 
 
 
El present Pla parcial s'executarà en un sòl polígon d'actuació i es podrà desenvolupar en 
dues etapes. 
 
El termini previst per l'execució de les obres d'urbanització de la primera etapa és de 2 anys 
a comptar des de l'entrada en vigor del pla parcial. 
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5. PRESSUPOST DE LES OBRES I SERVEIS 
 
 
 
 
  



PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT  SUD-Ig1 ROUSSELOT-BARÓ 
MUNICIPI DE CERVIÀ DE TER 

MAIG DE 2015 

62 
 

  



URBANITZACIÓ DE SECTOR INDUSTRIAL SUD-Ig1 ROUSSELOT-BARÓ
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER
MAIG 2015
A40814

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost A40814

Capítol 01 CAMÍ DE TERRA

Titol 3 01 MOVIMENTS DE TERRA

1 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió (P - 9)

2,00 3.308,065 6.616,13

2 G2264112 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació (P - 12)

7,65 568,574 4.349,59

3 G2412015 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper extravial i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de menys de 5 km, inlcos esponjament. (P - 14)

1,00 3.308,065 3.308,07

TOTAL Titol 3 01.01.01 14.273,79

Obra 01 Pressupost A40814

Capítol 01 CAMÍ DE TERRA

Titol 3 02 AFERMATS

Titol 4 01 MATERIALS GRANULARS

1 G2264112 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació (P - 12)

7,65 1.146,228 8.768,64

2 G931201L m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 100% del PM (P - 16)

19,72 544,261 10.732,83

TOTAL Titol 4 01.01.02.01 19.501,47

Obra 01 Pressupost A40814

Capítol 02 CARRETERA

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 6)

3,59 603,780 2.167,57

2 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 7)

0,38 10.690,500 4.062,39

3 G2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 5)

3,55 181,134 643,03

4 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 8)

30,90 4,000 123,60

5 G2R642A7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(P - 15)

5,81 133,536 775,84

TOTAL Titol 3 01.02.01 7.772,43

Obra 01 Pressupost A40814

EUR
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Capítol 02 CARRETERA

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 10)

2,41 6.727,349 16.212,91

2 G2412015 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper extravial i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de menys de 5 km, inlcos esponjament. (P - 14)

1,00 6.727,349 6.727,35

TOTAL Titol 3 01.02.02 22.940,26

Obra 01 Pressupost A40814

Capítol 02 CARRETERA

Titol 3 03 AFERMATS

Titol 4 01 MATERIALS GRANULARS

1 G2266211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant
corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 13)

13,76 5.484,478 75.466,42

2 G931201L m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 100% del PM (P - 16)

19,72 2.972,185 58.611,49

3 GR3P2311 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat
elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 38)

15,50 761,415 11.801,93

TOTAL Titol 4 01.02.03.01 145.879,84

Obra 01 Pressupost A40814

Capítol 02 CARRETERA

Titol 3 03 AFERMATS

Titol 4 02 PAVIMENTS

1 G9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 25)

0,87 5.550,920 4.829,30

2 G9H11J51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (P - 23)

55,03 932,555 51.318,50

3 G9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 26)

0,59 5.550,920 3.275,04

4 G9H11B51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada (P - 22)

55,29 799,332 44.195,07

5 G9J13K20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb
polímers termoadherent tipus C60BP3/BP4 TER, amb dotació 0,6
kg/m2 (P - 27)

0,40 9.114,420 3.645,77

6 G9H315Q1 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de
trànsit BBTM, 11B PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i
granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 24)

4,45 9.114,420 40.559,17

TOTAL Titol 4 01.02.03.02 147.822,85

EUR
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Obra 01 Pressupost A40814

Capítol 02 CARRETERA

Titol 3 03 AFERMATS

Titol 4 03 VORERES I VORADES

1 G9787FD1 m Rigola de formigó HM-30/S/20/I+E, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm
d'alçària, acabat remolinat (P - 18)

8,88 59,660 529,78

2 G9787FN1 m Rigola de formigó HM-30/S/20/I+E, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 40 cm d'amplària i de 25 a 30 cm
d'alçària, acabat remolinat (P - 19)

11,82 335,680 3.967,74

3 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus america llis, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
n/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 17)

28,04 382,780 10.733,15

4 G9GA5T34 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat des de camió,
estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat (P - 21)

91,34 130,705 11.938,59

5 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de
forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients (P - 20)

48,63 768,850 37.389,18

TOTAL Titol 4 01.02.03.03 64.558,44

Obra 01 Pressupost A40814

Capítol 02 CARRETERA

Titol 3 04 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

1 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 4)

32,70 26,000 850,20

2 FBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 3)

112,16 7,000 785,12

3 FBB11131 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 135
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 2)

214,05 5,000 1.070,25

4 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 31)

155,87 1,000 155,87

5 GBB21301 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 90x90 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 32)

164,87 8,000 1.318,96

6 GBB33110 u Caixetí de ruta amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 25x16
cm, fixat al senyal (P - 33)

34,77 4,000 139,08

7 GBBZA007 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
35)

169,75 7,000 1.188,25

8 GBBZ3013 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 34)

102,72 21,000 2.157,12

9 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 30)

17,91 520,930 9.329,86

10 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
29)

0,81 1.779,370 1.441,29

EUR
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11 GBA1A110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 30 cm 1/1, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 28)

1,37 270,000 369,90

TOTAL Titol 3 01.02.04 18.805,90

Obra 01 Pressupost A40814

Capítol 02 CARRETERA

Titol 3 05 ENTORN I ACABATS

1 GR44D21C u Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de
perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua (P - 39)

60,17 30,000 1.805,10

2 GR632P31 u Plantació d'arbre amb mitjans manuals i mecanics, amb clot de
plantacio de 0,7x0,7x0,7 m. incloses totes les tasques d'arrelament i
manteniment, aixi com els mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució fins a la recepcio de l'obra (P - 40)

25,25 30,000 757,50

TOTAL Titol 3 01.02.05 2.562,60

Obra 01 Pressupost A40814

Capítol 03 ESCULLERA

Titol 3 01 ESCULLERA

1 F3J2271C m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada (P -
1)

85,43 2.156,216 184.205,53

2 G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 11)

3,55 10.035,414 35.625,72

3 G2264112 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació (P - 12)

7,65 4.630,971 35.426,93

TOTAL Titol 3 01.03.01 255.258,18

Obra 01 Pressupost A40814

Capítol 04 SERVEIS

1 GSER0010 u Serveis (P - 42) 324.100,00 1,000 324.100,00

TOTAL Capítol 01.04 324.100,00

Obra 01 Pressupost A40814

Capítol 05 URBANITZACIÓ CARRER EQUIPAMENT

1 GURB0010 u Urbanització carrer equipament (P - 43) 119.400,00 1,000 119.400,00

TOTAL Capítol 01.05 119.400,00

Obra 01 Pressupost A40814

EUR
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Capítol 06 DESPLAÇAMENT LÍNIA ALTA TENSIÓ

1 GDES0010 u Desplaçament línia alta tensió (P - 36) 201.086,00 1,000 201.086,00

TOTAL Capítol 01.06 201.086,00

Obra 01 Pressupost A40814

Capítol 07 URBANITZACIÓ ZONES VERDES

1 GURB0020 u Urbanització zones verdes (P - 44) 25.107,00 1,000 25.107,00

TOTAL Capítol 01.07 25.107,00

Obra 01 Pressupost A40814

Capítol 08 SEGURETAT I SALUT

1 GSEG0010 u Seguretat i Salut a justificar per la Direcció Facultativa (P - 41) 13.998,24 1,000 13.998,24

TOTAL Capítol 01.08 13.998,24

Obra 01 Pressupost A40814

Capítol 09 IMPREVISTOS

1 GIMP0010 u Imprevistos a justificar per la Direcció Facultativa (P - 37) 14.000,00 1,000 14.000,00

TOTAL Capítol 01.09 14.000,00

EUR
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NIVELL 4: Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.01.02.01  MATERIALS GRANULARS 19.501,47

Titol 3 01.01.02  AFERMATS 19.501,47

Titol 4 01.02.03.01  MATERIALS GRANULARS 145.879,84

Titol 4 01.02.03.02  PAVIMENTS 147.822,85

Titol 4 01.02.03.03  VORERES I VORADES 64.558,44

Titol 3 01.02.03  AFERMATS 358.261,13

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
377.762,60

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  MOVIMENTS DE TERRA 14.273,79

Titol 3 01.01.02  AFERMATS 19.501,47

Capítol 01.01  CAMÍ DE TERRA 33.775,26

Titol 3 01.02.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 7.772,43

Titol 3 01.02.02  MOVIMENT DE TERRES 22.940,26

Titol 3 01.02.03  AFERMATS 358.261,13

Titol 3 01.02.04  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 18.805,90

Titol 3 01.02.05  ENTORN I ACABATS 2.562,60

Capítol 01.02  CARRETERA 410.342,32

Titol 3 01.03.01  ESCULLERA 255.258,18

Capítol 01.03  ESCULLERA 255.258,18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
699.375,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  CAMÍ DE TERRA 33.775,26

Capítol 01.02  CARRETERA 410.342,32

Capítol 01.03  ESCULLERA 255.258,18

Capítol 01.04  SERVEIS 324.100,00

Capítol 01.05  URBANITZACIÓ CARRER EQUIPAMENT 119.400,00

Capítol 01.06  DESPLAÇAMENT LÍNIA ALTA TENSIÓ 201.086,00

Capítol 01.07  URBANITZACIÓ ZONES VERDES 25.107,00

Capítol 01.08  SEGURETAT I SALUT 13.998,24

Capítol 01.09  IMPREVISTOS 14.000,00

Obra 01 Pressupost A40814 1.397.067,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.397.067,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost A40814 1.397.067,00

1.397.067,00

euros
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6. MOBILITAT SOSTENIBLE 
 
 
 
Els present Pla Parcial compleix totes les determinacions del planejament urbanístic general 
en matèria de mobilitat sostenible. 
 
L'objectiu principal és assegurar la introducció de les mesures que garanteixin la ordenació 
de la nova mobilitat que resultat del nou desenvolupament urbanístic, preveient la integració 
funcional de les xarxes per a vianants, bicicletes i transport col·lectiu.  
 
S'incorporen els valors de qualitat de vida i seguretat que ha de permetre les millors 
condicions per a l'accessibilitat i la connectivitat urbana i social. 
 
D'acord amb aquest marc d'anàlisi, de diagnosi i de vocació propositiva de l'estudi 
d'avaluació de la mobilitat generada, el pla defineix les mesures i les actuacions necessàries 
per tal d'assegurar que la nova mobilitat en l'àmbit d'estudi segueixi unes pautes 
caracteritzades per la preponderància dels mitjans de transport més sostenibles, d'acord 
amb el Decret 344/2006. 
 
En la gestió dels serveis públics que es desenvoluparan a l’àmbit del sector SUD-Ig 1 
Rousselot-Baró es tindrà especial cura en el compliment de la Llei 9/2003, de 13 juny, de la 
mobilitat. 
 
En el disseny dels carrers, s’ha tingut especial atenció en la integració del nou sistema viari 
al medi i, al mateix temps, a la xarxa viària existent al nucli urbà de Cervià de Ter. 
 
Es disposa un ample de voreres que afavoreix l’accés per a vianants. 
 
Per assegurar la supressió de barreres urbanístiques es disposaran guals adaptats a tots els 
encreuaments, i en especial a l'extrem est del carrer de la zona d'equipament davant del 
cementiri. 
 
Les actuacions de jardineria de la zona verda permetran millorar la seva accessibilitat. 
 
La situació del nou sòl industrial al costat de la carretera GI-633 i molt propera a 
l'encreuament amb la NII i al costat de l'accés a l'AP-7 assegura una bona accessibilitat i 
mobilitat. Així mateix facilita la seva accessibilitat amb transport públic. 
 
S’afavorirà l’ús de sistemes de mobilitat sostenible per a accedir als llocs de treball que es 
generaran al nou sector industrial. 
 
El manteniment i millora de l'accessibilitat del camí reial des de la carretera GI-633 permetrà 
un accés sostenible caminant o en bicicleta des del nucli. 
 
L'avaluació favorable de la capacitat d'absorció dels serveis viaris i dels sistemes de 
transport, incloent-hi els sistemes de transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments 
en bicicleta i a peu, en l'increment potencial dels desplaçaments provocats per la nova 
planificació i consegüent nova implantació d'activitats, garanteix la sostenibilitat de la 
mobilitat del sistema. 
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7. PLÀNOLS 
 
 
 
 
PLÀNOLS D'INFORMACIÓ 
 
 
I.1 SITUACIÓ 
 
I.2 SITUACIÓ SOBRE PLÀNOL D'ORDENACIÓ POUM 
 CLASSIFICACIÓ DEL SÒL. ESTRUCTURA BÀSICA I TERRITORIAL 
 
I.3 PLÀNOL CADASTRAL I TOPOGRÀFIC AMB ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
 ZONA INDUSTRIAL SUD-Ig 1a 
 
I.4 PLÀNOL CADASTRAL I TOPOGRÀFIC AMB ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
 ZONA EQUIPAMENTS SUD-Ig 1b 
 
I.5 PLÀNOL CADASTRAL I TOPOGRÀFIC AMB ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
 ZONA ESPAIS LLIURES SUD-Ig 1c 
 
I.6 ZONES INUNDABLES. ZONA INDUSTRIAL SUD-Ig 1a 
 
 
 
 
PLÀNOLS D'ORDENACIÓ 
 
 
O.1 ZONIFICACIÓ. ZONA INDUSTRIAL SUD-Ig 1a 
 
O.2 ZONIFICACIÓ. ZONA EQUIPAMENTS SUD-Ig 1b ESPAIS LLIURES SUD-Ig 1c 
 
O.3 XARXA VIÀRIA. ZONA INDUSTRIAL SUD-Ig 1a 
 
O.4 XARXA VIÀRIA. ZONA EQUIPAMENTS SUD-Ig 1b 
 
O.5 MESURES DE PROTECCIÓ A LA INUNDABILITAT 
 
O.6 XARXA DE SANEJAMENT. ZONA INDUSTRIAL SUD-Ig 1a 
 
O.7 XARAX D'ABASTAMENT D'AIGUA. ZONA INDUSTRIAL SUD-Ig 1a 
 
O.8 XARXA ELÈCTRICA. ZONA INDUSTRIAL SUD-Ig 1a 
 
O.9 TELECOMUNICACIONS I ENLLUMENAT. ZONA INDUSTRIAL SUD-Ig 1a 
 
O.10 SERVEIS. ZONA EQUIPAMENTS SUD-Ig 1b 
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Núm. Tipus  Refer. Cadastral  Propietari  Superfície 
Cadastra l 

 Superfície 
Afectada 

      
1  URBANA  17055A00700006 ROUSSELOT GELATIN SL       50.176 m2 18.180,89 m2 
2 URBANA  17055A00700034 ROUSSELOT GELATIN SL 44.808 m2 37.391,63 m2 
3 URBANA  17055A00700041 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER            243 m2 235,19 m2 
4 URBANA  17055A00700042 INSTAL. RAMADERES RACOSTA, SL            482 m2 473,15 m2 
5 URBANA  17055A00700044 INSTAL. RAMADERES RACOSTA, SL         6.931 m2 6.786,85 m2 
6 URBANA  17055A007 NARCÍS DE PUIG -- 1.740,76 m2 
7 RÚSTICA 17055A00700290 ROUSSELOT GELATIN SL         1.292 m2 12,92 m2 
8 RÚSTICA 17055A00700063 MARINO LLINAS ALEMANY         2.566 m2 20,14 m2 
9 RÚSTICA 17055A00700065 JOSE MARISCH FERRER         2.708 m2 133,50 m2 
10 RÚSTICA 17055A00700066 JUAN TORRENT SELLENS 14.450 m2 457,14 m2 
11 RÚSTICA 17055A00700309 JUAN TORRENT SELLENS 501 m2 122,36 m2 
12 RÚSTICA 17055A00700070 ROSA MARIA SELLENS VALLEJA         1.751 m2 86,50 m2 
13 RÚSTICA 17055A00700072 JUAN TORRENT SELLENS 5.732 m2 178,33 m2 
14 RÚSTICA 17055A00700074 JOSE MARISCH FERRER         2.015 m2 52,17 m2 
15 RÚSTICA 17055A00700075 NARCIS ILLA ALSINA 3.713 m2 197,17 m2 
16 RÚSTICA 17055A00700076 PILAR MARTÍ QUER 1.695 m2 38,61 m2 
17 RÚSTICA 17055A00700077 JOAN VIDAL ARREY         2.178 m2 14,98 m2 
18 RÚSTICA 17055A00700079 JUAN TORRENT SELLENS 9.044 m2 249,84 m2 
19  RÚSTICA 17055A00700080 CESAREO PLANAS BACH         2.929 m2 71,60 m2 
20 RÚSTICA 17055A00700081 ESTEBAN CASADELLÀ QUER         3.283 m2 130,08 m2 
21 RÚSTICA 17055A00700082 ROSARIO GALÍ FERRER 2.606 m2 83,39 m2 
22 RÚSTICA 17055A00700083 PILAR SOLER CORTADA         6.297 m2 224,58 m2 
23 RÚSTICA 17055A00700288 MARIA TERESA PLANELLAS MARTÍ         2.770 m2 59,55 m2 
24 RÚSTICA 17055A00709011 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA         2.492 m2 701,34 m2 
   CAMÍ PÚBLIC --  1.106,60 m2 
      
TOTAL  68.749,27 m2 
 









SUPERFÍCIES DEL SECTOR: 
 
SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR 139.679,53 m2 100,000 %

SUPERFÍCIE ZONES DEL SECTOR DISCONTINU 
ZONA INDUSTRIAL- SUD-Ig 1a 68.749,27 m2 49,219 %
ZONA D'EQUIPAMENTS - SUD-Ig 1b 13.890,96 m2 9,945 %
ZONA D'ESPAIS LLIURES - SUD-Ig 1c 57.039,30 m2  40,836 %
 
 
SUPERFÍCIES DEL SECTOR SEGONS QUALIFICACIÓ: 
 
SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR 139.679,53 m2 100,000 %

SÒL 
D'APROFITAMENT  
PRIVAT  

ZONA INDUSTRIAL- SUD-Ig 1a 60.011,25 m2 42,964 %
ZONA D'EQUIPAMENTS - SUD-Ig 1b 0,00 m2 0,000 %
ZONA D'ESPAIS LLIURES - SUD-Ig 1c 0,00 m2 0,000 %
TOTAL 60.011,25 m2 42,964 %

VIALITAT ZONA INDUSTRIAL- SUD-Ig 1a 8.738,02 m2 6,255 %
ZONA D'EQUIPAMENTS - SUD-Ig 1b 1.013,67 m2 0,726 %
ZONA D'ESPAIS LLIURES - SUD-Ig 1c 0,00 m2 0,00 %
TOTAL 9.751,69 m2 6,981 %

SÒL D'EQUIPAMENTS - SUD-Ig 1b 12.877,29 m2 9,219 %

ZONA D'ESPAIS LLIURES - SUD-Ig 1c 57.039,30 m2  40,836 %
 
 
JUSTIFICACIÓ DE COMPLIMENT DE CESSIONS MÍNIMES PER SISTEMES: 
 
CESSIONS MÍNIMES EXIGIBLES PLANEJAMENT PLA PARCIAL

% SUPERFÍCIE M2 % SUPERFÍCIE M2

ESPAIS LLIURES 10,00 % 13.967,95 m2 40,84 % 57.039,30 m2 
EQUIPAMENT 4,00 % 5.587,18 m2 9,22 % 12.877,29 m2

VIALITAT 3,00 % 
(POUM) 

4.190,39 m2 6,98 % 9.751,69 m2 

TOTAL CESSIONS 17,00 % 23.745,52 m2 57,04 % 79.668,28 m2

 
 
JUSTIFICACIÓ DE COMPLIMENT DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS: 
 
 POUM PLAPARCIAL 
OCUPACIÓ NETA  % 75 % 75 % 

m2 ocupació --- m2 45.008,44 m2

EDIFICABILITAT BRUTA m2 sostre / m2 sòl 0,380 m2 / m2 0,378 m2 / m2 
m2 sostre 53.078,22 m2 52.809,90 m2 

EDIFICABILITAT NETA m2 sostre / m2 sòl --- m2 / m2 0,88 m2 / m2

m2 sostre --- m2 52.809,90 m2 
 



SUPERFÍCIES DEL SECTOR:
 
SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR 139.679,53 m2 100,000 %

SUPERFÍCIE ZONES DEL SECTOR DISCONTINU
ZONA INDUSTRIAL- SUD-Ig 1a 68.749,27 m2 49,219 %
ZONA D'EQUIPAMENTS - SUD-Ig 1b 13.890,96 m2 9,945 %
ZONA D'ESPAIS LLIURES - SUD-Ig 1c 57.039,30 m2 40,836 %
 
 
SUPERFÍCIES DEL SECTOR SEGONS QUALIFICACIÓ: 
 
SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR 139.679,53 m2 100,000 %

SÒL 
D'APROFITAMENT  
PRIVAT  
 

ZONA INDUSTRIAL- SUD-Ig 1a 60.011,25 m2 42,964 %
ZONA D'EQUIPAMENTS - SUD-Ig 1b 0,00 m2 0,000 %
ZONA D'ESPAIS LLIURES - SUD-Ig 1c 0,00 m2 0,000 %
TOTAL 60.011,25 m2 42,964 %

VIALITAT ZONA INDUSTRIAL- SUD-Ig 1a 8.738,02 m2 6,255 %
ZONA D'EQUIPAMENTS - SUD-Ig 1b 1.013,67 m2 0,726 %
ZONA D'ESPAIS LLIURES - SUD-Ig 1c 0,00 m2 0,00 %
TOTAL 9.751,69 m2 6,981 %

SÒL D'EQUIPAMENTS - SUD-Ig 1b 12.877,29 m2 9,219 %

ZONA D'ESPAIS LLIURES - SUD-Ig 1c 57.039,30 m2 40,836 %
 
 
JUSTIFICACIÓ DE COMPLIMENT DE CESSIONS MÍNIMES PER SISTEMES: 
 
CESSIONS MÍNIMES EXIGIBLES PLANEJAMENT PLA PARCIAL

% SUPERFÍCIE M2 % SUPERFÍCIE M2

ESPAIS LLIURES 10,00 % 13.967,95 m2 40,84 % 57.039,30 m2 
EQUIPAMENT 4,00 % 5.587,18 m2 9,22 % 12.877,29 m2

VIALITAT 3,00 % 
(POUM) 

4.190,39 m2 6,98 % 9.751,69 m2 

TOTAL CESSIONS 17,00 % 23.745,52 m2 57,04 % 79.668,28 m2

 
 
JUSTIFICACIÓ DE COMPLIMENT DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS: 
 
 POUM PLAPARCIAL 
OCUPACIÓ NETA  % 75 % 75 % 

m2 ocupació --- m2 45.008,44 m2

EDIFICABILITAT BRUTA m2 sostre / m2 sòl 0,380 m2 / m2 0,378 m2 / m2 
m2 sostre 53.078,22 m2 52.809,90 m2 

EDIFICABILITAT NETA m2 sostre / m2 sòl --- m2 / m2 0,88 m2 / m2

m2 sostre --- m2 52.809,90 m2 
 









Temperatura     menor de 25° C 
pH      entre 6,5 i 8,7 
Matèria en suspensió   menor de 40 pp/m 
Matèria sedimentable   menor de 0,2 m/l 
D.B.O.     menor de 20 pp/l 
Oxigen dissolt    major de 3 pp/m 
Oxidabilitat permanganat   menor de 10 
Amoníac     menor de 1 pp/m 
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