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I. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ 

1. MARC TERRITORIAL 

1.1 EL MEDI FÍSIC 

El municipi de Fornells de la Selva, amb una extensió aproximada de 11,9 km2 es 
situa al centre de la comarca del Gironès. Limita a l’oest amb el municipi d’Aiguaviva, 
al nord amb els municipis de Vilablareix, Girona i Quart, a l’est amb els municipis de 
Llambilles i Campllong, tots ells en la mateixa comarca i, al sud, amb el de Riudellots 
de la Selva, en la comarca de la Selva. 

Els terrenys ocupats pel municipi, de naturalesa planera, s’ubiquen en el Pla de 
Girona, a banda i banda de la vall mitjana del riu Onyar, el qual travessa el municipi 
per la part central del sud al nord. 

El municipi neix al voltant del nucli vell a l’entorn de l’església de Sant Cugat, sobre 
l’antic camí de Girona a Fornells, amb una intensa densitat de masos dispersos per la 
plana agrícola. Aquesta estructura territorial es recolza sobre diferents veïnats: la 
Barceloneta, La Selva, Mas Cases i Mas Serra. Més recentment el creixement del 
municipi es fa principalment al voltant de les urbanitzacions residencials del Fornells 
Parc al nord del municipi i de Can Busquets, a l’altra banda de la línia ferroviària. 
Destaquen també l’important polígon industrial nascut al llarg de la carretera N-II, i de 
forma menys intensa les instal·lacions industrials en el límit del municipi de Girona i les 
de l’extrem sud, a tocar dels municipis de Riudellots i Aiguaviva. 

1.2 LA XARXA DE COMUNICACIONS 

Les infraestructures de comunicacions que discorren pel municipi de Fornells de la 
Selva tenen especial rellevància donada la situació estratègica del municipi, al sud de 
l’àrea urbana de Girona i al llarg del connector mediterrani. D’una part l’antiga 
carretera N-II i la seva variant cap a la Vall de Sant Daniel i la línia de ferrocarril de 
França a Barcelona travessant de nord a sud el municipi. Per altra banda i, de forma 
més tangencial, afecten a l’estructura del municipi la nova línia ferroviària del tren 
d’alta velocitat, a ponent, i la carretera C-66 de Girona a Sant Feliu de Guíxols al nord-
est. 

L’accés rodat al nucli vell de Fornells es produeix des de la carretera local de Girona a 
Fornells de la Selva (GIP-6631) i, d’aquesta fins la zona esportiva, segueix la carretera 
local cap el municipi de Campllong. 

A nivell d’estructura viària destaca, també, en el municipi de Fornells de la Selva, 
l’important trama de carreteres locals que relliguen aquest territori agrícola, 
conjuntament amb camins que donen accés a una basta extensió de masos i cases 
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rurals. Així, transcorren la carretera antiga de Palau, al nord, la carretera de Quart i la 
de la Barceloneta, a l’est cap a Llambilles. D’entre els camins cal anomenar el camí del 
riu, el camí de les Brugueres a Quart, el camí ral, el camí de Can Dellonder i el camí 
del Mas Astorga que porta a Campllong. 

1.3 EL MEDI NATURAL 

El municipi de Fornells de la Selva s’ubica en una plana eminentment agrícola, al sud 
de l’àrea urbana de Girona. 

La qualitat de les seves terres i l’abundància d’aigua fan que la producció agrícola, tant 
de secà com de regadiu, sigui un element ambiental destacable del municipi. Aquesta 
trama agrícola es troba intercalada per boscos mediterranis de menor mida, de pins i 
rouredes, principalment a l’est. 

Hidrològicament el municipi es troba travessat pel riu Onyar, que transcorre aigües 
avall de sud a nord, en un llarg i ampli meandre. Aquest accident és l’element 
ambientalment més important del municipi. Una extensa trama de recs, torrents i 
rieres, drena el seu territori d’entre les quals destaquen la riera de Can Busquets al 
nord, el rec Madral a l’est, el rec de la Font d’en Masol a l’oest, la riera Buganto, la 
riera de la Torre i el rec del Regis, totes elles al sud. 

L’informe de sostenibilitat ambiental que s’adjunta, detalla aquest apartat. 

1.4 ECONOMIA I POBLACIÓ 

L’evolució econòmica del municipi de Fornells de la Selva ha esta vinculada fins els 
darrers seixanta anys a l’agricultura i a la ramaderia com a conseqüència de la qualitat 
dels terrenys. A partir de 1960, però, arriba el fenomen de la industrialització com a 
conseqüència de la proximitat del municipi amb la capital comercial de Girona i del pas 
de les grans infraestructures territorials de la comarca com son la carretera N-II i el 
ferrocarril de França a Barcelona. Aquests fets van suposar una profunda 
transformació de l’economia del municipi, amb l’aparició de noves urbanitzacions 
residencials (Fornells Parc) i d’un nou polígon industrial al sud de Girona. 

Pel que fa a la demografia, el municipi de Fornells té les mateixes característiques que 
les del poblament rural de la comarca. Així es produí un augment de la població a 
finals del segle XVIII, fruit de l’avenç de les tècniques agrícoles i l’extensió de les terres 
de conreu (344 habitants el 1787 i 853 habitants el 1857). Aquesta població es 
mantingué lleugerament fins la segona meitat del segle XX, moment en el qual es 
produeix el creixement (858 habitants el 1960, 940 habitants el 1981 i 1.167 habitants 
el 1992). Aquest clar procés d’expansió del municipi ha estat especialment important 
en la última dècada (1.489 habitants l’any 2000, 1890 habitants l’any 2006 i 2.380 
habitants l’any 2011), per sobre de la mitjana catalana, la major part de la qual es 
concentra en el nucli de Fornells i en les urbanitzacions confrontants de Can de Can 
Busquets, Pep Ventura i Fornells Parc. 
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1.5 L’ESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPI 

Com ja s’ha esmentat el municipi de Fornells s’aplega al voltant del nucli vell, a l’entorn 
de l’església de Sant Cugat. Aquest nucli originari es situa al mig del municipi a la riba 
esquerra del riu Onyar. A més l’estructura urbana antiga del municipi es reparteix per 
una extensa trama de masies i cases rurals distribuïdes pel territori, però concentrades 
especialment a l’oest, agrupades en els veïnats de la Barceloneta, de la Selva, del 
Mas Cases i del Mas Serra. D’entre aquestes hi destaquem diverses construccions de 
notable valor arquitectònic i històric, com són la Torre de Bac i la Torre d’Estrac, 
ambdues bens culturals d’interès nacional, o d’altres com són Can Ferrando, Torre de 
Raset, Can Sibils, Mas Tomàs, Mas Mallorquinet, Mas Pou i Can Dellonder. 

No obstant, aquesta estructura inicial, i com ja s’ha exposat a la segona meitat del 
segle XX, es produeix l’expansió i creixement del municipi, amb diverses 
urbanitzacions de nova factura a mig camí de Girona (urbanització del Fornells Parc) o 
més properes al nucli. És també en aquesta etapa que s’inicia el polígon industrial de 
Fornells de la carretera N-II. 

En els últims 20 anys s’ha produït una important culminació d’aquestes urbanitzacions 
inicials, i s’han produït diversos creixements residencials importants com són les 
urbanitzacions de Pep Ventura i de Can Busquets, ubicada a tocar el nucli de Fornells, 
entre el polígon industrial i la via del tren. En aquesta darrera època destaca l’ampli 
procés d’equipament del municipi, amb importants instal·lacions esportives, culturals i 
d’espais lliures al servei de la creixent població. 

A nivell industrial hi destaca els darrers anys l’execució del polígon d’activitat 
econòmica del Pla de la Seva, a ponent del a carretera N-II. 

2. PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT 

2.1 LA REVISIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 

PLANEJAMENT DE 1999 

Les Normes Subsidiàries de Planejament vigents del municipi de Fornells de la Selva 
foren aprovades definitivament pel la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de 
Girona el 10 de febrer de 1999 i publicades al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes de la seva vigència, el 12 de juliol de 1999. 

Aquell document, suposava la revisió d’unes anteriors Normes Subsidiàries de 1989, 
amb l’objectiu d’adequar al planejament del municipi a la normativa del moment, 
ajustant-se, alhora, a les repercussions i afectacions que suposaven la variant de la 
carretera N-II i la reserva per la construcció del tren d’alta velocitat. 

Les Normes Subsidiàries vigents contemplen la següent estructura de sistemes 
generals i locals: 
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― El sistema de comunicació i franges de protecció que comprèn: 

� La xarxa de camins i carreteres (codi C1) 

� Les franges de protecció de la xarxa de camins i carreteres (codi C2) 

� La xarxa ferroviària (codi F1) 

� Les franges de protecció de la xarxa ferroviària (codi F2) 

� El sistema de cursos d’aigua corresponent als recs i rieres (codi R2) 

― El sistema d’espais lliures que s’estructura a la vegada en: 

� Espais lliures i jardins públics en sòl urbà (codi A1) 

� Espais lliures  i jardins públics en sòl urbanitzable i no urbanitzable (codi A2) 

― El sistema d’equipaments i dotacions comunitàries, amb la següent classificació en 
funció de la classe del sòl en què es troba i de l’ús que s’hi proposa: 

� Equipaments en sòl urbà sense ús específic (codi E1) 

� Equipament docent en sòl urbà (codi E1.1) 

� Equipament cultural en sòl urbà (codi E1.2) 

� Equipament religiós en sòl urbà (codi E1.3) 

� Equipament administratiu en sòl urbà (codi E1.4) 

� Equipament esportiu en sòl urbà (codi E1.5) 

� Equipament sanitari assistencial en sòl urbà (codi E1.6) 

� Equipament d’abastaments en sòl urbà (codi E1.7) 

� Equipament d’aparcament en sòl urbà (codi E1.8) 

� Equipament de transport en sòl urbà (codi E1.9) 

� Equipament de serveis tècnics en sòl urbà (codi E1.10) 

� Equipament en sòl urbanitzable i no urbanitzable (codi E2) 

� Equipaments de titularitat privada (codi E3) 

� Equipaments docents de gestió privada (codi E3.1) 

� Equipaments hotelers (codi E3.11) 

� Equipaments d’acampada (codi E3.12) 

� Equipaments esportiu privat (codi E3.13) 
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� Equipaments de serveis públics (codi E3.14) 

� Equipament industrial càrnic (fàbrica Riudellots-Fornells) (codi E3.15) 

Pel que fa a la regulació detallada del sòl urbà les Normes Subsidiàries contemplen les 
següents zones: 

― Zona de casc antic (codi 1), que comprèn el centre històric de Fornells als efectes 
de la seva preservació i protecció. Aquesta ve determinada per una normativa 
precisa i detallada a on s’estableix una façana mínima de 6,50 m, una fondària 
edificable de 20 m en PB i 14 m en plantes pis, una alçada mitjana entre les 
edificacions veïnes d’un màxim de PB+2 i 9,30 m i un mínim de PB+1 i 5,80 m. 

― Zona de creixement urbà (codi 2), corresponent al tipus d’ordenació aïllada o 
aparellada envoltades totalment o parcialment de jardins privats. S’estableixen 
dues subzones: subzona 2a d’habitatges unifamiliars o unifamiliars aparellats i 
subzona 2b d’habitatges unifamiliars, unifamiliars aparellats i plurifamiliars en filera. 
En la primera subzona la parcel·la mínima és de 200 m2 i la façana mínima de 12 
m. En ambdues subzones l’índex d’edificabilitat net és d’1 m2 sostre/ m2 sòl,  
l’ocupació del 50 % i l’alçada reguladora màxima és de 7 m corresponent a PB + 
1PP. 

― Zona d’edificació aïllada (codi 3), corresponent al tipus d’ordenació segons 
edificació aïllada, en habitatges unifamiliars en forma de ciutat jardí. En funció de la 
intensitat d’edificació s’estableixen 3 subzones: 

� La subzona 3a, amb una edificabilitat de 0,8 m2 st/m2 sòl, una ocupació del 40 
% i una parcel·la mínima de 400 m2. 

� La subzona 3b, amb una edificabilitat de 0,6 m2 st/m2 sòl, una ocupació del 30 
% i una parcel·la mínima de 600 m2. 

� La subzona 3c, amb una edificabilitat de 0,4 m2 st/m2 sòl, una ocupació del 20 
% i una parcel·la mínima de 800 m2. 

En totes les subzones l’alçada màxima és de 7 m, corresponent a PB+1, admetent-se 
una ocupació per edificació auxiliar del 5 %, acceptant-se l’habitatge unifamiliar. 

― Zona de volumetria específica (codi 4), que correspon al sector 4a delimitat pels 
carrers Narcís Monturiol, Gausfred Llong i Isaac Albèniz i que disposa d’una 
volumetria concreta definida en els plànols d’ordenació. 

― Zona de verd privat (codi 5), que correspon als terrenys privats lliures d’edificació. 

― Zona industrial (codi 6), que correspon al sòl destinat a la implantació d’indústries i 
magatzems. Per les seves peculiaritats i diferents intensitats s’estableixen tres 
subzones: 

� La subzona d’edificació entre mitgeres (codi 6a), en la qual la parcel·la mínima 
és de 800 m2, amb una ocupació del 80 %, un índex d’edificabilitat neta de 
1,30 m2 st/m2 sòl i una alçada reguladora màxima de 10 m. 
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� La subzona d’edificació aïllada agrupada (codi 6b), en la qual la parcel·la 
mínima és de 1000 m2, amb una ocupació màxima del 65 %, un índex 
d’edificabilitat neta de 1,15 m2 st/m2 sòl i una alçada de 10 m. 

� I la subzona d’edificabilitat aïllada (codi 6c), en la qual la parcel·la mínima és de 
2000 m2, l’ocupació màxima del 60 %, l’índex d’edificabilitat neta de 1 m2 
st/m2 sòl i una alçada reguladora màxima de 15 m. 

Pel desenvolupament del sòl urbanitzable (codi 7) previst per les Normes Subsidiàries, 
de tipus delimitat, es delimiten 3 sectors residencials i 2 sectors industrials: 

― El sector de desenvolupament residencial Can Busquets (codi 7a-1), que es troba 
situat a ponent del nucli de Fornells, a l’altra banda de la via del tren. La superfície 
prevista és de 10,30 Ha. amb una edificabilitat bruta de 0,30 m2 st/m2 sòl i una 
densitat de 17 habitatges/Ha. 

― El sector de desenvolupament residencial Pep Ventura-Via del tren (codi 7a.2), 
ubicat al sud-oest del nucli de Fornells, també a l’altre costat de la via del tren, amb 
una superfície de 3,46 Ha, i amb una edificabilitat bruta de 0,30 m2 st/m2 sòl i una 
densitat de 17 habitatges /Ha. 

― El sector de desenvolupament residencial Camí vell de Palau (codi 7a.3), ubicat a 
l’extrem nord del municipi, a tocar amb el de Girona, amb una superfície de 4,03 
Ha, una edificabilitat de 0,30 m2 st/m2 sòl i una densitat de 17 habitatges/Ha. 

― El sector de desenvolupament industrial Can Faixedes (codi 7b.1), ubicat al nord 
del polígon industrial de Fornells, amb una superfície de 12,98 Ha i una 
edificabilitat bruta de 0,70 m2 st/m2 sòl. 

― El sector de desenvolupament industrial del Pla de la Seva (codi 7b.2), ubicat a 
l’oest del polígon industrial, entre la carretera N-II i el límit del terme, amb una 
superfície de 65,72 Ha, i amb una edificabilitat bruta de 0,70 m2 st/m2 sòl. 

― Finalment, el codi 7c correspon al sector de desenvolupament industrial amb pla 
parcial aprovat, de 6,80 Ha. 

Pel que fa al sòl no urbanitzable (codi 8) les Normes subsidiàries vigents contemplen 
les següents qualificacions: 

― Zona agrícola (codi 8a), que abasta principalment els terrenys agrícoles. 

― Zona forestal (codi 8b), que abasta els terrenys de naturalesa forestal. 

Pel desenvolupament del sòl urbà, les Normes subsidiàries delimiten diferents àmbits 
de gestió, que desenvolupen principalment operacions urbanístiques ja previstes en 
l’anterior planejament general. Els àmbits delimitats i regulats en l’apartat de Normes 
transitòries són: 

― Unitat d’actuació número 1, Sant Cugat-Estació, en el nucli de Fornells. 

― Unitat d’actuació Eixample IV Narcís Monturiol, en el nucli de Fornells. 

― Unitat d’actuació número 3, Gausfred Llong, en el nucli de Fornells. 

― Unitat d’actuació número 4, El Mas, en el nucli de Fornells. 
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― Unitat d’actuació número 5, Camí de Campllong, en el nucli de Fornells. 

― Unitat d’actuació número 6, Sant Georges, en el barri del Fornells Park. 

― Unitat d’actuació número 7, La Selva, al nord del municipi, entre la carretera N-II i 
la via del ferrocarril. 

― Unitat d’actuació número 8, Naus Blaves, al nord del municipi, a tocar Girona. 

― Unitat d’actuació número 9, Remoto - gas gas, al nord del municipi, a l’est de la 
UA-8. 

― Unitat d’actuació número 10, Mas Pla, al nord del polígon industrial. 

― Unitat d’actuació número 11, Mas Recó I, en el polígon industrial. 

― Unitat d’actuació número 12, Mas Lladó II, en el polígon industrial. 

― Unitat d’actuació número 13, El Canyet, al sud del polígon industrial. 

― Unitat d’actuació número 14, Can Lladó I, al sud de la UA-13. 

― Unitat d’actuació número 15, Canyet II, en el polígon industrial. 

2.2 DESENVOLUPAMENT DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 

1999 

Al llarg dels 13 anys de vigència de les Normes subsidiàries s’han tramitat diferents 
projectes urbanístics desplegant el planejament general vigent. Aquests projectes 
desenvolupats (planejament derivat), les diverses modificacions tramitades, 
conjuntament amb el que disposen les Normes subsidiàries de l’any 1999, conformen 
el punt de partida urbanístic del nou Pla d’ordenació urbana de Fornells de la Selva. 

Els documents urbanístics aprovats definitivament i vigents són, ordenats per data de 
tramitació: 

1. Pla parcial d’ordenació del sector residencial Pep Ventura-Via del Tren, aprovat 
definitivament per la Comissió d’urbanisme de Girona el 7 de juny del 2000 (DOGC 
núm. 4965, de 10/9/2007). Aquest sector que ordenava una superfície de 3,58 Ha, d’us 
residencial per permetre la construcció d’aproximadament 54 habitatges unifamiliars i 
bifamiliars. Actualment es troba totalment urbanitzat i amb una alt grau de consolidació 
de l’edificació. 
2. Modificació puntual de les Normes subsidiàries referent a diversos aspectes de la 
normativa urbanística com ara la volumetria, les tanques i les construccions auxiliars, 
aprovada definitivament per la Comissió d’urbanisme de Girona el 20 de desembre del 
2000 (DOGC de 23/5/2001). 
3. Pla parcial d’ordenació del sector industrial Pla de la Selva, aprovat definitivament 
per la Comissió d’urbanisme de Girona el 6 de març de 2002 (DOGC núm. 4965 de 10 
/9/2007). Aquest sector desplega una important àrea industrial de 69,56 Ha, a ponent 
del municipi al servei del mateix i de l’àrea urbana de Girona. Actualment està 
totalment urbanitzat, però té un grau de consolidació de l’edificació molt baix. 



POUM  de Fornells de la Selva. Avanç de planejament pàg. 12 

4. Modificació puntual de les Normes subsidiàries per a la modificació de la traça d’un 
vial estructural del sector industrial del Pla de la Seva, aprovat definitivament per la 
Comissió d’urbanisme de Girona el 30 de gener de 2002 (DOGC de 2/5/2002). 
5. Modificació puntual de les Normes subsidiàries per a la qualificació d’una superfície 
de més de 6 Ha com a sistema d’equipaments esportius, per a destinar-los a la 
construcció d’un camp de futbol, ubicats al sud-est del nucli de Fornells. Aquesta 
modificació s’aprova definitivament per la Comissió d’urbanisme de Girona el 30 de 
gener de 2002 (DOGC de 14/5/2002). 
6. Pla parcial d’ordenació del sector residencial Can Busquets, aprovat definitivament 
per la Comissió d’urbanisme de Girona el 30 de gener de 2002 (DOGC núm. 4965 de 
10/9/2007). Aquest sector, situat a ponent del nucli de Fornells, a l’altre costat de la via 
del ferrocarril, va suposar el desenvolupament d’una superfície de gairebé 10 Ha, que 
possibilitaven la construcció de 167 habitatges unifamiliars i bifamiliars. Actualment, el 
sector presenta un elevat grau de consolidació de l’edificació i està totalment 
urbanitzat. 
7. Modificació puntual de les Normes subsidiàries a la zona del polígon Carrer de 
Sant Cugat, aprovada definitivament per la Comissió d’urbanisme de Girona el 6 de 
març de 2002 (DOGC de 30 /5/2002). Aquesta modificació va comportar un lleuger 
ajust del límit del sòl urbà d’aquests terrenys al nord-est de Fornells. 
8. Modificació puntual de les Normes subsidiàries referent al catàleg de bens d’interès 
arquitectònic, aprovat definitivament per la Comissió d’urbanisme de Girona el 28 de 
maig de 2002 (DOGC de 5/9/2002). Aquesta modificació suposava l’ampliació de la 
relació dels bens d’interès local, tot incorporant el catàleg actualitzat corresponent. 
9. Modificació puntual de les Normes subsidiàries referent als articles reguladors de 
les condicions d’edificació de piscines, pistes de tennis i altres, aprovada 
definitivament per la Comissió d’urbanisme de Girona el 4 de desembre del 2002 
(DOGC 24/2/2003). 
10. Pla especial de l’illa Peugeot-Gicauto, aprovat definitivament per la Comissió 
d’urbanisme de Girona el 10 de novembre de 2004 (DOGC de 4/1/2005), que tenia per 
objecte possibilitar un trasllat de l’edificabilitat atorgada en el Pla parcial del Pla de la 
Seva cap a una parcel·la urbana ordenant la volumetria resultant. 
11. Modificació puntual de les Normes subsidiàries a l’antiga seu de Danone a Girona, 
aprovada definitivament per la Comissió d’urbanisme de Girona el 10 de novembre de 
2004 (DOGC de 24/1/2005). Aquesta modificació suposava un ajust de la disposició 
l’àrea edificable en relació als espais lliures públics. 
12. Text refós de les Normes subsidiàries, aprovat definitivament per la Comissió 
d’urbanisme de Girona el 27 de juliol de 2005 (DOGC de 8/3/2006), que tenia per 
objecte unificar, en un text únic, la normativa urbanística corresponent al planejament 
general vigent fins aquella data, donant compliment a la disposició transitòria 4rt de la 
Llei 10/2004 de modificació de la Llei d’urbanisme. 
13. Modificació puntual de les Normes subsidiàries referent al sector escoles per 
qualificar un solar com equipament públic (llar d’infants), al sector antiga guarderia per 
la qualificació d’un solar municipal per la construcció d’habitatges protegits i de l’article 
46.3b de la normativa urbanística referent a les condicions d’edificació dels 
equipaments, aprovada definitivament per la Comissió d’urbanisme de Girona el 29 de 
juny de 2005 (DOGC de 21/4/2006). 
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14. Modificació puntual de les Normes subsidiàries per ampliar l’àmbit del sector 
urbanitzable Camí Vell de Palau, aprovat definitivament per la Comissió d’urbanisme 
de Girona el 15 de desembre de 2005 (DOGC de 14/4/2006). 
15. Pla parcial urbanístic Camí Vell de Palau, aprovat definitivament per la Comissió 
d’urbanisme de Girona el 1 de juny de 2006. Aquest sector residencial es situa al nord 
del municipi, en el barri del Fornells Park, suposava el desenvolupament d’una 
superfície de 3,49 Ha per la construcció de 25 habitatges unifamiliars. Actualment 
l’àrea ordenada es troba totalment urbanitzada però, no obstant, presenta un baix grau 
de consolidació de l’edificació. 
16. Modificació puntual de les Normes subsidiàries referent al polígon urbanístic UA-3 
Gausfred Llong, aprovat definitivament per la Comissió d’urbanisme de Girona el 16 de 
març de 2006 (DOGC de 21/6/2006) que suposava un ajust en la ordenació de la 
unitat d’actuació. 
17. Modificació puntual de les Normes subsidiàries referent a diversos articles de la 
normativa urbanística aprovada definitivament per la Comissió d’urbanisme de Girona 
el 29 de juny de 2006 (DOGC de 27/9/2006). L’objecte d’aquesta modificació era 
adequar el redactat d’alguns articles de la normativa a les necessitats d’aquell 
moment. 
18. Modificació puntual de les Normes subsidiàries referent a l’àmbit de la parcel·la 
número 12b del carrer del riu del municipi, aprovada definitivament per la Comissió 
d’urbanisme de Girona el 8 de febrer de 2007. Aquesta modificació ajustava la 
volumetria d’aquest solar a l’entorn edificat. 
19. Modificació puntual del Pla parcial de Can Busquests, aprovada definitivament per 
la Comissió d’urbanisme de Girona el 15 de març de 2007. Aquesta modificació 
incorporava al sector residencial aprovat amb anterioritat la tipologia d’habitatge 
plurifamiliar, de manera que es permetés la construcció d’habitatges de protecció 
pública. 
20. Modificació puntual de les Normes subsidiàries del polígon UA-14 Can Lladó, 
aprovada definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 13 
d’abril de 2007. Aquesta modificació comportava l’adequació de l’àmbit del polígon a 
l’estructura de la propietat, així com a la xarxa viària supramunicipal. 
21. Modificació puntual de les Normes subsidiàries referents a aspectes puntuals de la 
normativa urbanística (art. 42 i Dta 8a), aprovada definitivament per la Comissió 
d’urbanisme de Girona el 24 de juliol de 2007 (DOGC núm. 4994 de 24/10/2007). 
22. Modificació puntual de les Normes subsidiàries referents a aspectes puntuals de la 
normativa urbanística (art. 82, 11 i 16b de l’annex II) aprovada definitivament per la 
Comissió d’urbanisme de Girona el 21 de novembre de 2007 (DOGC núm. 5053 de 
22/1/2008). 
23. Pla de millora urbana UA-7 la Selva, aprovat definitivament per la Comissió 
d’urbanisme de Girona el 14 de maig de 2008 (DOGC núm. 5159 de 25 /6/2008). 
Aquesta àrea principalment d’activitat econòmica es situa al nord del municipi, entre 
l’antiga carretera N-II i la línia de ferrocarril i l’objecte del Pla de millora era l’ordenació 
dels terrenys i la divisió en 2 polígons de manera que es facilités el seu 
desenvolupament. 
24. Pla especial urbanístic referent als equipaments del sector residencial de Can 
Busquets, aprovat definitivament per la Comissió d’urbanisme de Girona el 17 de juny 
de 2009 (DOGC núm. 5424 de 20/7/2009) el qual en compliment de la legislació 
urbanística determinava l’ús, la titularitat i la volumetria de l’equipament. 
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25. Modificació puntual del Pla parcial Pla de la Seva, aprovat definitivament per la 
Comissió d’urbanisme de Girona el 4 de novembre de 2009 (DOGC núm. 5530 de 
21/12 2009) que tenia per objecte possibilitar una volumetria singular en la parcel·la 
situada en l’extrem nord-est del sector industrial aprovat. 
26. Modificació puntual de les Normes subsidiàries en l’àmbit discontinuo de Can 
Macarelo i de la carretera de Palau, aprovat definitivament per la Comissió 
d’urbanisme de Girona el 17 de juny de 2009 (DOGC núm. 5507 de 17/11/2009) que 
classificava les instal·lacions de la indústria Norfri SA i Friu SA com a sòl urbà no 
consolidat de tipus industrial, vinculat a les instal·lacions existents i delimitant un 
polígon d’actuació que asseguri les obligacions urbanístiques establertes. 

Com a resultat del planejament tramitat a partir de les Normes subsidiàries de l’any 
1999 es constata que en poc més de 13 anys hi ha hagut un ampli desplegament 
urbanístic: s’han aprovat definitivament 16 modificacions puntuals de les Normes 
subsidiàries, 4 plans parcials urbanístics, 1 pla de millora urbana i 2 plans especials, 2 
modificacions puntuals de planejament derivat i un text refós de la normativa. 
Tanmateix, en relació a les previsions d’aquest planejament general, s’han aprovat i 
urbanitzat els tres sectors urbanitzables residencials previstos, que abasten una 
superfície d’aproximadament 17 Ha i s’ha aprovat i urbanitzat un dels sectors 
urbanitzables industrials previstos, ocupant una gran superfície de quasi 70 Ha. En 
relació als àmbits de gestió urbanístics previstos de les quinze unitats d’actuació 
delimitades, es troben desenvolupades dotze d’elles i, per tant, el municipi de Fornells 
ha assolit un alt grau d’execució de les previsions urbanístiques del planejament 
general vigent. 

3. PLANEJAMENT TERRITORIAL 

Dins d’aquest apartat s’analitzen els planejaments territorials d’aplicació vigents que 
cal tenir en compte en la redacció del Pla d’ordenació urbanística de Fornells de la 
Selva. 

3.1 EL PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA 

El Pla Territorial General de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, 
defineix els objectius d’equilibri territorial d’interès general per Catalunya i esdevé el 
marc orientador de les accions amb incidència territorial. Seguint el principi de 
jerarquia normativa que informa i ordena les relacions entre els diferents instruments 
de planejament, i en absència del Pla territorial parcial de les comarques de Girona, 
àmbit en el que es troba inclòs el municipi de Fornells de la Selva, el Pla d’ordenació 
del municipi mantindrà la coherència amb les directrius i determinacions del Pla 
territorial de Catalunya. Aquest planejament territorial defineix com a àrea territorial 
bàsica, dins el sistema territorial del Gironès, l’àrea bàsica de Girona integrada pels 
municipis de Girona, Aiguaviva, Fornells de la Selva, Quart i Vilablareix. 

No obstant el que preveu aquest planejament territorial, les directrius de planificació 
més detallades es troben desenvolupades en el planejament territorial parcial aprovat 
més recentment. 
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3.2 EL PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES DE 

GIRONA 

La Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, crea la figura dels plans 
territorials parcials, que han de desenvolupar el model territorial proposat pel Pla 
territorial general de Catalunya, definint, concretant i desplegant les seves 
determinacions, fixant els objectius d’equilibri d’una part del territori, servint com a 
marc orientador de les accions a emprendre. 

En el DOGC de 15 d’octubre de 2010 es va publicar l’acord del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, de 14 de setembre, pel qual s’aprova definitivament el del 
Pla Territorial Parcial de les Comarques de Girona. 

El Pla territorial de les comarques gironines ordena el territori comprès per les 
comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès i, per tant, on es 
situa el municipi de Fornells de la Selva, així com les comarques del Pla de l’Estany, El 
Ripollès i La Selva. 

L’objectiu general del Pla és de donar resposta a les necessitats del territori, reforçant 
la seva vertebració i evitant el creixement desproporcionat d’alguns assentaments, tot 
establint directrius per a la implantació d’àrees econòmiques i garantint la protecció del 
paisatge, en tant que factor identitari i actiu econòmic. 

Per a garantir una planificació eficient d’aquest territori, el nou Pla defineix tres àmbits 
d’ordenació: El sistema d’espais oberts, el sistema d’assentaments urbans i el sistema 
d’infraestructures de mobilitat. 

En l’apartat d’espais oberts el Pla Territorial es configura com una eina per a preservar 
i protegir els espais d’interès natural, agrícola i paisatgístics dins el sòl no urbanitzable. 
I ho fa mitjançant la distinció de tres tipus bàsics de sòl, de major a menor protecció: 

― Sòl de protecció especial: Que inclou els espais naturals protegits per la legislació, 
els connectors ecològics i els espais agraris. 

― Sòl de protecció territorial: Que aplega els sòls que cal protegir pel seu interès 
agrari i paisatgístic i per a la preservació de corredors d’infraestructures. 

― Sòl de protecció preventiva: Que abasta la resta de terrenys del sòl no 
urbanitzable. 

En l’apartat d’assentaments urbans el Pla territorial estableix les pautes per una 
evolució urbanística sostenible que sigui coherent amb les aptituds i condicions de 
cada lloc del territori. Així, desprès d’una anàlisi detallada dels assentaments actuals, 
es proposen diferents estratègies: creixement potenciat, creixement mitjà o moderat, 
canvi d’ús i reforma interior, millora urbana i compleció i, per últim, manteniment del 
caràcter rural. 

En l’apartat d’infraestructures de la mobilitat, el Pla Territorial recull les previsions del 
Pla d’infraestructures del Transport de Catalunya, amb especial atenció al transport 
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ferroviari i a l’articulació d’una xarxa viària que asseguri l’accessibilitat al territori més 
enllà dels grans eixos de pas. 

Pel que respecta al municipi de Fornells de la Selva, en la comarca del Gironès, el Pla 
Territorial contempla i proposa els següents extrems en cadascun dels apartats en que 
s’estructura el Pla. 

En l’apartat d’espais oberts, la major part del sòl no urbanitzable del municipi 
(aproximadament el 70 %) es classifica com a sòl de protecció especial i abasta les 
superfícies de sòl ubicades al sud i a l’oest del municipi i que generalment correspon a 
les àrees de major qualitat agrícola i paisatgística del mateix. La resta del territori dins 
el sòl no urbanitzable es classifica com a sòl de protecció preventiva que abasta 
superfícies intersectorials situades entre les àrees urbanes i urbanitzables del municipi, 
així com al seu voltant, ubicades principalment al nord del municipi. 

En l’apartat d’assentaments, el Pla territorial inclou el municipi de Fornells de la Selva 
en l’àmbit del sistema urbà de Girona, que comprèn els municipis que s’apleguen al 
voltant de Girona, amb un total de 16 municipis inclosos Girona i el mateix Fornells, en 
una àrea de 391 km2, que respon alhora al mateix àmbit del Pla Director del sistema 
urbà de Girona. 

L’estratègia de creixement previst pel municipi de Fornells és el corresponent al 
creixement moderat. Aquesta estratègia, regulada per l’article 3.7 e les normes del Pla, 
possibilita aproximadament una extensió de les àrees urbanes existents i consolidades 
al voltant del 30 % de la superfície. Aplicant el que disposa l’esmentat article de 
normativa sobre la superfície considerada com a àrea urbana existent, que equival 
aproximadament a 53 hectàrees de sòl, en resultaria un nou creixement de 16 
hectàrees. Tanmateix, es contemplen com a àrees especialitzades dins el mateix 
municipi la urbanització industrial situada a ambdues bandes de l’antiga carretera N-II i 
la urbanització residencial Fornells Parc al nord del municipi. Aquestes àrees venen 
regulades pels articles 3.12 i 3.14 de la normativa. 

En l’apartat d’infraestructures de mobilitat ferroviària el Pla Territorial parcial reconeix 
com a nova actuació el corredor ferroviari del tren d’alta velocitat que discorre a l’oest 
del municipi, així com el condicionament de la línia convencional que discorre pel 
centre del municipi, de nord a sud. Tanmateix, en l’extrem sud del municipi es 
contempla un traçat ferroviari en estudi que unirà la via convencional amb la xarxa de 
mercaderies a l’alçada del polígon de Norfri SA. 

Pel que fa a les infraestructures de mobilitat viària el Pla Territorial assenyala una 
estructura bàsica que permet la connexió entre l’autopista AP-7, la carretera A-2 i 
l’antiga N-II, mitjançant un important enllaç viari ubicat al sud del polígon industrial en 
el punt de confluència de les tres vies rodades. Destaca, també, la previsió d’una 
variant de la carretera de Fornells a Campllong, en el límit est del nucli urbà. 

Per últim i, pel que fa a les directrius del paisatge, que acompanyen les normes del Pla 
territorial, el municipi de Fornells de la Selva es troba relacionat en tres objectius de 
qualitat paisatgística. El primer objectiu es troba regulat a l’article 3.3 i fa referència a 
la necessitat d’evitar que les extensions urbanes puguin contribuir a l’aparició del 
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fenomen de conurbació carretera-aparador. El segon, establert en l’article 3.4, fa 
referència a la necessitat d’aportar mesures per a la millora de qualitat paisatgística 
dels accessos als sòls urbans de Girona. El tercer objectiu, regulat a l’article 3.6, fa 
referència a la necessitat de garantir que les actuacions que puguin ser objecte de 
transformació tinguin cura pel que fa a la integració de la matriu conformada pel 
paisatge agroforestal, articulat per masies de valor històric, al sud del municipi de 
Fornells de la Selva. 

3.3 EL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA URBÀ DE 

GIRONA 

Per tal de dotar als sistemes urbans de Catalunya d’instruments de planificació 
supramunicipal que assegurin un creixement ordenat, així com l’optimització de la 
inversió en infraestructures i serveis, es preveu, per part de la Generalitat de 
Catalunya, potenciar un desenvolupament en xarxa, amb sistemes urbans que actuïn 
com a autèntics nodes de vertebració territorial de Catalunya. 

En aquesta línia, el maig del 2005 s’encarreguen els treballs que han de conduir a 
l’aprovació del Pla director urbanístic de l’àrea urbana de Girona, integrada inicialment 
per dotze municipis, ampliant-se, posteriorment, a dos més. Entre ells hi ha el municipi 
de Fornells de la Selva. 

L’1 de setembre de 2010 es publica al DOGC la resolució del Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de 29 de juliol de 2010, l’aprovació definitiva del Pla 
director urbanístic del sistema urbà de Girona. L’objectiu bàsic és ordenar el territori i 
dotar de coherència el seu desenvolupament, tot relligant els espais oberts i 
organitzant les respectives xarxes d’infraestructures. El Pla s’estructura 
fonamentalment en una normativa i uns plànols d’ordenació, a més de la resta de 
documentació pròpia dels plans directors urbanístics. Aquest Pla director comporta a 
grans trets respecte el municipi de Fornells de la Selva, les següents propostes: 

En l’apartat referent a espais oberts l’objectiu principal del Pla Director urbanístic és 
determinar les àrees que requereixen un determinat grau de protecció tot catalogant 
els espais que conformen els connectors naturals i utilitzant tres categories de sòl no 
urbanitzable: sòls de protecció especial, sòls de protecció territorial i sòls de protecció 
preventiva. 

Pel que fa al municipi de Fornells de la Selva el Pla Director urbanístic delimita com a 
espai connector els terrenys situats al sud i a l’est del municipi, els quals conformen 
l’anomenada Anella verda al voltant de l’àrea urbana de Girona. Així mateix, en relació 
a les àrees de regulació homogènia el Pla director assenyala les àrees amb una clara 
funció agrícola, les agroforestals, les forestals i els connectors fluvials, dominant 
principalment les matrius agrícoles i les agroforestals, i amb un pes important del 
connector fluvial que conforma el riu Onyar al pas pel municipi de Fornells de la Selva. 

En l’apartat referent al sistema d’assentaments, el Pla Director urbanístic té com a 
objectiu principal ordenar els creixements en una àrea que és receptora de població i 
d’activitats econòmiques, proposant, en els sòls urbans, actuacions de millora i de 
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reforma urbana que puguin acollir nous usos i dotacions, i proposant actuacions 
dirigides a potenciar la seva centralitat, mitjançant operacions de canvis de densitat i 
d’usos, de noves àrees d’equipaments sanitaris, identificant, també, noves opcions 
d’extensió urbana residencial i d’activitat econòmica. 

Pel que fa al municipi de Fornells de la Selva el Pla Director urbanístic identifica dins el 
sistema d’assentaments diferents operacions de creixement tant residencial com 
d’activitat econòmica. Pel que fa a les residencials el Pla Director urbanístic contempla 
una nova àrea residencial d’intensitat 2, al voltant de l’àrea d’equipament hospitalari 
entre els municipis de Fornells i de Girona, al nord de la urbanització Fornells Parc, 
entre la carretera de Barcelona i el camí de Fornells. 

Així mateix, contempla una nova àrea residencial al nord del nucli de Fornells, 
d’intensitat 1, amb la voluntat de tancar l’estructura urbana del nucli amb la 
urbanització de Can Busquets. Pel que fa al creixement industrial i d’activitat 
econòmica, el Pla Director urbanístic aposta en el municipi de Fornells per l’ampliació i 
reforçament del gran polígon industrial situat a banda i banda de l’antiga carretera N-II. 
L’article 3.6 de la normativa urbanística del Pla Director urbanístic disposa que els 
àmbits d’expansió residencial d’intensitat baixa (Int.1) s’adequaran a intensitat entre 15 
i 25 habitatges per Ha bruta i que els àmbits d’intensitat mitja (Int. 2) s’adequaran a 
intensitat entre 25 i 40 Ha bruta. 

En relació a l’actuació estratègica territorial corresponent a la nova àrea hospitalària 
sud, el Pla Director urbanístic regula en l’article 5.2 de la seva normativa que es tracta 
d’un àmbit de planejament mancomunat, atès el seu interès posicional i estratègic en 
el sistema urbà de Girona. Així, es preveurà una ordenació unitària a tramitar o bé a 
tramitar prèviament un avanç de Pla de tot l’àmbit que se sotmetrà a consulta dels 
ajuntaments afectats i de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona. 

En l’apartat referent al sistema d’infraestructures de mobilitat la voluntat del Pla 
Director urbanístic és d’ordenar i coordinar en un únic planejament les actuacions 
planificades per les grans infraestructures territorials, viàries, ferroviàries i 
aeroportuàries, en els diferents nivells administratius, així com assenyalar les 
actuacions estratègiques de mobilitat necessàries pel desenvolupament de l’àrea 
urbana. 

En el municipi de Fornells de la Selva i, pel que fa a la xarxa territorial ferroviària, el 
Pla Director urbanístic contempla el traçat ferroviari de la línia d’alta velocitat, a ponent 
del municipi, així com el traçat ferroviari convencional amb l’estació ferroviària de 
Fornells, tot plantejant un nou traçat ferroviari que permeti un bypass amb una reserva 
pel tren de mercaderies previst a tocar el pas de l’autopista AP-7. Pel que fa a la xarxa 
territorial viària, el Pla Director urbanístic contempla un nou traçat viari entre l’autopista 
i el desdoblament de la carretera A-2, que millori la mobilitat de l’àrea urbana, així com 
dues variants de menor entitat a llevant i a migdia del nucli principal de Fornells que 
millorin alhora la mobilitat del municipi. 

Finalment, es contempla una àrea d’aparcaments a l’entorn del nus de comunicacions 
al sud del polígon industrial de Fornells, sobre la carretera A-2. 
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II. MEMÒRIA D’ORDENACIÓ 

1. JUSTIFICACIÓ I CONVENIÈNCIA DEL POUM 

Des de l’aprovació definitiva de les Normes subsidiàries de planejament de Fornells de 
la Selva per la Comissió d’urbanisme de Girona el 10 de febrer de 1999, han 
transcorregut més de 13 anys. El desplegament d’aquest planejament general ha estat 
molt important, desenvolupant-se la major part dels àmbits de gestió urbanística 
previstos, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, com a conseqüència del moment 
econòmic viscut en la segona meitat del segle XX. 

El desplegament a Catalunya de la legislació en matèria urbanística, els avenços en la 
cartografia digital, la introducció de noves tècniques de dibuix assistit per ordinador i la 
major sensibilització en la protecció del patrimoni natural i arquitectònic, aconsellen 
plantejar la revisió i actualització del planejament vigent. 

Així mateix, la voluntat municipal de redactar un planejament adaptat a la realitat 
actual  que permeti una ordenació global de tot el territori del municipi, inclòs el sòl 
urbà i del sòl urbanitzable desenvolupat en els últims anys, justifica la conveniència i 
oportunitat del nou planejament. 

Finalment, l’entrada en vigor del decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’urbanisme i la seva recent modificació (Llei 3/2012), com a marc legislatiu 
principal a Catalunya, fa necessària i aconsellable l’adaptació del planejament general 
a les determinacions d’aquestes. 

És en aquest conjunt de circumstàncies que l’Ajuntament de Fornells de la Selva es 
planteja el procés de revisió de les Normes Subsidiàries vigents, considerant 
indispensable l’adaptació del planejament del municipi als nous criteris i 
determinacions de la legislació urbanística. 

Així doncs, es fa necessari redactar el nou Pla d’ordenació urbanística municipal 
(POUM) que fixi el model de implantació urbana i les determinacions pel 
desenvolupament urbanístic sostenible, d’acord amb el que estableix l’article 3 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, de forma que s’aporti per models d’ocupació de sòl que 
evitin la dispersió en el territori, afavorint la cohesió social i considerant la rehabilitació i 
la renovació urbana, consolidant un model de territori globalment més eficient. 

En aquest sentit, l’any 2008 i com a continuació del procés de redacció de l’Agenda 21 
i el Pla d’acció social per a la sostenibilitat (PALS), l’Ajuntament de Fornells de la Selva 
va acordar iniciar els treballs per a la redacció del Pla d’ordenació urbanística 
municipal, adjudicant-se els treballs el maig del 2008 a l’arquitecte Pere Fina, desprès 
de la resolució del corresponent concurs. 
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Posteriorment, el novembre del 2011, s’aprova el Programa de participació ciutadana, 
el qual s’adjunta a la present memòria. 

2. L’AVANÇ DE PLANEJAMENT 

D’acord amb la legislació urbanística vigent l’Avanç de planejament és el pas previ en 
el inici de la redacció del planejament general del municipi, tota vegada que la 
tramitació d’aquest document urbanístic es troba subjecte al procediment d’avaluació 
ambiental. Tanmateix, el contingut de l’Avanç ha de ser suficient per exposar les 
propostes i les solucions i alternatives contemplades. 

El Reglament de la Llei d’urbanisme disposa en el seu article 101 que resulten 
preceptius, en el cas de formulació d’un pla d’ordenació urbanística municipal, la 
subjecció a informació pública de l’avanç del instrument de planejament i l’aprovació i 
publicació del programa de participació ciutadana en els termes que estableix l’article 
22 del mateix Reglament. 

L’article 106 del Reglament concreta que per facilitar la participació dels ciutadans en 
la formulació del planejament, cal acordar publicar i sotmetre a informació pública 
l’Avanç de pla. Aquest ha de contenir els objectius i criteris generals, una síntesi de les 
alternatives contemplades i dels objectius i criteris urbanístics, ambientals o socials 
que justifiquen l’elecció de la proposta escollida, i la descripció de les característiques 
bàsiques de la proposta d’ordenació. Tanmateix, en tractar-se d’un instrument de 
planejament subjecte a avaluació ambiental, s’ha d’acompanyar amb un informe 
ambiental preliminar, amb el contingut de l’article 70 del mateix reglament. 

L’Avanç de pla del POUM conjuntament amb l’informe ambiental preliminar de Fornells 
de la Selva, es troba subjecte a l’emissió del document de referència per part de 
l’òrgan ambiental, i l’informe territorial i urbanístic que emet l’òrgan competent en 
matèria d’ordenació del territori i d’urbanisme. 

3. OBJECTIUS I CRITERIS DEL POUM 

El document de POUM de Fornells de la Selva es proposa donar compliment als 
següents objectius: 

1. Actualitzar el planejament urbanístic de Fornells de la Selva en l’àmbit territorial, 
mitjançant la redacció d’un Pla d’ordenació urbanística municipal. 
2. Adaptar i posar al dia les previsions del planejament urbanístic de Fornells de la 
Selva sobre una cartografia digital actual, d’acord amb la realitat física del territori i la 
seva estructura. 
3. Adequar el planejament a la nova legislació urbanística així com al de la resta de 
legislació de les matèries sectorials amb incidència en el camp urbanístic. 
4. Efectuar les reserves necessàries dirigides a adaptar les previsions de creixement 
a les circumstàncies de Fornells de la Selva i del mercat, prenent com a punt de 
partida la realitat actual. 
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5. Efectuar un tractament de sòl no urbanitzable que asseguri un equilibri 
mediambiental, amb la protecció de les àrees de valor agrícola i natural i les de valor 
paisatgístic, d’acord amb les condicions del territori. 
6. Garantir la protecció de la xarxa de comunicacions principal, dels camins rurals, 
dels recs, rieres i demés elements estructurals del territori. 
7. Proposar unes normes urbanístiques i ordenances que facilitin la seva aplicació, 
incorporant les zonificacions amb unes regulacions detallades i precises en cada règim 
del sòl que millor s’adapti als seus objectius. 
8. Reservar i obtenir els terrenys necessaris per a sistemes urbanístics: espais lliures, 
equipaments i vialitat al servei del municipi. 
9. Incloure els paràmetres necessaris que assegurin una correcta protecció i 
preservació de patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural. 
10. Adaptar el planejament urbanístic del municipi a les determinacions i estratègies 
territorials que es deriven del pla territorial parcial de les comarques gironines i del Pla 
Director urbanístic de l’àrea urbana de Girona, aprovats recentment. 

Pel que fa als criteris a adoptar per l’ordenació urbanística del POUM de Fornells de 
la Selva es proposen els següents: 

1. En caràcter general el model d’implantació territorial a seguir ha de respectar 
l’entorn urbà de la plana on se situa, entre els municipis de Aiguaviva, Vilablareix, 
Girona i Quart. Així mateix, ha d’assegurar un creixement sostenible, proposant 
preservar de qualsevol nova edificació les àrees de valor agrícola, forestal i de valor 
paisatgístic i, en general, d’aquelles àrees on les edificacions poden suposar un risc 
ambiental. 
2. Pel que fa referència al sòl urbà, es proposa definir sobre la nova cartografia a 
escala mínima 1/1000, les alineacions i les rasants de la vialitat i la zonificació 
concreta que tingui en compte la realitat edificada, els valors històrics i el creixement, 
tot disposant les diferents tipologies edificatòries existents en el municipi, intercalada 
amb la dels sistemes públics de comunicacions, d’espais lliures, d’equipaments 
comunitaris i d’habitatge dotacional. 
3. Pel que fa referència al sòl urbanitzable, el POUM proposa concentrar en ells els 
creixements residencials i d’activitat econòmica, necessaris pel desenvolupament del 
municipi i, d’acord amb les estratègies i determinacions del planejament territorial 
vigent. 
4. En relació al tractament i zonificació del sòl no urbanitzable, es proposa inicialment 
l’assenyalament dels tipus de sòl necessaris en funció de les seves característiques i 
del grau de protecció que es vol assolir. 

4. MESURES PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

El model urbanístic proposat pel POUM de Fornells de la Selva vol adequar-se 
fidelment als criteris de desenvolupament sostenible, fixats als articles 3 i 9 de la 
Refosa de la Llei d’urbanisme i que té com a objectius primar la utilització racional del 
territori a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. A tal 
efecte el Pla de Fornells de la Selva vol conjuminar els següents principis: 
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1. Utilització del sòl atenent a la seva naturalesa de recurs natural no renovable, amb 
la configuració d’un model urbanístic d’ocupació que evita la dispersió de la 
urbanització i les edificacions en el terme municipal, preveient els creixements en 
continuïtat amb el teixit urbà existent en el mateix municipi, i fomentant les apostes per 
la conservació, la rehabilitació i la recuperació de les trames urbanes i del parc 
immobiliari, de manera que es consolidi un model de territori globalment eficient. 
2. Protecció del medi ambient i del patrimoni natural, mitjançant la preservació de les 
funcions ecològiques del sòl, la millora de la qualitat ambiental, la protecció del 
paisatge, la utilització racional dels recursos naturals i el foment de l’eficiència 
energètica, sota criteris d’estalvi energètic i millor manteniment de les edificacions. 
3. Protecció del patrimoni cultural, mitjançant la conservació, recuperació i millora dels 
immobles que l’integren, dels espais urbans rellevants, dels elements i construccions 
arquitectòniques singulars i dels paisatges de valor cultural i històric. 
4. Atenció a les necessitats socials d’accès a l’habitatge, amb la creació dels 
habitatges protegits suficients, la modernització de les infraestructures existents i la 
previsió de les noves, la millora dels equipaments existents així com la previsió dels 
nous equipaments que donin una oferta qualitativament adequada i qualitativament 
ben posicionada en relació als habitatges del municipi. 
5. Foment de la cohesió social, mitjançant la regulació de l’ús del sòl amb un 
repartiment equilibrat dels grups socials, dels usos i de les activitats. 
6. Preservació de la urbanització i l’edificació en les zones de risc per a la seguretat i 
el benestar de les persones, i en especial en les zones inundables, atenent els criteris i 
directius de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
7. Preservació dels terrenys amb pendent elevada, classificant com a sòl no 
urbanitzable aquells terrenys que tenen una pendent superior al 20 %. 

5. LEGISLACIÓ APLICABLE 

Des de l’aprovació de les Normes Subsidiàries de Planejament de Fornells de la Selva 
el febrer de 1999 la legislació urbanística ha evolucionat notablement i, per tant, la 
legislació que va servir de base per a l’elaboració d’aquell document urbanístic ha 
estat àmpliament superada. 

Actualment, resulten d’aplicació: Primerament, la llei estatal segons el Real Decret 
legislatiu 2/2008, de 20 de juny pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl (BOE 
núm. 154, de 26 de juny de 2008), que regula les condicions que fan referència al 
règim del sòl i el Real Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Valoracions de la Llei del Sòl. Segonament, d’acord amb les 
competències exclusives urbanístiques de Catalunya, actualment resulta d’aplicació el 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’urbanisme (DOGC número 5.686, de 5 d’agost de 2010), que refon els textos legals 
vigents en matèria d’urbanisme a Catalunya. No obstant, i molt recentment, ha estat 
aprovada la Llei 3/2012, de 22 de febrer, que modifica l’anterior text refós de la Llei 
d’urbanisme (DOGC núm. 6077, de 29 de febrer de 2012). Tanmateix, resulta 
d’aplicació el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme (DOGC núm. 4682 de 24 de juliol de 2006). 
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Aquestes noves lleis, que venen a substituir les anteriors legislacions urbanístiques 
catalanes, disposen que els planejaments urbanístics generals vigents en el moment 
de l’entrada en vigor de la Llei s’hi han d’adaptar en el supòsit que es faci la revisió del 
seu Planejament. 

D’acord amb aquesta legislació, l’instrument urbanístic d’ordenació integral del 
municipi ha de ser l’anomenat Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). A 
aquesta figura, regulada en els articles 57, 58 i 59 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, li correspon la classificació del sòl, la definició del model d’implantació 
urbana per un desenvolupament urbanístic sostenible i la definició de l’estructura 
general que cal adoptar per a l’ordenació del territori. 

La tramitació d’aquest document haurà de seguir el que disposa l’article 85 de la Llei 
d’urbanisme. L’aprovació inicial i provisional pertoca a l’ajuntament de Fornells de la 
Selva. Un cop se n’ha acordat l’aprovació inicial s’ha de posar a informació pública, per 
un termini de 45 dies, s’ha de sol•licitar simultàniament un informe als organismes 
afectats per raó de les seves competències sectorials, i s’ha de concedir audiència als 
ajuntaments veïns (Aiguaviva, Vilablareix, Girona, Quart, Llambilles, Campllong i 
Riudellots de la Selva). Cal significar a més a més que, atès que el POUM es troba 
subjecte a la tramitació d’avaluació ambiental d’acord amb el que disposa la legislació 
vigent, prèviament a l’aprovació provisional per part de l’Ajuntament, cal remetre la 
memòria ambiental conjuntament amb la resta de documentació del Pla, a la qual ha 
de donar conformitat l’òrgan ambiental. Així mateix, segons el que disposa la 
modificació de la disposició transitòria divuitena de la Llei 3/2012, el departament de la 
Generalitat competent en matèria d’urbanisme ha de trametre en el termini de 3 mesos 
un informe urbanístic i territorial sobre els aspectes del POUM relatius a qüestions de 
legalitat i a qüestions d’oportunitat d’interès supramunicipal, abans de l’aprovació 
provisional. L’òrgan competent per a l’aprovació definitiva del POUM és la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona. 

Pel que fa a la documentació regulada en l’article 59 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme el present Pla ha de contenir: un memòria descriptiva i justificativa amb 
els estudis complementaris necessaris, els plànols d’informació i d’ordenació, les 
normes urbanístiques, el catàleg de béns a protegir, l’agenda i l’avaluació econòmica i 
financera de les actuacions a desenvolupar, la documentació ambiental adequada i la 
memòria social. 

6. ALTERNATIVES CONTEMPLADES 

L’Avanç de planejament del POUM de Fornells de la Selva contempla bàsicament les 
alternatives d’ordenació: l’alternativa número 1 que correspon al que disposen les 
normes subsidiàries vigents, l’alternativa número 2 de major creixement urbanístic i 
l’alternativa número 3 que respon a un estat de creixement intermedi entre les dues 
anteriors. 
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6.1 DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES CONTEMPLADES: 

― Alternativa número 1 

Aquesta alternativa respon com a objectiu principal el de contemplar exclusivament el 
desenvolupament i execució de les vigents Normes Subsidiàries de planejament. 

Analitzant en detall aquesta alternativa s’observa: 

� En el nucli antic de Fornells, comprès entre les estructures viàries del carrer de 
Sant Cugat, carrer del riu, a l’est, i la via ferroviària a l’oest, resten, tal i com es 
pot comprovar en el plànol de informació “I3 Esponjament”, un bon nombre de 
solars d’ús residencial per edificar, equivalents aproximadament a un 20 % de 
les àrees edificables que s’ubiquen principalment als extrems nord i sud. 

� En l’àrea a l’entorn de les urbanitzacions de Can Busquets i de Pep Ventura, 
entre la via ferroviària a l’est i la variant de la carretera N-II a l’oest, resten 
també un bon nombre de solars residencials per edificar, equivalents, 
aproximadament d’un 35 % a un 40 % de les àrees edificables. 

� En l’àrea corresponent a la urbanització Fornells Parc, en l’extrem nord del 
municipi, a on es troba urbanitzat recentment el sector anomenat camí vell de 
Palau, resten també un gran nombre de solars residencials per edificar, que 
equivalen d’un 30 % a un 35 % de les àrees edificables. 

� Pel que fa a les àrees d’activitat econòmica, a ponent del municipi, si be l’àrea 
corresponent a la banda dreta de la carretera N-II, es troba majoritàriament 
consolidada, no obstant, el sector corresponent al Pla de la Seva, més a 
ponent, està pràcticament lliure d’edificacions i té una gran superfície. Així 
mateix, tampoc s’ha desenvolupat ni el sector de Can Faixedes, al nord, ni el 
sector de Can Lladó al sud. 

En referència a aquesta alternativa cal entendre que suposaria pel municipi de 
Fornells, un creixement zero respecte a les previsions de les actuals normes 
subsidiàries del municipi i, de fet, suposaria la no redacció del POUM i, per tant, no 
permet l’adaptació del planejament a la nova legislació urbanística, amb els 
desavantatges que aquest fet podria comportar. 

Tanmateix, aquesta alternativa, si be resolt en el futur pròxim les demandes de sòl 
residencial i d’activitat econòmica, no obstant dificulta la resolució dels conflictes 
municipals respecte el pas de les infraestructures territorials (viàries i ferroviàries) que 
travessen el nucli, ni l’adequació als criteris i condicions que deriven del planejament 
territorial (PTP Comarques de Girona i PDU Sistema urbà de Girona). 

― Alternativa 2 

D’entre les tres alternatives contemplades, la número 2 és l’alternativa urbanística que 
proposa un major creixement residencial i d’activitat econòmica pel municipi de 
Fornells de la Selva. Es preveuen quatre noves àrees residencials, quatre noves àrees 
d’activitat econòmica i una àrea d’usos equipamentals. 
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Per tal de descriure en detall aquesta alternativa s’observa: 

� En el nucli antic de Fornells es contempla un sector urbanitzable delimitat 
residencial (SUD-1), a llevant del sòl urbà actual, recolzant sobre un nova 
variant viària al pas actual dels carrers Sant Cugat i del riu. Aquest sector 
tindria una superfície aproximada de 25 Ha. Al sud del nucli es preveu un 
sector urbanitzable delimitat residencial (SUD-3), de menor superfície (2,90 
Ha), que contempli una vial final al sud de la vila, plantejant un nou accés al 
nucli. 

� En l’àrea de l’entorn residencial de les urbanitzacions de Can Busquets i de 
Pep Ventura es possibilita un nou sector urbanitzable delimitat (SUD-2) que 
completa el creixement residencial d’aquest continu urbà, la superfície d’aquest 
sector seria de 7,25 Ha. 

� En l’àrea corresponent a la urbanització Fornells Parc es contemplen dos nous 
sectors urbanitzables delimitats: un sector residencial (SUD-8) de 7,2 Ha al 
nord, entre la carretera de Barcelona i les naus blaves i un sector urbanitzable 
hospitalari (SUD-9) més a llevant de l’anterior de 5,50 Ha. 

� Pel que fa a las àrees d’activitat econòmica, aquesta alternativa contempla 
quatre sectors urbanitzables delimitats: al nord-est el sector SUD-4, de 14,50 
Ha com a resultat de l’ampliació del classificat actualment, dos sectors al sud, 
SUD-5 de 6,60 Ha i el SUD-6 de 4,66 Ha, que corresponen a sectors ja 
classificats i, finalment, un nou sector, el SUD-7 de 8,21 Ha. 

En total, i com a resultat de la previsió de creixement dels quatre sectors residencials, 
en resulten la classificació de 42,35 Ha. Aplicant una densitat mitja de 30 habitatges 
per Ha, en resulten un total de 1.270 nous habitatges, als quals s’haurien d’afegir els 
que resultarien del sector hospitalari, el qual permetria, a més de l’equipament sanitari, 
altres usos residencials. Pel que fa als sòls d’activitat econòmica, s’afegeix una 
capacitat de quasi 34 Ha a les que encara resten per omplir. 

Com ja s’ha exposat, aquesta alternativa es basa en les previsions de creixement més 
optimistes del municipi i de la mateixa àrea urbana de Girona. Tot i això, els nous 
sectors es situen de forma continua amb els sòls ja classificats, amb la voluntat de 
completar les actuals estructures urbanes. 

Pel que fa a l’estructura de mobilitat del municipi, aquesta alternativa, en tant que 
contempla una major extensió i aprofitament urbanístic, comporta un major grau de 
desenvolupament del sistema bàsic de vialitat del municipi, plantejant una nova via 
d’accés a Fornells entre la carretera de Barcelona i la de Campllong. 

― Alternativa número 3 

La tercera alternativa plantejada en l’Avanç del POUM es situa en un grau intermedi 
entre les dues anteriors, en el sentit que si be planteja un creixement de les àrees 
d’activitat econòmica del municipi, no obstant, ajusta i acota les previsions de nous 
sòls residencials. 
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De l’observació detallada d’aquesta alternativa s’observa: 

� En el nucli de Fornells es contempla un menor creixement residencial al sud-
est, que permet un sector urbanitzable delimitat (SUD-1) d’aproximadament 2 
Ha, el qual ha de resoldre una variant viària del pas actual per davant de 
l’església. Més enllà d’aquest sector, la vialitat estructural es continua més al 
nord com a alternativa a la vialitat actual. 

� En l’àrea a l’entorn residencial de les urbanitzacions de Can Busquets i de Pep 
Ventura, no es preveu cap nova estructura de creixement. 

� En l’àrea corresponent a la urbanització Fornells Parc es contempla únicament 
un nou sector urbanitzable delimitat (SUD-7) amb una superfície de 5,5 Ha de 
tipus mixta, hospitalari-residencial, que contempla la implantació d’un important 
equipament hospitalari al sud de l’àrea urbana de Girona. 

� Pel que fa a les àrees d’activitat econòmica, es contemplen quatre sectors 
urbanitzables delimitats. El sector SUD-2, de nova classificació i de 11 Ha de 
superfície que es situa en l’extrem sud. Els sectors SUD-3, de 6,6 Ha i SUD-4 
de 4,66 Ha, corresponent als sectors que actualment ja es troben classificats, 
però que no s’han desenvolupat. Finalment, en la banda nord-est es contempla 
el sector urbanitzable delimitat SUD-5 i SUD-6, de 14,5 Ha, que suposa 
l’ampliació del sector actual anomenat Can Faixedes. 

Aquesta alternativa aporta, per tant, pel creixement de les àrees d’activitat econòmica 
del municipi, com a motor econòmic de la mateixa àrea urbana de Girona, ajustant les 
previsions de creixement residencial en atenció a la gran quantitat de sòl pendent 
d’edificar actualment. En total es plantegen 7,5 Ha de noves àrees residencials i 
d’equipament i 36 Ha d’activitat econòmica. Els sectors residencials possibilitarien al 
voltant de 250 nous habitatges, aplicant densitats mitjanes de 30-35 habitatges per 
hectàrea. 

6.2 JUSTIFICACIÓ DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

Per tal de justificar el model de desenvolupament o alternativa escollida per 
l’ordenament urbanístic de Fornells de la Selva mitjançant la redacció del Pla 
d’ordenació urbanístic municipal, s’han analitzat les tres alternatives. Aquests anàlisis 
valoren a nivell urbanístic, territorial, social i ambiental, conjuntament amb el document 
ambiental preliminar annex al present Avanç de Pla. 

― Alternativa 1 

Des del punt de vista urbanístic, aquesta alternativa és la que comporta menys 
ocupació de sòl, menys dispersió de la urbanització i, en conseqüència, és la que 
fomenta més la conservació i reurbanització del teixit urbà existent, en concentrar les 
actuacions quasi exclusivament sobre aquest tipus de sòl. Per contra, aquesta 
alternativa, en tant que es basa en un creixement zero, dificulta la resolució i millora 
dels punts febles del vigent planejament urbanístic, pensat des d’una visió de més de 
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15 anys. Així, no es resol la variant viària necessària a l’est del nucli de Fornells, ni 
tampoc l’estructura viària entre la urbanització Fornells Parc i el municipi de Girona. 

Territorialment, aquesta alternativa tampoc resol l’adaptació a les previsions dels 
planejaments territorials aprovats recentment, ni el Pla territorial parcial de les 
comarques gironines, ni el Pla Director urbanístic del sistema urbà de Girona. 

Des del punt de vista social, l’alternativa 1 és la que menys atenció presta a les 
necessitats de construcció d’habitatge protegit. En sòls que resten per edificar 
difícilment permeten a l’Ajuntament de Fornells una política social. Alhora, la mesura 
de les actuacions tampoc afavoreix l’obtenció de noves superfícies destinades a 
equipaments i espais lliures del municipi, ni tampoc permet el finançament de noves 
estructures de mobilitat ni de construcció de serveis. 

― Alternativa 2 

Aquesta alternativa és la que comporta un major grau d’ocupació del sòl, així com la 
major dispersió de la urbanització i de l’edificació sobre el municipi. El creixement, si 
bé es fa en continuïtat amb el sòl ja classificat, per contra suposa l’obertura de nous 
àmbits de difícil contenció, especialment dels terrenys a l’est del nucli de Fornells, en 
direcció al riu Onyar. Tanmateix, les apostes de creixement residencial de més de 
1.300 habitatges nous, que afegits als que resten per edificar, comportarien duplicar la 
capacitat actual del municipi, d’aproximadament 2.400 habitatges, suposen, per tant, 
un model de creixement poc sostenible. 

Pel que fa a la valoració territorial, l’alternativa número 2 suposa, no obstant la 
valoració anterior, un major grau d’adaptació a les previsions del Pla Director 
urbanístic del sistema urbà de Girona, pel que fa als creixements residencials i 
especialment d’activitat econòmica. Amb aquesta alternativa també es plantegen la 
variant viària al sud i a l’est del nucli de Fornells, tota vegada que el creixement 
poblacional feria imprescindible la seva execució. 

Des del punt de vista social, la proposta permet, també, una política social de 
l’Ajuntament per la construcció d’habitatge protegit, així com una bona política sobre 
les necessitats d’equipaments, serveis i espais lliures públics. Per contra, la seva 
posició no resulta tan adequada per la dispersió que comporta. 

― Alternativa 3 

Des del punt de vista urbanístic aquesta alternativa comporta un menor grau 
d’ocupació del sòl, especialment residencial, que l’anterior, plantejant un creixement 
acotat en funció de les previsions actuals i de la voluntat municipal, resultant del 
mateix procés de participació ciutadana iniciat per la redacció del POUM. Així, el 
creixement residencial, atenent a la gran quantitat de solars que resten actualment per 
edificar, que es comptabilitza aproximadament en 700 possibles habitatges, s’acota 
estrictament al que genera les necessitats del municipi. Pel que fa al creixement de sòl 
d’activitat econòmica, atenent a la situació estratègica del municipi respecte de l’àrea 
urbana de Girona, s’aposta per una política de desenvolupament de les àrees 
actualment ja classificades i que no s’han executat, amb ampliacions mesurades, que 
facilitin la gestió i el suport de les càrregues d’urbanització. 
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Territorialment, a l’alternativa número 3 les determinacions contingudes continuen 
mantenint els criteris del planejament territorial aprovat, però adequant i matisant en el 
temps el seu desenvolupament, tota vegada que la situació econòmica actual 
requereix una visió més continguda. Així es contempla la nova àrea hospitalària al 
nord del municipi d’acord amb el Pla Director urbanístic del sistema urbà de Girona. 

Des del punt de vista social, aquesta alternativa possibilita una política social més 
continguda i l’adaptació als moments actuals, en ordre a la construcció d’habitatges de 
protecció, així com per l’obtenció dels equipaments, serveis i espais públics necessaris 
pel municipi. 

― Conclusió final 

Com a resultat de les anteriors valoracions urbanístiques, territorials i socials, així com 
les ambientals contingudes en l’informe ambiental preliminar, l’alternativa més 
adequada d’entre les proposades per la redacció del Pla d’ordenació urbanística 
municipal és la número 3, per quan comporta una oportunitat de creixement 
proporcionada a les característiques del municipi i a la seva posició dins l’àrea urbana 
de Girona. 

El model de implantació territorial escollit respecta l’entorn del municipi en la perifèria 
de l’àrea urbana de Girona, plantejant un creixement ordenat i real en funció de els 
circumstàncies econòmiques i socials actuals, que conjumina, alhora, les possibilitats 
de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, 
arqueològics, històrics i culturals de Fornells de la Selva. 

 

 

 

 

Pere Fina Segura, arquitecte 

Fornells de la Selva, Novembre de 2012.
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III. PLÀNOLS D’INFORMACIÓ I D’ALTERNATIVES 

Llistat del plànols: 

Plànols d’informació: 

I.0 Emmarcament comarcal ........................................................................ E: 1/25.000 

I.1 Ortofotomapa ......................................................................................... E: 1/15.000 

I.2 Topografia municipal .............................................................................. E: 1/10.000 

I.3 Topografia sòl urbà, esponjament ............................................................ E: 1/2.000 

I.4 Estructura d’assentament ...................................................................... E: 1/10.000 

I.5a PDUSUG. Àrees de regulació homogènia del sòl no urbanitzable ......... E: 1/10.000 

I.5b PDUSUG. Proteccions supramunicipals i espais connectors ................. E: 1/10.000 

I.5c PDUSUG. Àmbits residencials ............................................................... E: 1/10.000 

I.5d PDUSUG. Xarxes territorials viàries i ferroviàries .................................. E: 1/10.000 

I.6 NNSS Vigents. Alternativa 1 .................................................................. E: 1/10.000 

Plànols alternatives: 

O.1 Alternativa 2 ........................................................................................... E: 1/10.000 

O.2 Alternativa 3. Proposta; Estructura gral. i orgànica. Classificació del sòl..E: 1/10.000 

O.3 Alternativa 4. Proposta; Sòl urbà i urbanitzable ........................................ E: 1/5.000 
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