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1) PROMOTOR. 
 
 
El promotor del present document és l’Ajuntament de Ger, amb C.I.F. P-1708400-E, domiciliat al 
carrer Quatre Cantons s/n de Ger. 
 
 
 
 
2) ÀMBIT. 
 
 
L’àmbit d’afectació de la present modificació puntual del POUPM de La Cerdanya, es localitza al 
municipi de Ger, més concretament a l’entorn de la Urbanització Devesa de Saga, situada a l’Est del 
municipi de Ger. 
 
 
 
 
3) AUTOR. 
 
 
L’autora del document és Mireia Roset Magdaleno, arquitecta col.legiada al COAC amb el núm. 
33.039/6, amb domicili professional a l’Avda. Dr. Piguillem núm. 4, local-1, de Puigcerdà, c.p. 17520. 
 
 
 
 
4) ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL DEL PLANEJAMENT. 
 
 
L’àmbit objecte de la present modificació Puntual de Planejament és concretament la Urbanització de 
La Devesa de Saga. Es tracta d’una zona que es va anar desenvolupant d’acord amb el Pla Parcial 
d’Ordenació de La Devesa de Saga, aprovat definitivament l’any 1975, amb modificació puntual 
aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en data 11 de juny de 1997 i 
publicada al DOGC el 9 de setembre de 1997. Val a dir que inclús algunes de les edificacions 
existents es van construir amb anterioritat a l’aprovació del Pla Parcial de 1975, mitjançant 
l’autorització concedida per la CTU de Girona. 
 
Per altra banda, el POUPM de La Cerdanya, vigent des del 14 de gener de 2011, qualifica l’àmbit 
assenyalat amb la clau 61-d2, regulada per l’art. 214 del mateix POUPM, com a zona de manteniment 
de l’Ordenació existent. Així mateix, la Disposició Addicional Quarta del mateix document determina 
que l’aprovació del POUPM de La Cerdanya suposa la derogació de les modificacions del 
planejament general anterior, així com de les determinacions pròpies dels instruments de planejament 
derivat, en tot allò que s’oposin al que estableix dit POUPM, excepte per alguns àmbits de 
planejament derivat desenvolupat o en desenvolupament que s’indiquen,  que es mantenen 
vigents d’acord amb les seves especifitats, entre d’altres i en el municipi de Ger, l’àrea de La 
Devesa de Saga, en què regirà el Pla Parcial d’ordenació de la Devesa de Saga, aprovat 
definitivament a l’any 1975, amb modificació puntual aprovada definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Girona en data 11 de juny de 1997 i publicada al DOGC el 9 de setembre de 
1997. I és precisament l’esmentada clau 61-d2, la que el POUPM estableix com a zona de 
manteniment de l’ordenació existent a l’àrea de la Urbanització de La Devesa de Saga, al 
municipi de Ger. 
 
Tanmateix, cal tenir en compte que actualment l’Ajuntament es troba immers en el procediment de 
recurs d’apel.lació contra la sentència 221/2016, per la qual es resol en primera instància enderrocar 
l’ampliació d’un habitatge tipus buc. Es tracta d’un immoble que fou construit legalment en 1974 
mitjançant la corresponent autorització de la implantació per part de la CTU de Girona (RS 1958 de 
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25/03/1974, segons l’acord de dita Comissió adoptat en data 8 de març de 1974) i la pertinent 
llicència municipal, atès que el Pla Parcial de La Devesa de Saga de 1975 encara no estava aprovat. 
Tenint en compte que els paràmetres d’edificabilitat, ocupació i alçada reguladora no es trobaven en 
absolut exhaurits, i que l’objecte de l’ampliació complia amb l’establert al planejament vigent, a 
l’empara de l’art. 52 del POUPM, art. 108 del TRLU i art. 119 del Decret 305/2006 sobre el Reglament 
de la Llei d’Urbanisme, el Consistori va atorgar llicència d’obres, per a l’ampliació, previ informe tècnic 
municipal favorable relatiu a l’actuació. 
 
Exposades aquestes consideracions, i arrel de l’estudi exhaustiu del planejament, s’ha detectat el 
següent: 
 
1) El POUPM conté errades de transcripció dels paràmetres urbanístics vigents a l’àrea de La 

Devesa de Saga, de forma que no coincideixen amb els establerts pel Text Refós de 1997, 
encara vigent, d’acord amb la Disposició Addicional Quarta del mateix POUPM. Concretament 
els paràmetres afectats són: la parcel.la mínima, la densitat d’habitatges, el front mínim de 
façana i l’alçada reguladora màxima. 

 
2) Tant el POUPM de La Cerdanya, com l’encara vigent Text Refós dels paràmetres d’aplicació 

a l’àrea de La Devesa de Saga de 1997, contenen incoherències flagrants en relació als 
paràmetres de façana mínima i distància a llindars. La façana mínima s’estableix en 16,00 m. 
-amb algunes excepcions-, mentre que la distància a tots els llindars es determina en 7,00 m. 
Resulta inviable construir una edificació amb un marge d’amplada construïda de 2,00 m. 
(16,00m – (7,00m x 2 llindars) ). 

 
 
 
 
 
5) OBJECTIU I NECESSITAT DE LA INICIATIVA i OPORTUNITAT i CONVENIÈNCIA EN RELACIÓ 
AMB ELS INTERESSOS PÚBLICS I PRIVATS CONCURRENTS. 
 
 
D’acord amb l’exposat a l’apartat anterior, el contingut de la present Modificació puntual del POUPM 
de La Cerdanya, al municipi de Ger, pretén assolir dos objectius: 
 

1 ) Esmenar els errors de transcripció detectats al POUPM de La Cerdanya i ajustar-los als 
vigents, de forma que es doni compliment de forma correcta i sense contradiccions a la 
Disposició addicional Quarta del mateix POUPM, pel que fa als paràmetres originals de 
parcel.la mínima, densitat d’habitatges, front mínim de façana i alçada reguladora màxima. 

 
2) Subsanar la incoherència referida a la distància a llindars continguda a la modificació del 
Pla Parcial (Text Refós dels paràmetres aplicables a l’àrea de la Devesa de Saga, 1997), com 
en el mateix POUPM, i ajustar-la degudament i amb coherència amb la façana mínima 
establerta i a les preexistències de construccions edificades legalment d’acord amb el Pla 
Parcial de La Devesa de Saga de 1975. 

 
 
Pel que fa a l’objectiu 1, la necessitat i finalitat de la modificació són clars: es tracta de rectificar uns 
errors que comporten contradiccions entre l’establert al POUPM a l’art. 214 i l’establert al Text Refós 
de 1997, encara vigent segons la Disposició Addicional Quarta del mateix POUPM, a fi de clarificar 
quin són exactament els paràmetres aplicables a l’àrea de La Devesa de Saga i evitar confusions. 
 
Pel que fa a l’objectiu 2, la necessitat i finalitat de la modificació són també clars però de major 
complexitat. Cal posar de manifest que la incoherència relativa a la distància a llindars (7,00 m) 
detectada en el Planejaments (Text Refós de 1997 i POUPM de 2011), provoca: 
 

- Que resulti inviable construir noves edificacions amb un ample construit de 2,00 m, 
resultants d’aplicar la façana mínima de 16,00 m, si n’hem de restar (7+7) 14,00 m. per a 
respectar la distància a llindars (7,00 m). 
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- Que moltes de les construccions existents, construïdes amb les corresponents 
autoritzacions abans del 1997, algunes d’elles prèvies a l’aprovació del PP de 1975, 
esdevinguin volums disconformes per raó de la distància a llindars. Es tracta de construccions 
que no han exhaurit els paràmetres urbanístics bàsics (edificabilitat, ocupació, alçada). 
Algunes d’elles han estat objecte d’ampliacions autoritzades a l’empara dels articles 108.4 del 
TRLU i 119 del Reglament i l’art. 52 del mateix POUPM. 

 
 
Entre d’altres, és rellevant el cas de l’ampliació autoritzada al núm. 7 del Camí de La Devesa de Saga 
amb Llicència d’Obres atorgada per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de gener de 2013. 
Es tracta d’un expedient que fou objecte de denúncia per part del veí del costat Oest, la societat TILIA 
99 SL. Les denúncies presentades a l’Ajuntament foren contestades a l’empara dels corresponents 
informes tècnics que manifestaven la legislació vigent en matèria urbanística, sempre fonamentats en 
els articles assenyalats. No obstant, finalment, l’interessat va interposar recurs contenciós ordinari 
núm. 107/2014 i el Jutjat Contenciós-Administratiu 2 de Girona, secció B, va resoldre amb la 
sentència núm. 221/2016. Aquesta sentència -que al seu torn fou apel.lada per l’Ajuntament d’acord 
amb el recurs d’apel.lació redactat per la lletrada Marta Puig Vilardell, del Servei Jurídic de la 
Diputació de Girona, de data 21 de novembre de 2016-, determina que la construcció objecte de 
l’ampliació ha de ser enderrocada. Aquest fet donaria lloc a un expedient de responsabilitat 
patrimonial per aquest cas concret que es podria multiplicar per la resta de cassos anàlegs de la 
mateixa urbanització. Tot plegat, ha col.locat l’Oficina Tècnica d’aquest Ajuntament, i el propi 
Ajuntament en una situació d’inseguretat jurídica molt important: vista l’esmentada sentència, es 
posa de manifest que l’establert per la legislació vigent en matèria urbanística pel que fa als volums 
disconformes, que és l’eina que el tècnic té per informar els expedients, no coincideix amb la lectura 
que fan els tribunals en aquests cassos. Aquesta circumstància ha obligat el Consistori a suspendre 
cautelarment les llicències d’obres a l’àrea de la Devesa de Saga que reuneixen característiques 
similars al cas descrit (volums disconformes per raó de la distància a llindars que es pretenen 
ampliar), a l’empara dels articles 73 i 74 del de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010 de 3 d’agost i 
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, i 102 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
 
Atès que la suspensió cautelar resulta efectiva des del 21 de desembre de 2016, d’acord amb el 
Decret d’Alcaldia 134/2016, la seva vigència expira el desembre de 2017. 
Tanmateix s’està a l’espera de rebre la resolució del recurs d’apel.lació de data 21 de novembre de 
2016, que ha de dictar la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. 
 
 
Per tot l’exposat, resulta necessari i urgent, tramitar l’esmentada modificació puntual amb la finalitat 
d’ajustar de forma coherent el paràmetre de la distància a llindars en relació a la façana mínima 
establerta, tenint en compte el gran nombre de construccions de La Devesa de Saga que es troben 
en aquesta circumstància. 
 

 
 

 
 
6) MARC LEGAL. 
 
 
La present modificació puntual es redacta a l’empara de la següent legislació: 
 

- Text Refós de la Llei d’Urbanisme, Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost i 
modificacions posteriors. 

- Llei 3/2012 de 22 de febrer de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost. 

- Decret 385/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme.  
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- Decret 64/2014, de 13 de maig,  pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística. 
 

 
 
 
7.- CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL. 
 

 
El planejament actual, el POUPM de La Cerdanya, en el seu article 214 determina els paràmetres de 
la clau 61-d2, zona de manteniment de l’Ordenació existent, per a l’àrea de la Devesa de Saga. Així 
mateix, la Disposició Addicional Quarta del mateix POUPM, estableix que aquesta qualificació és la 
nova nomenclatura que correspon als paràmetres aplicables a la Devesa de Saga d’acord amb 
l’encara vigent Text Refós aprovat el 1997. Amb tot, en la transcripció que el POUPM fa d’aquests 
paràmetres es detecten alguns errors que s’il.lustren en la taula-resum que segueix: 
 
 
 

 
PARÀMETRE 

 
ARTICLE 214 DEL POUPM 

 
TEXT REFÓS 1997 

Vigent segons Disposició Addicional 4a 
 

 
Parcel.la mínima 

 
1.500 m2 

 
620,00 m2 

 
Front mínim de façana 

 
16,00 m. 

 
16,00 m., amb excepcions de les 

parcel.les 5, 7, 12, 25, 26 i 29, que no 
arriben a la façana mínima 

 
Índex Edificabilitat 

 
0,3 m2 st / m2 sòl 

 
0,3 m2 st / m2 sòl  

 
Densitat Habitatges 

 
1 hab. / 1.500 m2 solar 

 
1 hab. / 620 m2 solar 

 
Ocupació màxima 

 
15% 

 
15% 

 
Alçada reguladora màxima 

 
Pb + 1:  9,10 m. 

 
9,00 m. 

 
Distància a llindars 

 
A tots els llindars: 7,00 m. 

 
A tots els llindars: 7,00 m. 

Amb l’excepció d’admissió de parejats 

 
 
 
Queda clar que els paràmetres destacats en groc no han estat correctament transcrits a l’art. 214 del 
POUPM i cal esmenar-los. Pel que fa al paràmetre de distància a llindars, establert en la modificació 
de 1997, destacat en verd en l’anterior quadre, és incoherent en relació a la façana mínima de 16,00 
m., i deixa en situació de volum disconforme totes les construccions que es van construir amb 
anterioritat a aquesta data, únicament per aquest paràmetre, i que en són la majoria, tal com es mostra 
en els plànols de cadastre que segueixen. 
 
 
L’àmbit de Planejament del POUPM de La Cerdanya, a l’àrea de La Devesa de Saga és el següent: 
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Els plànols de cadastre -indicatius de l’estructura de la propietat i l’any de construcció- ens permeten 
veure el gran nombre d’immobles que d’acord amb el paràmetre de distància a llindars de 7,00 m, 
incoherent per a una façana mínima de 16,00 m, quedarien com a volums disconformes. S’assenyalen 
amb una taca vermella: 

Àrea urbanització de la 
Devesa de Saga. 
 
Clau 61-d2 
Zona de manteniment de 
l’Ordenació existent. 

Immoble objecte de la 
sentència 221/2016. 
Distància al llindar Oest 
de 3,00 m 

Àjust de la vialitat. 
Modificació aprovada 
definitivament, expedient 
de la CTU 13/50044 
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En aquest sentit es proposa la següent modificació a mode de resum: 
 

 
PARÀMETRE 

 
ARTICLE 214 DEL POUPM 

 
TEXT REFÓS 1997 

Vigent segons Disposició Addicional 4a 
 

 
Parcel.la mínima 

 
Actual: 1.500 m2 

 
 
 

620,00 m2 
 

Modificat: 620 m2 
 
Front mínim de façana 

 
Actual: 16,00 m. 

 
 
 

16,00 m., amb excepcions de les 
parcel.les 5, 7, 12, 25, 26 i 29, que no 

arriben a la façana mínima 

 
Modificat: 16,00 m., amb excepcions 
de les parcel.les 5, 7, 12, 25, 26 i 29, 

que no arriben a la façana mínima 
 
Índex Edificabilitat 

 
0,3 m2 st / m2 sòl 

 
0,3 m2 st / m2 sòl  

 
Densitat Habitatges 

 
Actual: 1 hab. / 1.500 m2 solar 

 
 
 

1 hab. / 620 m2 solar 
 

Modificat: 1 hab. / 620 m2 solar 
 
Ocupació màxima 

 
15% 

 
15% 

 
Alçada reguladora màxima 

 
Actual: Pb + 1:  9,10 m. 

 
 
 

9,00 m. 
 

Modificat: 9,00 m. 
 
Distància a llindars 

 
Actual: A tots els llindars: 7,00 m. 

 
Actual: A tots els llindars: 7,00 m. 

Amb l’excepció d’admissió de parejats 
 

Modificat: 
  
Distància a vial: 7,00 m. 
Distància a fons de parcel.la: 3,00 m. 
Distància a laterals: 1,50 m. 
 
Amb l’excepció de l’admissió de 
parejats. 

 

 
Modificat: 
  
Distància a vial: 7,00 m. 
Distància a fons de parcel.la: 3,00 m. 
Distància a laterals: 1,50 m. 
 
Amb l’excepció de l’admissió de 
parejats. 

 

 
 
Amb la modificació plantejada s’esmenen els errors detectats en l’art. 214 del POUPM (en 
groc) i s’ajusta el paràmetre de la distància a llindars (en verd) de forma coherent amb l’ample 
mínim de parcel.la establert (16,00 m.) i tenint en compte les distàncies a llindars de les 
edificacions existents construïdes legalment amb anterioritat al 1997. D’aquesta manera, totes 
les edificacions de la Urbanització que haurien quedat com a volums disconformes, recuperen 
la seva condició original de volums conformes al planejament. Aquesta circumstància 
permetrà recuperar la seguretat jurídica a l’hora d’informar expedients d’actuacions de 
reforma, rehabilitació i ampliació dels edificis que així ho sol.licitin, i evitar el despropòsit 
d’afrontar expedients de responsabilitat patrimonial ocasionats per errors i incoherències del 
Planejament Urbanístic. 

 
Per tot l’exposat es considera procedent tramitar la present modificació puntual. I perquè així consti, 
als efectes oportuns signa com autora del document: 
 
 
 
Mireia Roset Magdaleno. 
Arquitecta. 
 
 
A Ger, el juliol de 2017. 
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8.- ANNEX 
 
 

1) Normativa del POUPM de La Cerdanya (2011): 
 

a. Article 214, inclou els paràmetres de la clau 61-d2. 
b. Disposició Addicional quarta (municipi de Ger). 

 
2) Normativa del Text Refós dels paràmetres aplicables a l’àrea de La Devesa de Saga (1997), 

inclòs plànol parcel.lari de l’àmbit. 
 

3) Plànols POUPM (2011). 
 

4) Article 214 del POUPM degudament MODIFICAT. 
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DOCUMENT 1: 
 
 
 

Normativa del POUPM de La Cerdanya (2011): 
 

a. Article 214, inclou els paràmetres de la clau 61-d2. 
b. Disposició Addicional quarta (municipi de Ger). 
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SECCIÓ 10. ZONA DE MANTENIMENT DE L’ORDENACIÓ EXISTENT. 

Art. 214. Edificis singulars, clau 61a. 

Àrees d’estructura homogènia, clau 61b. 

Conservació de l’ordenació i ús, clau 61c. 

Àrees de desenvolupament de PPU, clau 61d. 

Subzones: 

-Urbanització Tartera_Das, clau 61-d1. 

 -Parc urbanitzat, clau 61-d1-H. 

 -Passos privats, clau 61-d1-p 

-Urbanització Devesa de Saga_Ger, clau 61-d2. 

-Urbanització El Pla_Prats i Sansor, clau 61-d3. 

-Zona d’artesania, petita indústria i magatzems, clau 61-
d3-A. 

 -Zona comercial i hotelera, clau 61-d3-G. 

 -Zona de parc urbanitzat, clau 61-d3-H. 

 -Zona residencial extensiva, clau 61-d3-I. 

1. Definició: 

Aquesta zona de manteniment d’ordenació existent comprèn conjunts de superfícies concretes 
edificades i urbanitzades, edificis singulars, àrees consolidades amb estructura edificatòria i 
ordenació urbanística homogènia o usos característics i àrees de desenvolupament de Plans 
parcials urbanístics a les quals el POUPM manté el model existent. 

El POUPM regula subzones a partir dels criteris d’ordenació que es desprenen del planejament 
derivat desenvolupat amb paràmetres específics propis. 

 

2. Condicions de parcel·lació: 

a) Parcel·la mínima: l’existent amb anterioritat a l’aprovació definitiva del POUPM. 

b) Per a les urbanitzacions següents: 

Parcel·la mínima Front mínim de parcel·la 
Urbanització subzones 

m2sl m 

Tartera_Das 61-d1-H 3.500 L’existent 

 61-d1-p - - 

Devesa Saga_Ger 61-d2 1.500 16 

61-d3-A 300 L’existent 
61-d3-G 5.000 L’existent 
61-d3-H 2.000 L’existent 

El Pla_Prats i Sansor 

61-d3-I 150 10 

61-d1-H:: El front mínim de parcel·la serà el fixat a la parcel·lació existent amb 
anterioritat a l’aprovació definitiva d’aquest POUPM i que es correspon amb el 
planejament derivat desenvolupat. 

18181818181818811818181818181818181 33333333333333333333
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61-d3-A, 61-d3-G, 61-d3-H, 61-d3-I: El front mínim de parcel·la serà el fixat a la 
parcel·lació existent amb anterioritat a l’aprovació definitiva d’aquest POUPM i 
que es correspon amb el planejament derivat desenvolupat. 

3. Condicions de l’edificació: 

a) Tipologia:  

L’existent. 

b) Tipus d’ordenació: 

61a, 61c: l’existent. 

61b: l’existent aïllada entre mitgeres. 

61d: l’existent definida pel planejament derivat desenvolupat. 

c) Ocupació màxima: 

61a: l’existent. 

61b: l’existent. 

61c: El tipus d’ordenació com també el volum de les edificacions actuals son 
admesos, però, en cas d’ampliacions o reformes s’hauran de respectar les 
mateixes condicions d’edificació i d’ordenació que les dels terrenys veïns. 

A les zones verdes privades, solament s’hi podrà construir l’estrictament necessari 
per a la conservació o complement del seu ús. 

61d: L’existent amb anterioritat a l’aprovació definitiva d’aquest POUPM. 

61d: Per a les urbanitzacions següents: 

Índex d'edificabilitat neta Densitat màxima Ocupació màxima 
Urbanització subzones 

m2st/m2sl habitatge/m2 solar % 

Tartera_Das 61-d1-H 0,12 1 habitatge/3.500 m2 solar 25 

 61-d1-p Servitud de pas - - 

Devesa Saga_Ger 61-d2 0,3 1 habitatge/1.500 m2 solar 15 

61-d3-A 
2 

1 habitatge / <=300 m2sl 
2 habitatge / >300 m2sl 50 

61-d3-G 
En situació A: 0,26  
En situació B:  0,16  - 

En situació A: 12,5 
En situació B: 25  

61-d3-H 0,26 1 habitatge/2.000 m2 solar 12,5 

El Pla_Prats i Sansor 

61-d3-I 1,16 1 habitatge/150 m2 solar 50 

61d3-A: només es permès l’establiment d’habitatges per al propietari i per al 
porter o guarda de l’immoble, amb les condicions següents: 

a) 1 habitatge de 100 m2 de superfície útil màxima en parcel·les de 300 
m2. 

b) 1 o 2 habitatges de 200 m2 de superfície útil total en parcel·les de més 
de 300 m2. 

d) Densitat màxima: 

61a: les edificacions poden remodelar-se fins a una densitat de 1 habitatge per 
cada 100 m2 de sostre edificat. 

61b: 1 habitatge/100 m2st 

61c: L’existent. 

61d: L’existent definides pels Plans parcials d’ordenació, o les existents a 
l’aprovació definitiva del POUPM. 
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e) Nombre de plantes i alçada màxima: 

61b: l’alçada màxima serà l’existent amb un màxim de PB+2PP. 

61c: l’alçada màxima i nombre de plantes seran els existents. 

61d: l’alçada màxima i nombre de plantes seran definides pels Plans parcials 
vigents. 

61d: Per a les urbanitzacions següents: 

Nombre de plantes Alçada màxima 
Urbanització zones 

nº m 

Tartera_Das 61-d1-H PB+1PP  9,1 

 61-d1-p - - 

Devesa Saga_Ger 61-d2 PB+1PP  9,1 

61-d3-A PB+1PP  10 

61-d3-G PB+1PP  10 

61-d3-H PB+1PP  10 
El Pla_Prats i Sansor 

61-d3-I PB+1PP  9,1 

f) Volum màxim edificat: 

61a: No es permet cap augment de volum. 

61b: és el que resulta per a cada unitat de zona al límit de l’ocupació i l’alçada 
màximes. 

61c: l’existent, però en cas d’ampliacions o reformes s’hauran de respectar les 
mateixes condicions d’edificació i ordenació que les dels terrens veïns. 

61d: L’existent definit pels Plans parcials d’ordenació, o les existents a l’aprovació 
definitiva del POUPM. 

g) Separacions a límits: 

Per a les urbanitzacions següents: 

Límit exterior Límit interior Límit a pasos 
Urbanització subzones 

m m m 

Tartera_Das 61-d1-H 15 15 12 

 61-d1-p - - - 

Devesa Saga_Ger 61-d2 7 7 7 

61-d3-A - - - 
61-d3-G 15 12 12 
61-d3-H 15 15 8 

El Pla_Prats i Sansor 

61-d3-I 3 4,5 3 

h) Construccions auxiliars:  

61-d1 i 61-d3: extensiva a les zones de “Parc urbanitzat” de la Urbanització 
Tartera i a les zones de “Parc urbanitzat” i “zona comercial i hotelera” de la 
Urbanització El Pla. La construcció d’edificacions auxiliars s’autoritzarà sempre que 
aquestes estiguin adossades al cos principal, de manera que conformin un sol 
conjunt arquitectònic i tenint en compte els següents paràmetres: 

a) L’ocupació màxima permesa no superarà el 5% de la superfície de la 
parcel·la. 
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b) Els cossos auxiliars no sobrepassaran l’alçada de 3,00 metres mesurats 
des de la cota natural del terreny i fins la trobada de la façana amb el 
pla de la coberta. 

c) El carener tindrà una alçada màxima de 5,50 metres respecte del terrny 
natural. 

d) L’edificació auxiliar quedarà separada dels llindars de la parcel·la un 
mínim de 5,00 metres. 

61-d1 i 61-d3: extensiva a les zones de “Parc urbanitzat” de la Urbanització 
Tartera (Das) i de la Urbanització El Pla (Prats i Sansor). S’admetrà la construcció 
soterrada d’espais annexes a l’edificació principal , construïda i pendent d’edificar, 
amb la condició que aquests estiguin sempre adossats a l’edificació i amb una 
superfície construïda màxima de 100 m2, encara que suposi sobrepassar el gàlib 
establert, i en tot cas amb la limitació de mantenir una distància mínima de 2 
metres a la mitgera i de 10 metres a vial. 

 

4. Condicions estètiques: 

a) Seran d’obligat compliment els paràmetres comuns relatius a l’estètica i acabats recollits a 
les presents normes urbanístiques. 

 

5. Condicions d’ús: 

a) Ús principal: 

En casos no definits s’han de determinar, atenent la compatibilitat i naturalesa 
d’aquests, d’acord amb l’ordenació de l’entorn i dels usos que s’hi admeten i 
sempre basant-se en la interpretació més restrictiva. 

61a: d’ús nou. 

61b, 61c: els existents i el de les zones col·lindants amb anterioritat a l’aprovació 
definitiva d’aquest POUPM. 

61d: els existent amb anterioritat a l’aprovació definitiva d’aquest POUPM. 
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TÍTOL XI. DISPOSICIONS 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

  PRIMERA 
A partir de l’entrada en vigor d’aquest POUPM, els diferents ajuntaments hauran d’aprovar o 
adaptar, com a complement del POUPM, les ordenances següents: 

Ordenança que regularà la instal·lació i funcionament dels elements de telecomunicació, 
en base al criteri de mínim impacte visual i ambiental sobre l’entorn. 

Ordenança municipal de protecció mediambiental. 

Ordenança municipal sobre llicències urbanístiques. 

Ordenança municipal de la via pública i del paisatge urbà. 

Ordenança municipal sobre el control de la contaminació acústica. 

Ordenança municipal sobre el control de la contaminació lumínica. 

Ordenança municipal per l’estalvi del consum d’aigua 

  SEGONA 
Els ajuntaments que no tinguin aprovat definitivament el “Pla especial de Catàleg de masies i cases 
rurals en sòl no urbanitzable” els hauran de formular i aprovar en el termini màxim d’1 any a 
comptar des de l’entrada en vigor d’aquest POUPM, d’acord amb els criteris establerts en aquestes 
Normes urbanístiques  i d’acord amb la legislació urbanística vigent.  

Tanmateix i en el termini màxim de 2 anys, a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest POUPM, 
els municipis amb “Plans especials de catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable” 
aprovats definitivament els hauran d’adequar als criteris fixats en les Normes urbanístiques del 
POUPM i d’acord amb l’establert a la legislació urbanística vigent. En el cas que passat aquest 
termini de 2 anys no s’hagin adequat aquests plans especials de catàleg, aquests quedaran sense 
vigència a tots els efectes. 

  TERCERA 
D’acord amb la resolució de la memòria ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge , 
el promotor, o si s’escau el director ambiental del POUPM haurà de trametre a l’òrgan ambiental 
un informe anual de seguiment ambiental del POUPM, a partir de la data d’entrada en vigor del 
POUPM.  
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  QUARTA 
L’entrada en vigor del POUPM de la Cerdanya suposa la derogació de les modificacions del 
planejament general anterior, així com de les determinacions pròpies dels instruments de 
planejament derivat, en tot allò que s’oposin al que estableix el POUPM, excepte pels àmbits de 
planejament derivat desenvolupat o en desenvolupament següents,  que es mantenen vigents 
d’acord amb les seves especifitats, les quals han estat incorporades en aquestes Normes 
urbanístiques. Tanmateix, el POUPM regula aquestes subzones a partir dels criteris d’ordenació que 
es desprenen d’aquest planejament derivat desenvolupat amb paràmetres específics propis, 
equiparant els codis de les qualificacions d’aquest planejament d’acord amb l’estructura general 
emprada per la resta de qualificacions del sòl urbà, tal i com s’especifica als quadres següents. 

Al municipi de Bolvir:  

o Pla parcial d’ordenació SUP-31, amb aprovació definitiva per la Comissió 
d’Urbanisme de Girona en data 27 de juliol de 1993 i publicat al DOGC en data 
17 de desembre de 1993 amb Modificació puntual de planejament aprovada 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en data 22 de maig de 
1996, i publicada al DOGC en data 3 de juliol de 1996.  

Qualificacions 
Claus establertes al 
planejament derivat 

desenvolupat 

Claus establertes al 
Text refós del POUPM 

Residencial aïllat, aparellat o en filera A 32-SUP 31-A 

Residencial aïllat B 32-SUP 31-B 

Residencial en filera C  32-SUP 31-C 

o Pla parcial d’ordenació SUP-32, amb aprovació definitiva per la Comissió 
d’Urbanisme de Girona en data 19 de juliol de 1994 i publicat al DOGC en data 
31 de juliol de 1995.  

Qualificacions 
Claus establertes al 
planejament derivat 

desenvolupat 

Claus establertes al 
Text refós del POUPM 

Desenvolupament residencial plurifamiliar R3A 31-SUP 32-3 

Desenvolupament residencial unifamiliar  aïllat R1 32-SUP 32-1 

Desenvolupament residencial unifamiliar  aparellat R2 32-SUP 32-2 

o Pla parcial d’ordenació La Corona, amb aprovació definitiva per la Comissió 
d’Urbanisme de Girona en data 22 de desembre de 1998 i publicat al DOGC en 
data 6 d’agost de 1999.  

Qualificacions 
Claus establertes al 
planejament derivat 

desenvolupat 

Claus establertes al 
Text refós del POUPM 

Zona residencial LC-1 32-LC 1 

Zona comercial LC-C 32-LC c 

o Pla parcial d’ordenació SUP-33, amb aprovació definitiva per la Comissió 
d’Urbanisme de Girona en data 30 de setembre de 1987.  

Qualificació 
Clau establerta al 

planejament derivat 
desenvolupat 

Clau establerta al 
Text refós del POUPM 

Zona residencial en filera sense clau 32-SUP 33 
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o Pla parcial d’ordenació SUP-34, amb aprovació definitiva per la Comissió 
d’Urbanisme de Girona en data 9 de juny de 1986.  

Qualificació 
Clau establerta al 

planejament derivat 
desenvolupat 

Clau establerta al 
Text refós del POUPM 

Zona unifamiliar aïllada sense clau 32-SUP 34 

o Pla parcial SUP-Bolvir, amb aprovació definitiva per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona en data 26 d’octubre de 2006, amb acord de data 27 
d’abril de 2007.  

Qualificació 
Clau establerta al 

planejament derivat 
desenvolupat 

Clau establerta al 
Text refós del 

POUPM 

Zona residencial SUP-Bolvir S-1 32-SUP Bolvir 

o Pla parcial SUP-Escoles, amb aprovació definitiva per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona en data 29 de setembre de 2004, i publicat al DOGC en 
data 11 de novembre de 2004.  

Qualificació 
Clau establerta al 

planejament derivat 
desenvolupat 

Clau establerta al 
Text refós del 

POUPM 

Aprofitament privat. Unifamiliar aïllada AP 32-SUP Escoles 

o Pla parcial SUP-Sallent, amb aprovació definitiva per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona en data 20 d’abril de 2007, amb Modificació puntual de 
planejament aprovada definitivament per la Comissió territorial d’Urbanisme de 
Girona en data 17 de juny de 2009, i publicada al DOGC en data 3 d’agost de 
2009.  

Qualificació 
Clau establerta al 

planejament derivat 
desenvolupat 

Clau establerta al 
Text refós del 

POUPM 

Zona residencial SUP-Sallent S-1 32-SUP Sallent 

Al municipi de Das:  

o Pla parcial d’ordenació Tartera, aprovat definitivament a l’any 1964, amb 
modificacions puntuals de planejament a l’any 1973, i modificació puntual 
aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en data 16 de 
juny de 1999 i publicada al DOGC el 6 de setembre de 1999.  

Qualificacions 
Claus establertes al 
planejament derivat 

desenvolupat 

Claus establertes al 
Text refós del 

POUPM 

Parc urbanitzat H 61-d1 

Passos privats sense clau 61-d1-p 

Al municipi de Fontanals de Cerdanya:  

o Pla especial de Soriguerola, amb aprovació definitiva per la Comissió d’Urbanisme 
de Girona en data 5 d’abril de 1995 i publicat al DOGC en data 2 d’octubre de 
1995, amb Modificacions puntuals de planejament aprovades definitivament per 
la Comissió d’Urbanisme de Girona. 
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Qualificacions 
Claus establertes al 
planejament derivat 

desenvolupat 

Claus establertes al 
Text refós del 

POUPM 

Zona tradicional ceretana 1 TC-1 21a-FON-1 

Zona tradicional ceretana 2 TC-2 21a-FON-2 

Zona tradicional ceretana 3 TC-3 21a-FON-3 

Zona de creixement en raval CR 23a-FON 

Al municipi de Ger:  

o Pla parcial d’ordenació del Sector-36, amb aprovació definitiva per la Comissió 
d’Urbanisme de Girona en data 19 de juliol de 1994 i publicat al DOGC en data 
31 de juliol de 1995.  

Qualificacions 
Claus establertes al 
planejament derivat 

desenvolupat 

Claus establertes al 
Text refós del POUPM 

Desenvolupament residencial plurifamiliar R3B 31-SUP 36-3 

Desenvolupament residencial unifamiliar  aïllat R1 32-SUP 36-1 

Desenvolupament residencial unifamiliar  aparellat R2 32-SUP 36-2 

o Pla parcial d’ordenació de la Devesa de Saga, aprovat definitivament a l’any 1975, 
amb modificació puntual aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Girona en data 11 de juny de 1997 i publicada al DOGC el 9 de setembre de 
1997.  

Qualificació 
Clau establerta al 

planejament derivat 
desenvolupat 

Clau establerta al 
Text refós del POUPM 

Parque urbanizado sense clau 61-d2 

Al municipi de Lles de Cerdanya:  

o Pla de millora urbana “Camp de Coll” Travesseres, amb aprovació definitiva per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en data 27 de març de 2009.  

Qualificació 
Clau establerta al 

planejament derivat en 
desenvolupament 

Clau establerta al 
Text refós del POUPM 

Zona d'edificació en alineació discontinua 5d 22a-CT 

Al municipi de Prats i Sansor:  

o Pla parcial d’ordenació del sector El Pla, aprovat definitivament en data 1 de juliol 
de 1965, amb modificacions puntuals aprovades definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Girona en data 20 de maig de 1998 i 28 de novembre de 2001.  

Qualificacions 
Claus establertes al 
planejament derivat 

desenvolupat 

Claus establertes al 
Text refós del POUPM 

Zona d’artesania, petita indústria i magatzems A 61-d3-A 

Zona comercial i hotelera G 61-d3-G 

Zona de parc urbanitzat H 61-d3-H 

Zona residencial extensiva I 61-d3-I 
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  CINQUENA 
El POUPM incorpora com annex d’aquestes Normes urbanístiques,  les normatives urbanístiques  
específiques d’aquells sectors amb planejament derivat aprovat definitivament i que han estat 
publicats al DOGC,  que amb l’entrada en vigor d’aquest POUPM encara resten pendents 
d’executar.  

Al municipi de Bolvir:  

o Pla parcial urbanístic “Les Esplanes”, aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona en data 23 de juliol de 2008 i publicat al DOGC 
en data 28 d’octubre de 2008. 

Al municipi de Ger:  

o Pla parcial d’ordenació Devesa Petita, aprovat definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Girona en data 26 de setembre de 1990 i publicat al DOGC en 
data 24 de novembre de 1999. 

Al municipi de Guils de Cerdanya:  

o Pla parcial d’ordenació SUP-29 Nord, aprovat definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Girona en data 18 de desembre de 2001 i publicat al DOGC en 
data 1 de març de 2002. 

 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

Adaptació a la normativa d’incendis i d’accessibilitat

Els edificis construïts de conformitat amb una llicència urbanística anterior a l’aprovació inicial del 
POUPM, per tal d’adaptar-se a la normativa d’incendis i accessibilitat podran localitzar els accessos 
i instal·lacions tècniques necessàries, complint amb les normes d’habitabilitat. 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

L’entrada en vigor del POUPM de la Cerdanya suposa la derogació del Pla Intermunicipal 
Coordinador de la Cerdanya (PICC) als municipis de Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, Guils 
de Cerdanya, Meranges i Urús; la derogació de les Normes Subsidiàries de Planejament de la 
Cerdanya (Lleida) als municipis de Lles de Cerdanya, Montellà i Martinet, Prullans i Riu de Cerdanya, 
i la derogació de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Prats i Sansor. 

Tanmateix l’entrada en vigor d’aquest POUPM de la Cerdanya suposa la derogació de les 
modificacions del planejament general anterior. 
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Normativa del Text Refós dels paràmetres aplicables a l’àrea de La Devesa de Saga (1997), 
inclòs plànol parcel.lari de l’àmbit. 
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