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CAPÍTOL 1er.- MEMÒRIA INFORMATIVA

1.1 – Ordre de redacció de l’encàrrec
L’Ajuntament de Mieres, ha encarregat a l’Arquitecte Amadeu Fabra Masó, amb
número de col·legiat 119660/1, aquest projecte de “ Modificació puntual del
POUM, de Mieres . ( modificació nº 6 )

1.2 – Antecedents
Cal tenir en compte dos antecedents per tal de tramitar aquesta modificació :
Modificació puntual nº 3 ( PAU 6 ) de POUM
Projecte de reparcel·lació àmbit PAU-6 (Can Caló – Mieres )

1.2.1.- Modificació puntual nº 3 ( PAU 6 ) de POUM
L’actual POUM, recull la “ modificació puntual nº 3 ( PAU-6 ), aprovada
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 21 de març de 2013 i
publicada al DOGC nº 6392 de 7 de juny de 2013.
Aquesta modificació,continguda dintre el POUM,s’ha consolidat a través del
corresponent projecte de reparcel·lació i de urbanització.
En forma de síntesis, la proposta consolidada consisteix en :

Superfícies :
VIALS
ESPAI LLIURE
RESIDENCIAL
TOTAL

M2
174,00
328,00
1.420,00
1.922,00

%
9.05
17.07
73.88
100%

Condicions d’ordenació, edificació i ús :
L’ús serà residencial i s’ordenarà amb els paràmetres de la zona d’eixample nucli
antic de nova creació, clau 2b Caló.
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1.2.2.- Projecte de reparcel·lació àmbit PAU-6 (Can Caló-Mieres )
L’Ajuntament de Mieres va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació el
22 d’abril de 2014 i l’aprovació definitiva es va publicar al BOP ( Girona ) nº 152
d’11 d’agost de 2014 .
Després de la corresponent tramitació es concreten les següents parcel·les
urbanes:
Dades Registrals

PARCEL·LA
Nº

SUPERFÍCIE
m2

VOLUM

LLIBRE

FOLI

FINCA

INSCRIPCIO

1
2
3

416
482
522

1903
1903
1903

32
32
32

26
29
32

843
844
845

1ª
1ª
1ª

El projecte de reparcel·lació preveu una cessió a l’Ajuntament deMieres de 174 m2
de vials i 328 m2 d’espai lliure
A - Les parcel·les destinades a espais lliures de domini públic són les següents :
Dades Registrals

PARCEL·LA

SUPERFÍCIE
m2

VOLUM

LLIBRE

FOLI

FINCA

INSCRIPCIO

urbana
urbana
urbana
urbana
urbana

176
20
48
68
16

1903
1903
1903
1903
1903

32
32
32
32
32

35
38
41
44
47

846
847
848
849
850

1ª
1ª
1ª
1ª
1ª

B - La parcel·la destinada a vials de domini públic és la següent :
Dades Registrals

PARCEL·LA

SUPERFÍCIE
m2

VOLUM

LLIBRE

FOLI

FINCA

INSCRIPCIO

urbana

174

1903

32

50

851

1ª

1.2.3.- Afectacions motiu d’aquesta modificació
a) El gàlib edificactòri de la parcel·la nº 1 de 416 m2 de superfície.
b) Modificació de la situació dels espais lliures, les registrals 849 i 850 de 68 i
16 m2 respectivament, i la registral 851 de vials i de 174m2
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CAPÍTOL 2on .- PLÀNOLS D’INFORMACIÓ

Plànol nº1 – Modificació puntual nº 3 del POUM
Plànol nº 2 – Projecte de reparcel·lació àmbit PAU-6 (Can Caló – Mieres )
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CAPÍTOL 3er .- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
3.1 – Objecte i conveniència d’aquesta modiicació
a) Tinguent en compte que dintre la parcel·la nº 1 de 416 m2 hi ha actualment
una construcció a dues plantes en forma de paissa de la qual s’ha realitzat
una consolidació estructural i que presenta una tipologia important a
mantenir,es creu convenient que la construcció adossada que proposa el
gàlib edificatòri del “ Text Refós de la modificació puntual nº 3 ( PAU-6 ) “
i composada de dues plantes amb una edificabilitat de 130,60 m2, no és la
més adequada per preservar la independència volumètrica i la tipologia de la
paissa.
b) Tinguent en compte també que aquesta paissa pot adaptar-se a habitatge
( així ho permet el POUM) es proposa una ampliació a la seva part posterior de
30 m2 en planta baixa per tal de donar compliment a un programa correcte
d’habitatge unifamiliar.
c) D’altre banda la construcció que proposa la modificació puntual nº 3( PAU-6)
i que suposa una edificació a dues plantes adossades a la paissa i amb una
edificabilitat de 130,80 m2,es proposa substituir-la per una d’una sola planta
a nivell del carrer “ Can Caló “, amb una superfície de 42 m2 i que servirà de
serveis complementaris de l’habitatge ( garatge, calefacció, etc ... ) .
d) Es proposa una nova proposta dels gàlibs edificatòris dintre la parcel·la nº 1
( edificació principal 130+30 m2,edificació secundària 42 m2 ) .
e) Per la disposició dels gàlibs edificatòris proposats, es proposa una
redistribució de les registrals 849 i 850 d’espais lliures de 68 i 16 m2
respectivament .
f) Les dues entitats a modificar tenen 68 m2 + 16 m2 ( 84 m2 ) i la proposta
pretén mantenir els 84 m2 totals,repartits en tres entitats de 18, 36 i 30 m2
respectivament, que amb la seva nova situació faciliten l’accés a les
edificacions de la parcel·la nº 1, tant de l’edificació principal ( habitatge ) i
també secundària ( garatge ) .
Aquesta proposta manté la proporció de zona verda ( espai lliure total de
328 m2 ) i de vials de 174 m2 .
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CAPÍTOL 4rt .- DESCRIPCIÓ ACTUAL DE LES FINQUES REGISTRALS AFECTADES
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7

8
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CAPÍTOL 5è .- QUADRE COMPARATIU DE PARÀMETRES

Registral 843
( parcel·la )
Superfície
Edificabilitat
Registral 849
( espai lliure )
Registral 850
( espai lliure )

Registral 851
( vials )

Modificació nº 3
PAU-6 del POUM
( vigent )

Modificació nº 6
PAU-6 del POUM
( en projecte )

416 m2
130 +130,60 = 260 ,60 m2

416 m2
130 + 30 +42 = 202 m2

68 m2

Registral de nova creació
Espais lliures

16 m2

- 18 m2
- 36 m2
- 30 m2

174 m2

174 m2

CAPÍTOL 6è .- NORMATIVA D’APLICAICÓ
6.1 – Objectius
- Modificar l’ordenació de l’espai lliure i de vials per donar compliment a la
modificació nº 6 proposada mantinguent el règim del sòl :
• Vials
174 m2
9,05 %
• Espai lliure 328 m2
17,07 %

- Modificar el gàlib edificatòri de la parcel·la nº 1 ( registral 843 ) de 416 m2 de
superfície i d’edificabilitat total de 202 m2

6.2 – Condicions d’ordenació,edificació i ús .
L’ús serà residencial i s’ordenarà amb els paràmetres de la zona d’eixample
nucli antic de nova creació, clau b Caló
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6.3 – Condicions d’urbanització .
El projecte d’urbanització d’aquesta modificació puntual no canvia cap de les
xarxes bàsiques de serveis ni les instal·lacions i elements tècnics, totalment
consolidats .

CAPÍTOL 7è .- DISPOSICIONS FINALS
Per tot lo poc escpecificat en aquest projecte de modificació puntual nº 6 ( PAU-6 )
de Mieres, s’estarà el que determina el POUM de Mieres .

Gener 2019
Amadeu Fabra Masó, arquitecte
Firmado digitalmente
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PLÀNOLS
Nº1.- Situació – emplaçament de la zona implicada
Nº2.- Planejament actual i proposat
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