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MD Memòria descriptiva

1. ANTECEDENTS.

1. L’Ajuntament de Peralada es propietari d’una parcel·la situada al Carrer Camí de la
Garriga s/n que està classificada com a sòl urbà equipaments. Concretament està
regulada per la zona E 1, 4, 6. dins el Capítol IV de les normes urbanístiques del
POUM.
2. En aquesta parcel·la existeix un edifici, de forma rectangular, de planta baixa de
417 m2 de superfície construïda. Inicialment es destinava a escola de primària;
posteriorment, amb la construcció de les noves escoles, es destinà a Centre de joves
i aules d’informàtica i, finalment aquest curs escolar 2020-2021, s’ha adaptat l’edifici
per a institut d’ESO amb l’inici del 1er curs d’ESO.
3. L’emplaçament d’aquest equipament, ocupant la centralitat dels nous creixements
urbans, cèntric i proper a la zona esportiva i escolar, dotada d’aparcaments propers,
assolellada i ventilada, fàcilment accessible des de tots els indrets; es considera el
lloc idoni per al creixement d’aquest equipament escolar.
4. La totalitat de la superfície de l’actual edifici s’ha destinant a cobrir les necessitat
del primer curs d’eso i, amb l’assessorament del Departament d’Educació i la Direcció
de l’Institut, es varen portar a terme les obres d’adaptació d’aquest Centre.
5. Com sigui que les previsions son les d’anar augmentant paulatinament, cada any
un curs, serà necessari preveure l’ampliació de l’edifici existent. Per aquest motiu és
voluntat de l’Ajuntament de Peralada promoure una modificació puntual del POUM, la
núm. 8, que tindria per objecte requalificar la resta de parcel·la, de propietat
municipal, que actualment està qualificada amb la clau F (creixements en filera) i amb
un ús predominantment d’habitatge. La modificació pretén requalificar aquest part de
parcel·la amb zona d’equipament clau E 1,4,6. També s’inclou dins aquesta
requalificació un tram de vial que l’actual planejament preveu per aquesta zona.
6. Amb tot es pretén agilitzar el màxim el tràmit a fi i efecte de disposar d’una primera
ampliació per al curs 2021-2022 quan s’implantaria el segon curs de l’ESO. Es pretén
igualment evitar el muntatge de mòduls provisionals, evitant costos innecessaris, i
que l’ampliació de l’edifici arribi a terme pel proper curs 2021-2022. Indicar igualment
que aquest conjunt d’actuacions tenen el consens del Departament d’Educació i la
Direcció de l’institut.
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Planejament vigent.

Parcel·la propietat municipal zones E 1,4,6 i F
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2. OBJECTIU
L’objectiu del present document és la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Peralada per tal d’admetre l’ampliació de l’actual parcel·la
d’equipaments, regulada per la clau E, 1,4,6, obtenint d’aquesta forma una superfície
major per a futures ampliacions de l’edifici de l’actual institut.

Parcel·la municipal planejament modificat.
Observar que la modificació permetrà disposar d’una superfície de parcel·la, per
equipament, de 3.680,03 m2 incrementant en 1.223,07 m2 la superfície actual.
Indicar també que es voluntat d’aquest ajuntament promoure futures modificacions
del POUM que permetran noves ampliacions de la zona escolar; aquestes, però
afecten altres propietats i precisen d’un estudi mes profund del tema.
3. PROMOCIÓ I TRAMITACIÓ
Les competències per a la formulació d’aquesta modificació puntual del POUM de
Peralada, venen regulades per l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010. D’acord amb
aquestes determinacions, la promoció de la modificació correspon a l’Ajuntament de
Peralada. La redacció d’aquest text refós ha estat realitzada pels Serveis Tècnics
municipals: Francesc Oliva Sans arquitecte col·legiat del Col·legi d’Arquitectes de
5
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Catalunya amb el amb el número 19253-8, tècnic competent per a la redacció de
documents de planejament urbanístic.
La tramitació del document es realitzarà d’acord amb el que preveuen els articles
85.1 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, segons els quals la modificació de qualsevol
dels elements d’una figura de planejament urbanístic se subjectarà a les mateixes
disposicions que en regeixen la seva formació. La documentació i les determinacions
necessaris per la modificació dels instruments de planejament venen determinades
per l’article 117 i 118 del decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme En aquest sentit, l’Ajuntament ha procedit a
l’aprovació inicial i provisional del document i en el tràmit d’informació pública no
s’han produït al·legacions.
4. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT
La conveniència i oportunitat de la present modificació puntual del POUM de
Peralada dins l’àmbit del sòl urbà, ve donada per la voluntat municipal de portar a
terme:
1. L’ampliació de la parcel·la d’equipaments municipals regulada per la clau E 1,4,6
als efectes de disposar d’una major superfície per a l’ampliació de l’edifici escolar de
secundària (Institut ESO).
5. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ
Tal com s’ha comentat, la modificació engloba un àmbit de sòl urbà actualment
regulat per la clau F (Creixement en Filera). Afecta també el traçat d’un futur vial que
travessa pel mig de la parcel·la municipal

6. DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ, OBJECTIUS I CRITERIS
La Modificació ha de permetre la obtenció d’una parcel·la de major superfície que
admeti l’ampliació de l’edifici escolar per tal de permetre la inclusió gradual dels
cursos 1er a 4art d’ESO.
A tal efecte indicar que no serà necessària la modificació de cap article de les normes
Urbanístiques del POUM
L’interès públic vindria determinat:
1. Possibilitar l’ampliació de l’edifici escolar de secundària als efectes d’impartir els
estudis dels cursos 1er a 4art d’ESO. La creació d’aquest institut dona continuïtat als
actuals estudis de primària que es venen impartint al municipi. Aquest equipament
evitarà també desplaçament a altres municipis que disposen d’institut de secundària
amb una sobresaturació d’alumnat (Figures, Castelló...)

6

MODIFICACIÓ PUNTUAL NUM 8 POUM PERALADA

7. EL MARC LEGAL I URBANÍSTIC.
El marc legal ve regulat pel decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei d’urbanisme, ( DL1/2010) i la llei 3/2012 de modificació del text
refós de la llei d’urbanisme.
En relació a la modificació de les figures de planejament urbanístic indicar que
aquestes venen regulades pels articles 96 i 97 del DL 1/2010 sens prejudici del
previst pels articles 38 i 39 de la llei 3/2012 que modifica parcialment els articles 96 i
97 del DL 1/2010
En relació a la modificació de les figures de planejament urbanístic indicar que cal
tindre en compte el que s’especifica en els articles 117 i 118 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006:
El Marc urbanístic ve regulat pel Text Refós del POUM aprovat definitivament 27 de
novembre de 2014 i publicat al DOGC Núm. 6791 de 19.1.2015. Concretament els
articles a modificar son els 41, 42, 43, 44,45 i 106 de les normes urbanístiques del
POUM.
Considerar també l’obligatorietat del previst per la normativa el Pla Territorial Parcial
de les Comarques Gironines (PTPCG).

8. POLÍTICA SOCIAL D’HABITATGE. MEMÒRIA SOCIAL.
La present modificació no té per finalitat la modificació de cap àmbit de sostre
residencial de nova implantació.
9. ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA.
L’article 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme, en el seu apartat 118.4 especifica
que, en la documentació de les modificacions dels instruments de planejament
urbanístic, s’ha d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, en els
casos que així ho estableixi la legislació vigent.
Indicar que aquesta modificació eliminarà la traça del futur carrer que el planejament
actual preveu. Aquesta traça dividia la parcel·la municipal i facilitava el
desenvolupament de la zona F donant accés als futurs habitatges d’aquest sector.
Atès que la modificació unifica en un sòl àmbit la parcel·la escolar i la desaparició de
la zona residencial (F), es considera innecessari el traçat del futur vial. Indicar també
que l’actual viari d’aquest sector es considera suficient tant per la circulació viària
com peatonal d’aquesta part del municipi.
Es considera, però, adient mantenir l’accés a la zona escolar per la vessant sud de la
parcel·la mantenint el traçat de l’inici d’aquest carrer. Es crearà d’aquest forma un
accés peatonal i de serveis al centre
Amb tot i considerant que aquesta es una zona de baixa densitat de trànsit, aquesta
modificació no precisarà d’un estudi de mobilitat.

7

MODIFICACIÓ PUNTUAL NUM 8 POUM PERALADA

10. INUNDABILITAT
No es te cap constància històrica de la inundabilitat d’aquest sector. Les zones
residencials properes no han sofert mai cap inundació ni tant sols en els períodes de
fortes pluges on si l’han patit altres zones del municipi
La zona està molt allunyada i a una cota forçà superior de les conques fluvials de la
Muga i el Llobregat, principals rius del municipi.
No obstant considerant la proximitat de la llera del rec de la Montserrada, s’aconsella
tramitar aquest expedient a l’Agència Catalana de l’Aigua per tal de que n’informi dins
l’àmbit de les seves competències.

11. JUSTIFICACIÓ ADAPTACIÓ DE L’ARTICLE 115 DEL DECRET 305/2006
REGLAMENT DE LA LLEI D’URBANISME.
D’acord amb l’article 115 del reglament la present modificació de pla, no ha de ser
objecte d’avaluació ambiental atès que cenyeix dins uns àmbit de sòl urbà sense
increment d’aprofitaments.
12. NORMATIVA VIGENT
S’adjunta l’articulat de les Normes Urbanístiques del POUM que regulen el sistema
d’equipaments comunitaris
Indicar que aquesta modificació no incideix en aquest articulat
Capítol IV. Sistema d'equipaments comunitaris, clau E.

Article 20. Concepte.

1. El sistema urbanístic d'equipaments comunitaris comprèn els centres públics, els
equipaments de caràcter religiós, cultural, docent, esportiu, sanitari, assistencial, de serveis
tècnics i de transport i els altres equipaments que siguin d’interès públic o d'interès social i els
habitatges dotacionals. Els sòls afectats en aquest sistema s'identifiquen amb la clau E per a
tot tipus d’equipaments comunitaris.

Article 21. Usos als quals es poden destinar els equipaments comunitaris.

1. Els usos específics als quals poden destinar-se els sòls qualificats d'equipament són:

a) Centres públics (E1): centres o edificis per a serveis de l'Administració pública;
serveis de seguretat i protecció ciutadana, guàrdia civil, mossos d'esquadra bombers i
altres; d'abastament i mercats, i altres anàlegs.
b) Equipaments religiosos (E2): temples, centres religiosos, parroquials, capelles de
titularitat privada i ús públic.
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c) Equipaments culturals (E3): centres i instal·lacions per a museus, exposicions,
teatres, sales de reunions d'interès públic, social o comunitari, i annexos esportius i
recreatius.
d) Equipaments docents (E4): centres docents, públics i privats, i annexos esportius.
e) Equipaments esportius i recreatius (E5): edificis i instal·lacions esportives;
campaments; centres d'esbarjo o expansió; balnearis i establiments de banys i altres
turístics no residencials, d'interès públic, social o comunitari, i annexos de serveis.
f) Equipaments sanitaris-assistencials (E6): centres sanitaris-assistencials i geriàtrics,
públics o privats, d'interès públic, social o comunitari; cementiris, tanatoris i similars.
La futura ampliació del cementiri s’haurà d’ajustar a les determinacions del Decret
297/1997, de 25 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament de policia sanitària
mortuòria.
g) Equipaments de serveis tècnics i de transport (E7): abastament i tractament
d'aigües amb les corresponents infrastructures de subministrament d'aigua potable i
depuració d'aigües residuals, estacions de bombeig, dipòsits reguladors, depuradores
i emissaris; abocadors de deixalles i residus; subministrament d'energia elèctrica amb
les xarxes i instal·lacions destinades a aquesta finalitat, línies de transport i distribució
d'alta i mitjana tensió i estacions transformadores; comunicacions amb les
corresponents infraestructures generals de telefonia, telègrafs, televisió, radio i les
instal·lacions destinades a les comunicacions; instal·lacions de transports de viatges i
mercaderies de totes classes, que siguin d'interès públic i social; parcs mòbils de
maquinària; benzineres i altres anàlegs.
Article 22. Assignació d’usos per als sòls qualificats com a sistema d'equipaments
comunitaris.

Els diferents usos s'assignaran als sòls qualificats com a sistema d'equipaments d'acord amb
les següents regles:

a) Per ser l'existent actualment o per estar fixat directament pel POUM o plans que el
despleguen.
b) Per acord plenari municipal, per a cada cas concret, de conformitat amb els criteris
i objectius que pretén assolir el planejament.
c) Mitjançant la redacció d'un pla especial urbanístic, quan la implantació de l'ús
exigeix una ordenació complementària a la que consta en el pla.

Article 23. Condicions de l'edificació per als equipaments comunitaris.
1. L'edificació dels sòls afectats en el sistema d’equipaments s'ajustarà a les necessitats
funcionals dels propis equipaments i a les condicions ambientals i paisatgístiques del lloc,
buscant la màxima integració al seu entorn.
9

MODIFICACIÓ PUNTUAL NUM 8 POUM PERALADA

2. En els casos en els quals s'hagi redactat un pla especial o parcial previ a la instal·lació del
corresponent equipament, l’edificació s'ajustarà a les previsions de l'esmentat planejament.
En la resta de casos, es prendran en consideració les següents regles:

a) Com a norma general, les construccions s'hauran d'adaptar a les condicions i tipus
d'edificació fixades per aquestes normes a les zones contigües. En el cas que el sòl
de l'equipament confronti amb zones d'ordenació diferent, l'edificació no ultrapassarà
els valors màxims, ni incomplirà les condicions mínimes establertes per aquestes
normes respecte a dites zones contigües.
b) Si alguna de les zones contigües ha estat ordenada en tipologia oberta. Els
paràmetres d'edificació a aplicar seran els següents:
- La forma i grandària de la parcel·la serà l’assenyada en el pla respecte a la
zona contigua ordenada amb tipologia oberta.
- La intensitat màxima edificatòria de la parcel·la serà de 0,5 m2 sostre per m2
de sòl.
- L'ocupació màxima serà del 35% del sòl de la parcel·la.
- L'alçada màxima de l'edificació serà de 7,5 m, la qual es computarà segons
les regles d'aplicació a la zona ordenada amb tipologia oberta.

3. En sòl urbà i en sòl urbanitzable delimitat, les xarxes de distribució, incloses les línies
elèctriques, telefòniques i anàlogues seran soterrades.

13. APROFITAMENT URBANÍSTIC.

La comparativa d’aprofitaments regulats per la zona F (planejament actual) i la clau
d’equipaments E (planejament modificat), constata que aquesta modificació no
implica majors aprofitaments urbanístics ni increments d’edificabilitat,
ocupació i alçades reguladores. Com a norma general les construccions s’hauran
d’adaptar a les condicions i tipus d’edificació fixades per les normes respecte a les
zones contigües.
En el cas que les zones contigües s’ordenin amb tipologia oberta els paràmetres
d’aplicació per als equipaments serien:
Edificabilitat: 0.5 m2/m2
Ocupació: 35 %
Alçada: 7.50 m.
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El quadre comparatiu que s’adjunta constata que aquesta modificació NO implica
augments d’aprofitament entre les zones F i E

Paràmetre

Zona F (Creixements en filera)

Zona E. Sistema
comunitaris

Edificabilitat
Ocupació
Alçada

1.25 m2/m2
63 %
7.50 m PB +P1

0.5 m2/m2
35 %
7.50 m.

d’equipament

Es constata que els aprofitaments son inclús menors que els previstos pel
planejament actual.

14. NORMATIVA URBANÍSTICA

CAPITOL 1. NORMES URBANÍSTIQUES

INDEX

1.1.. NATURALESA, ÀMBIT TERRITORIAL I VIGÈNCIA. ...................................................................
Article 1. Naturalesa. ......................................................................................................................
Article 2. Àmbit territorial. ...............................................................................................................
Article 3. Vigència. .........................................................................................................................
Article 4. Obligacions. .....................................................................................................................
Article 5. Interpretació del Pla. ........................................................................................................
Article 6. Determinacions del Pla. ...................................................................................................

.
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1.1. NATURALESA, ÀMBIT TERRITORIAL I VIGÈNCIA.
Article 1. Naturalesa.
Aquest Pla té la condició de Modificació puntual del POUM de Peralada, i respecta
en totes les seves determinacions el decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i la llei 3/2012 del 22 de febrer, de
modificació del text refós de la llei d’urbanisme.
Article 2. Àmbit territorial.
L’àmbit territorial d’aquesta Modificació puntual queda circumscrit a l’àmbit del sòl
URBÀ del terme municipal.

Article 3. Vigència.
Aquesta Modificació puntual entrarà en vigència i serà executiva a partir de la
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’acord d’aprovació
definitiva i de les normes urbanístiques corresponents, d’acord amb el que disposa
l’art. 106.1 del decret legislatiu 1/2010.
Article 4. Obligacions.
Els particulars, igual que l’Administració pública, queden obligats al compliment de
les disposicions sobre ordenació urbanística contingudes en el present instrument de
planejament urbanístic.
Article 5. Interpretació del Pla.
La interpretació de la present Modificació puntual i de la seva normativa i ordenances
es farà d’acord amb el seu contingut i se subjectarà als seus objectius i finalitat. En
cas de dubte o imprecisió, s’estarà al que resulti de les regles d’interpretació del
planejament urbanístic definides a l’article 10 del decret legislatiu 1/2010.
Article 6. Determinacions del Pla.
Les determinacions de la Modificació puntual de POUM es despleguen en els
següents documents:
Memòria.
Normes urbanístiques.
Agenda. Avaluació econòmica i financera.
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15. MODIFICACIONS DEL PLA.
MODIFICACIÓ DELS PLÀNOLS D’ORDENACIÓ
Pel que fa referència a les modificacions gràfiques, aquesta modificació implica la
modificació del plànol num. 0.2.3 Ordenació de sòl urbà i urbanitzable.
16. DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE
La proposta de modificació del POUM no comporta cap modificació de les condicions
de sostenibilitat del planejament municipal ja que no es modifica la ordenació ni els
paràmetres principals de desenvolupament.

17. MESURES PER A FACILITAR LA MOBILITAT SOSTENIBLE
L’actuació contemplada en la present modificació comporta la desaparició del futur
vial que travessa la parcel·la de propietat municipal. Aquest canvi no afecta a la
mobilitat sostenible del sector.

18. AGENDA. AVALUACIÓ ECONÒMICO-FINANCERA
AGENDA
No es modifica l’agenda del POUM.
AVALUACIÓ ECONÒMICO-FINANCERA
No es modifica l’avaluació econòmica-financera del POUM. No es contempla en el
POUM l’alineació de les parcel·les resultants de la gestió de la zona F amb la qual
cosa aquesta modificació no altera l’avaluació econòmic –financera del POUM.
Altrament dir que aquesta modificació implicarà la construcció de l’edifici que
ampliarà l’actual institut. Els costos que es derivin d’aquesta construcció es
finançaran d’acord amb les partides pressupostàries previstes en l’annex d’inversions
del pressupost municipal de l’any 2021; està prevista també la col·laboració
econòmica del Departament d’Educació.
.
19. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
L’Ajuntament de Peralada, que assumeix la tramitació de la modificació puntual de
planejament general, garanteix el procés participatiu de la ciutadania en relació a la
present modificació puntual mitjançant el mateix procés de tramitació que donarà
compliment, com a mínim, a les determinacions establertes per la legislació vigent en
relació a la informació pública referida a un document de modificació puntual.
Durant el procés de tramitació d’aquesta modificació i de les eines de gestió que se’n
derivin, s’efectuarà la corresponent informació pública de caràcter general i les
notificacions i consultes individualitzades a la propietat i als organismes afectats o
responsables de la tramitació i aprovació de les mateixes
Peralada, desembre de 2020
L’arquitecte
Francesc Oliva Sans
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20. ANNEXES
1. Fitxa Cadastral:
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2. Fotos

Edifici escolar (Institut)

3. Ortofotoplà
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4. Notes simples
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21. PLÀNOLS
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