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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Peralada va ser aprovat per la sessió de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona de data 27 de novembre de 2014
.
En el desenvolupament del POUM s’han detectat les següents incidències:

- una sèrie de disfuncions del document aprovat que no s’ajusten a la realitat física; en concret 
en una parcel.la de sòl urbà al carrer Nou de Sant Joan.

Per aquest motiu s’insta la modificació, a fi d’aconseguir que la realitat física concordi amb la realitat 
urbanística.

CAPÍTOL 2. MARC URBANISTIC I LEGAL

Aquesta modificació es troba emmarcada pel Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el text refós de   
la Llei d’Urbanisme i posterior modificació, pel decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme i per les determinacions de la normativa urbanística municipal, es a dir 
el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat recentment.

En concret, l’article 4 de la normativa urbanística municipal del planejament vigent preveu la possibilitat 
de modificar les determinacions vigents seguint el procediment establert per la legislació urbanística 
vigent.

CAPÍTOL 3. PROMOCIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT

Les competències per a la formulació d’aquesta modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal 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 com a 
promotor del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi vigent.

La redacció d’aquest document ha estat realitzada per Josep Comas Boadas, col·legiat del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya amb el número 32765/4, 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, pertoca a l’Ajuntament l’aprovació inicial i provisional del document. El document en 
tràmit s’ha de posar a informació pública per termini d’un mes un cop acordada la seva aprovació inicial i 
s’ha de sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, informes 
que s’hauran d’emetre en el termini d’un mes.
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Les competències per a l’aprovació d’aquesta modificació venen regulades per l’article 80.a del Decret 
Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, segons el qual, l’aprovació 
definitiva correspon a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona.

La modificació en tràmit no pot ser considerada com una revisió del planejament general ja que no 
suposa cap canvi dels criteris d’estructura general i orgànica que va fixar el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Peralada.

Per tant, la modificació s’emmarca dins les previsions de l’article 5 de la normativa del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Peralada que regula la possibilitat de modificar el document ja que no s’altera la 
coherència de les previsions i ordenació que fixa el planejament aprovat.

CAPÍTOL 4. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ

Tal com s’ha comentat, en els punts anteriors, la modificació es localitza en l’àmbit del carrer Nou de
Sant Joan.

.
La modificació no afecta a cap article de la normativa del POUM, si caldrà modificar els plànols
d’ordenació 0.2.1 del POUM.

CAPÍTOL 5. DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ, OBJECTIUS I CRITERIS

El que es proposa és modificar el POUM en l’àmbit del carrer Nou de Sant Joan.

LA finca objecte de la modificació d’alineacions es troba en sòl urbà qualificada en clau Zona S. 
Creixements Suburbans, regulats per l’article 34 de la normativa del POUM de Peralada.

Aquesta és una zona que ordena els creixements històrics de Peralada, desplegats sobre una retícula
geomètrica de carrers i els creixements de la sortida del nucli. 

La proposta del POUM ordena tant els processos de substitució com els de colmatació a través d’una 
ordenació alineada a carrer i amb respecte a les construccions existents; en el nostre cas aquest fet no 
es produeix, ja que les alineacions previstes afecten directament edificacions existents i en estat d’ús. 
L’afecció sobre edificacions existents suposa que la única possibilitat d’intervenció sigui la de substitució 
eliminant d’arrel la possibilitat de mantenir unes edificacions de cert valor arquitectònic local, molt típic de 
construccions alineades als carrers i antics camins de sortida del nucli de Peralada i també de Vilanova 
de la Muga cap a als altres pobles veïns.

En l’apartat 3 del l’article 34 regula les obres de restauració, rehabilitació, conservació, manteniment, 
consolidació, millora i ampliació de l’edificació existent posant-la en valor i assenyalant les directrius a 
nivell formal de les actuacions a realitzar  

Tal com s’indica en les figures següents, l’ajust d’alineacions es produeix en una finca del carrer Nou de 
Sant Joan, amb aquest objectiu de poder mantenir les edificacions existents, mantenint el caràcter 
arquitectònic del municipi.

Respecte a l’edifici afectat per l’alineació, el que es pretén es preservar les edificacions antigues de cert 
valor arquitectònic i per tant es proposa afectar nomes el pati i així preservem l’edifici per a la seva 
rehabilitació, deixant, tot i així, un radi de gir suficient que no afecti a la mobilitat. Per tant es considera 
del tot justificat.
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                 Plànol planejament vigent Plànol de proposta de la modificació puntual

L’ interès públic de la modificació recau bàsicament en el sentit de potenciar la possibilitat de realitzar 
actuacions de millora de les finques afectades podent-se mantenir els valors tradicionals de les mateixes.

Referent a la mobilitat general del sector, cal indicar que el carrer on hi ha la desafectació no és el vial 
principal de l’àmbit (com si que seria el Carrer Compte Savallà), sinó que es traçat d’un vial secundari, i 
per tant la desafectació de l’àmbit proposat no perjudica en absolut a la mobilitat del sector

Cal indicar també que aquest ajust d’alineacions no genera cap increment d’edificabilitat de les finques 
afectades ja que l’aprofitament urbanístic per aquesta zona subclau Sn, aquest ve assenyalat en funció 
de l’alineació i una profunditat edificable definida, així la modificació de l’alineació a carrer no suposa en 
cap cas modificar la profunditat edificable i per tant no suposa modificar l’edificabilitat de la mateixa. Així 
mateix s’adjunta a la present Modificació Puntual el plànol de les antigues Normes Subsidiàries de 
Peralada, on es pot comprovar que l’alienació de la vialitat abans de l’afectació del vigent POUM es 
respecta. Per tant no existeix cap increment d’aprofitament urbanístic amb la present modificació de
vialitat al ser una edificació dins el sòl urbà consolidat, existent dins la trama urbana del municipi inclús 
abans de l’entrada en vigor de qualsevol normativa de planejament, i per tant lo únic comporta la present 
Modificació Puntual és la desafectació d’una vialitat sense cap mena d’increment en l’aprofitament 
urbanístic d’una edificació històrica ja consolidada en el sòl urbà.

Per tant, l’interès públic de la present Modificació Puntual queda plenament justificat en què la mobilitat 
no es veurà en cap cas afectada així com tampoc els supòsits de creixement pel sector que recull el 
POUM, així mateix es mantindrà el caràcter arquitectònic del municipi amb la conservació de edificacions 
històriques existents i en ús tal com estableix el propi POUM, i per tant deixaran d’existir afectacions que 
perjudiquen a edificacions de cert valor arquitectònic local. 
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CAPÍTOL 6. NORMATIVA URBANÍSTICA

Aquesta modificació puntual no afecta a cap article de la normativa del POUM.

CAPÍTOL 7. MODIFICACIÓ DELS PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 

Pel que fa referència a les modificacions gràfiques aquesta modificació suposa una modificació del plànol 
d’ordenació 0.2.1 del POUM. 

CAPÍTOL 8. JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT ARTICLES 3, 9 I 96 DEL DECRET 
LEGISLATIU 1/2010 I 118 DEL DECRET 305/2006

Pel que te a veure amb la justificació de l’article 3 i 9, no li es d’aplicació ja que les modificacions que es 
proposen no afecte a recursos naturals, valors paisatgístics o arqueològics, històrics o culturals ni 
comporten mes ocupació de sòl, ja que no es proposa cap modificació que afecti a classificació de sòl. 

Pel que fa referència a l’article 96 cal fer esment que la modificació proposada no comporta un increment 
de sostre edificable, com ja s’ha justificat en els punts anteriors.

En referència a les determinacions de l’article 118 del decret 305/2006, el document inclou la 
conveniència de la modificació i de les noves determinacions i en ell es descriu completament la 
documentació escrita que es modifica. 

Per les característiques de la modificació que es proposa no li cal incorporar informe ambiental, ja que 
les modificacions no afecten a ampliació o modificació de plans urbanístics, ni tal com ja s’ha exposat, a 
modificació de la classificació del sòl.

CAPÍTOL 9. JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT ARTICLE 99.1 DEL DECRET LEGISLATIU 
1/2010

Pel que fa referència a l’article 99.1 que les modificacions de planejament que urbanístic general que 
comporten un increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, 
o la transformació dels usos establerts anteriorment han d’incloure en la documentació les 
especificacions següents:

a) Identitat de tots els propietaris
b) Previsió en l’agenda o del programa d’actuació urbanística de l’execució immediata establint un 

termini. 
c) Avaluació econòmica de la rendibilitat de la operació comparatiu avanç i després de la 

modificació.

No és d’aplicació en aquesta modificació ja que la modificació proposada no comporta un increment de 
sostre edificable, ni de densitat residencial ni intensitat d’usos ni transformació d’usos.
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CAPÍTOL 10. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA ARTICLE 59.3 DE TRLU

Aquesta modificació no suposa cap modificació substancial sobre l’impacte de les actuacions previstes 
en les finances públiques de l’Ajuntament, referent a les infraestructures i serveis necessaris ja que la 
modificació no suposa un augment de sostre i només una modificació d'alineacions, amb similars 
necessitats.

Per tot lo exposat, es considera que no hi ha variació significativa. 

Peralada, febrer de 2018.

Josep Comas Boadas
Arquitecte, col·legiat número 32765/4 del COAC de Catalunya

JOSEP COMAS 
BOADAS / 
num:32765-4
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givenName=JOSEP, serialNumber=40312404M, 
cn=JOSEP COMAS BOADAS / num:32765-4, 
email=josepcomas@coac.net 
Fecha: 2018.02.23 17:41:39 +01'00'
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TÍTOL II. PLÀNOLS
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