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MD Memòria descriptiva

1. ANTECEDENTS.
Acord Comissió:
La Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió de data 13 de novembre de 2018 acordà:

2. INTRODUCCIÓ.
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Peralada va ser aprovat en sessió de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona de data 27 de novembre de 2014 .
S’observa dins del tram final del carrer Nou de Sant Joan la següent situació:
Les noves alineacions previstes en el POUM, per aquest carrer, afecten la realitat física dels
habitatges existents; concretament s’observa que l’habitatge situat al num.22 d’aquest carrer
(ref. cadastral 1042301EG0814S0001QE) queda afectat amb les següents superfícies:
• Habitatge: 13.22 m2 per cadascuna de les plantes (PB i P1)
• Pati: 28.50 m2
(veure plànol 0.2.1 del POUM)
Aquesta afectació, principalment la de l’habitatge, suposaria greus disfuncions en el programa
de l’habitatge que invalidarien el seu funcionament.
Per aquest motiu s’insta aquesta modificació del POUM, a fi d’aconseguir que la realitat física
de la construcció concordi amb la realitat urbanística.

3. OBJECTIU
L’objectiu del present document és la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
de Peralada per tal de definir unes noves alineacions per aquest tram del carrer Nou de Sant
Joan, als efectes d’ajustar la realitat física de l’habitatge a l’ordenament urbanístic.
La modificació també manté una afectació a la cantonada de la parcel·la, per millorar la
visibilitat de la cruïlla doncs, al quedar lliure d’edificació, la seguretat de la circulació milloraria
substancialment.

4. 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 Catalunya amb el amb el número
19253-8, tècnic competent per a la redacció de documents de planejament urbanístic.
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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.
5. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT
La conveniència i oportunitat de la present modificació puntual del POUM de Peralada a
l’àmbit del carrer Nou de Sant Joan, ve donada per la voluntat municipal de preservar
l’edificació de caràcter popular amb certs valors arquitectònics que interessen conservar.
Tanmateix en considera que la mobilitat del sector gaudiria d’una major seguretat dons la
cruïlla dels dos carrers (Nou de Sant Joan / carrer Garriguella) milloraria la visibilitat atès que
es mantindria l’afectació d’aquesta cantonada augmentant, d’aquesta forma, la seguretat de la
circulació viària.

6. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ
Tal com s’ha comentat, en els punts anteriors, la modificació es localitza en el tram final del
carrer Nou de Sant Joan num. 22 dins la parcel·la cadastral 1042301EG0814S0001QE. Es
modifica el plànol d’ordenació 0.2.1 del POUM.

7. DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ, OBJECTIUS I CRITERIS
La parcel·la objecte de la modificació d’alineacions està classificada com a sòl urbà i
qualificada com a Nous Creixements Suburbans (clau Zona SN) regulats per l’article 34 de la
normativa del POUM. Aquesta és una zona que ordena els creixements històrics de Peralada,
desplegats sobre una retícula geomètrica de carrers i els creixements sobre els camins 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 cas que ens ocupa, les alineacions previstes afecten directament l’edificació existent i
en estat d’ús. Aquesta afectació implicaria que la única possibilitat d’intervenció sigui la de la
seva substitució eliminant la possibilitat de mantenir una edificació de cert valor arquitectònic
local, molt típic de construccions alineades als carrers i antics camins de sortida del nucli de
Peralada.
Tal com s’indica en els plànols adjunts, l’ajust de les noves alineacions es produeix en les
parcel·les, amb la referència cadastrals següents:
•
•

1042301EG0814S0001QE, Carrer Nou de Sant Joan, 22: Ajust d’alineacions
preservant l’edificació existent i afectant només el pati.
Les superfície afectada per les noves alineacions és de 21.54 m2 de pati.
1042302EG0814S0001PE, Carrer Garriguella, 40: Ajust d’alineacions afectant el pati
La superfície afectada és de 3.90 m2 de pati i és coincident amb la superfície
afectada pel planejament vigent (veure plànol 2). No es produeixen variacions.

Es detalla a continuació quadre comparatiu de les superfícies afectades:
C. Nou de Sant Joan, 22
Planejament
vigent
Planejament
modificat

Ocupació Habitatge: 13.22
Pati: 28.50
Habitatge: 0.00
Pati: 21.54

C. Garriguella, 40

Pati: 3.90
Pati: 3.90

Totals
Ocupació Habitatge: 13.22
Patis: 32.40
Habitatge: 0.00
Patis: 25.44
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Conclusions:
Es posa de manifest que amb el planejament modificat l’afectació de l’habitatge, del c. Nou de
Sant Joan, 22 desapareix permetent, d’aquesta forma, la seva conservació.
La superfície afectada a la parcel·la del C. Garriguella, 40 és, abans i després de la
modificació, de 3,90 m2
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Com a conclusió destacar que el que es pretén és preservar l’edificació, de cert valor
arquitectònic, i afectar únicament el pati per facilitar el gir dels vehicles que transiten pel
Carrer Nou de Sant Joan cap al carrer Garriguella.
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L’interès públic vindria determinat:
1. Potenciar les actuacions de millora de l’habitatge afectat i conservar els seus valors
arquitectònics tradicionals.
2. Augmentar la seguretat de la cruïlla dels carrers Nous de Sant Joan i Garriguella amb la
l’afectació de la cantonada de la parcel·la. Amb aquesta afectació la visibilitat de la cruïlla
augmentaria considerablement
S’indiquen a continuació els elements destacats d’aquesta edificació

Ràfec filades de totxo i teula

Mur “mamposteria” pedra

Carreus pedra cantonada

Obertures amb totxo a sardinell

8. JUSTIFICACIÓ
La relació de les superfícies de cadascuna de les finques afectades per aquesta modificació
és la següent:

C. Nou de Sant Joan 22:
Edificació: Es recupera la totalitat de l’ocupació de l’edifici tradicional existent i desapareix
l’afectació de 13,22 m2 d’afectació en planta.
Afectació alineació vial: La nova superfície afectada seria 21.54 m2 (abans de 28.50) m2
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C. Garriguella, 40: No es produeixen modificacions de la superfície afectada entre el
planejament vigent i el modificat. La part afectada per la alineació de vial segueix essent de
3,90 m2

S’adjunta seguidament el quadre comparatiu de les superfícies afectades planejament actual /
planejament modificat:
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Quadre comparatiu superfícies construïdes edificació de nova planta:
PLANEJAMENT ACTUAL / PLANEJAMENT MODIFICAT
1. Es planteja una primera hipòtesi on es contempla una segregació amb dues parcel·les
resultants.
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2. En una segona hipòtesi es contempla únicament la parcel·la existent.
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Conclusions:

1. La modificació del POUM en cadascuna de les dues hipòtesis contemplades comporta la
possibilitat de:
a) Increment de 66,63 m2 de sostre
b) Increment d’un habitatge
Aquesta situació donarà lloc a les següents cessions:
a) 15% increment de sostre; 15% s/ 66.63 m2 = 10 m2 (Art. 99.3 LU). La cessió
correspon a la superfície de sòl per admetre un sostre de 10 m2.
b) Reserva de 20 m2 per cada 100 m2 d’increment de sostre residencial per a zones
verdes i espais lliures públics (Art. 100.1 LU). La cessió es fixa en 20 m2
Les cessions es podran substituir pels seu equivalent dinerari que es calcularà i farà efectiu
en el moment d’atorgament de la llicència d’obra nova i com a condició prèvia (Disposició
addicional 2ª LU).

2. El POUM actual pretenia donar una major amplada al final del carrer Nou de Sant Joan per
permetre el pas de camions a les caves situades al mateix carrer. Indicar, però que aquestes
caves es desmantellaran properament atès que se n’estan construint unes de noves a les
afores del municipi. Amb tot es considera que la trama dels carrers d’aquest sector únicament
suportarà un trànsit baix de vehicles lleugers. Es considera innecessària doncs l’afectació de
l’edifici i només caldria afectar una part del pati per permetre un millor gir dels vehicles.
Els plànols adjunts, que acompanyen aquesta modificació indiquen les noves afectacions del
sector.
3. L’interès públic de la modificació es justificaria amb els següents extrems:
a) Potenciar les actuacions de millora de l’habitatge afectat i conservar els seus valors
arquitectònics tradicionals.
b) Augmentar la seguretat de la cruïlla dels carrers Nous de Sant Joan i Garriguella amb
la regulació, com verd privat, del pati davanter a l’habitatge en qüestió. Aquest verd
privat seria una zona lliure d’edificació destinat únicament a jardí o pati vinculat a
l’habitatge. Amb tot la visibilitat de la cruïlla augmentaria considerablement

9. NORMATIVA URBANÍSTICA
1. S’introdueix un Polígon d’actuació urbanística (PAU) com a figura que regularà
aquesta finca.
POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA C. NOU DE SANT JOAN
0.- Objectiu
L’objectiu d’aquest polígon és el de valorar les cessions derivades de l’augment d’edificabilitat
resultants de la modificació del POUM.
En atenció al previst per la modificació s’obtindrà el següent increment de sostre de 66,63 m2
(veure plànol 3). Conseqüentment aquest increment comporta les cessions següents:
a) Cessió del sòl amb aprofitament per admetre el 15 % de l’increment de sostre
(art.99.3 LU). En aquest cas 15% s/ 66.63 m2 = 10 m2. La cessió de sòl serà la
necessària per admetre un sostre de 10 m2
b) Reserva mínima per a zones verdes i espais lliures públics de 20 m2 per cada 100 m2
d’increment de sostre residencial (art. 100.1 L.U). La cessió seria de 20 m2.
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Atenent a les característiques de la parcel·la afectada per aquest Polígon, indicar el que
estableix l’article 43.3 a disposició addicional segona de la L.U. que regula que les cessions
es podran substituir pel seu equivalent dinerari que es farà efectiu en el moment d’atorgament
de la llicència d’obra nova o de rehabilitació que habiliti una edificabilitat o densitat superior i
com a condició prèvia a la concessió de la llicència.
Transitòriament s’admetran obres de consolidació i rehabilitació de l’edificació existent
mantenint sempre la volumetria existent i sense que es produeixi cap increment del sostre
existent.

1.- Aprofitament urbanístic. Paràmetres urbanístics.
Superfície total àmbit PAU: 267,46 m2
Paràmetres urbanístics: Els regulats per l’article 34 de les Normes urbanístiques del POUM
dins de la Zona S (Creixements suburbans) Subzona SN (art. 34 de les Normes Urbanístiques
del POUM).

2.- Terminis d’execució i Sistema d’Actuació
El termini d’execució serà de vuit anys
Sistema d’actuació: Compensació bàsica
Pasat aquest termini, si no s’ha iniciat la tramitació, l’Ajuntament podrà prorrogar el termini.

10. 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. S’inclou la delimitació del PAU C. Nou de
Sant Joan
11. JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT ARTICLES 3, 9 I 96 DEL DECRET LEGISLATIU 1/2010 I
118 DEL DECRET 305/2006
Pel que respecte a la justificació de l’article 3 i 9, no li es d’aplicació ja que les modificacions
que es proposen no afecten a recursos naturals, valors paisatgístics o arqueològics, històrics
o culturals.
Pel que fa referència a l’article 96 cal fer esment, el que ja descrit anteriorment, en relació a
l’increment de sostre edificable i les cessions que aquest fet comportaria. 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 la modificació es porta a terme en sòl urbà i no s’afecta la
classificació del sòl.

12. JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT ARTICLE 99.1 DEL DECRET LEGISLATIU 1/2010
Pel que fa referència a l’article 99.1 indicar que les modificacions de planejament 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: DOLORES CASADEMONT AIGUAVIVA domiciliada
al carrer Migdia 4 de Girona amb NIF: 40.406.239-T.
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b) Previsió en l’agenda o del programa d’actuació urbanística de l’execució immediata
establint un termini: S’estableix un termini de vuit anys per portar a terme el Polígon
d’actuació urbanística del C. Nou de Sant Joan. La resta de l’agenda del POUM no es
modificarà.

13. 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 infrastructures i serveis
necessaris.

14. DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE
La proposta de modificació del POUM dins l’àmbit del carrer Nou de Sant Joan 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.
15. MESURES PER A FACILITAR LA MOBILITAT SOSTENIBLE
L’actuació contemplada en la present modificació no comporta cap canvi en l’estructura dels
sistemes urbanístics municipals prevista en el POUM. L’ajust de les alineacions del viari no
suposaran cap afectació a la mobilitat del sector.

Peralada, juny de 2019
L’arquitecte

Francesc Oliva Sans

Firmado

CPISR-1 C digitalmente por
C FRANCESC
FRANCESC CPISR-1
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18:36:12 +02'00'
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RELACIÓ DE PLÀNOLS
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