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1. ANTECEDENTS DEL PLA DE MILLORA URBANA
PLANEJAMENT TERRITORIAL
Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (PTPCG), aprovat definitivament en data 14 de setembre de
2010 i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5735 de 15 d'octubre de 2010.
PLANEJAMENT URBANÍSTIC
Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal (POUP) de la Vall de Ribes, aprovat definitivament per la CTUG en
sessió de 2 de juny de 2010 i publicat al DOGC en data 17 de setembre de 2010.
L’Annex normatiu “Fitxes polígons i sectors” de les NNUU defineix i regula, a la fitxa 13, l’àmbit PMU Pl 1 “Carrer
Joan Miró. Planoles”, amb les condicions i paràmetres bàsics següents
PMU PI1 – Carrer Joan Miró. Planoles
Pla de Millora Urbana
1. Situació i delimitació

L’àmbit territorial és l’assenyalat, gràficament, en els plànols
d’ordenació. El sector està format per l’ampliació del sòl urbà de
Planoles en el sector situat al nord del cementiri.

2. Objecte

Ordenació de l’extrem oest del municipi sobre el cementiri. La
delimitació del polígon ha de permetre gestionar l’actuació urbanística
pendent.

3. Règim de sòl i superfícies

-

Sòl Urbà no consolidat
Extenció total 5.811,00m2
Sòl públic mínim 20%
o Espais lliures i zones verdes 10%
o Vialitat 10%

- Sòl privat màxim 80%
4. Condicions d’ordenació i ús

- Edificabilitat bruta (m2st/m2s): 0,3
- Densitat màxima d’habitatges (hab/Ha):20
- Ús: residencial

Els terrenys amb aprofitament privat s’ordenaran preferentment d’acord amb els paràmetres de la clau
6, zona d’edificació unifamiliar, de la normativa urbanística del POUP. En tot cas, l’edificació no podrà
ultrapassar de planta baixa i una planta pis (ARM: 7m de la cota natural del terreny).
A efectes tipològics el planejament derivat que ordeni el sector haurà de recollir es elements tradicionals
i vetllar perquè es mantinguin, al màxim, les visuals i les característiques del paisatge de l’entorn.
En aquest sector, caldrà l’aplicació del deure del vial urbanitzat i del sistema d’espais lliures, d’acord
amb el quadre i el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.
Els espais lliures es situaran com a transició respecte el sòl no urbanitzable, tenint en compte que es
preveurà un accés en aquesta zona verda preferentment des del carrer Font se la Serra.

(Veure refós del PMU Pl1 de Plànoles)
Modificació núm 2 del POUP (MPOUP 2), aprovada definitivament en data 1 de febrer de 2021 i
publicada en el DOGC de data 7 d’abril de 2021
5. Gestió urbanística
S’executarà pel sistema de reparcelꞏlació den la modalitat de compensació bàsica.
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6. Vincle ISA (mesures preventives i correctores)
La totalitat de l’àmbit se situa en terrenys amb pendent superior al 20%, incrementant-se cap a l’est on
a pocs metres passa el Torrent de la Boleda. Els espais lliures es situen al extrem nord i sud del sector,
concentrant els habitatges al front oest, fent façana amb el camí sense urbanitzar.
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2. DADES BÀSIQUES DEL PLA DE MILLOR URBANA.
2.1. SITUACIÓ
El sector objecte d’aquest Pla de Millora Urbana està delimitat dins del Pla de Millora Urbana núm.: 1
de Planoles, definit a les Normes de Pla d’Ordenació Urbanística Plurimuncipal de la Vall de Ribes, al
municipi del Planoles.
En endavant, el present document, es referirà al sector com a PMU-PI1 de Planoles.

2.2. EMPLAÇAMENT
L’àmbit del PMU-PI1 de Planoles es troba ubicat a l’est del municipi de Planoles. El sector està format per
l’ampliació del sòl urbà de Planoles en el sector situat al nord del cementiri.
L’àmbit té una notable pendent d’oest (sent el punt mes alt) a est (20m de desnivell).
Segons aixecament topogràfic realitzat per l’empresa TAUP SLP, l’àmbit del PMU PI1 Pla de Millora
Urbana de Planoles té una superfície de 5.787,84 m² de sòl.

2.3. PROMOTOR
El present Planejament derivat és d’iniciativa privada. El promotor és la societat:
NOM:
NIF:
DOMICILI:

SOM3 CREACIÓ SL
B-67286807
Gran Via de Carles III núm. 94, 3r 08038 – Barcelona

Com a Representant de la part majoritària propietària dels terrenys de l’àmbit.

2.4. ADMINISTRACIÓ ACTUANT
NOM:
NIF
DOMICILI:

AJUNTAMENT DE PLANOLES
P1714300I
Plaça Ajuntament, núm.1 ꞏ 17535 – PLANOLES.

2.5. TÈCNIC AUTOR
Arquitecte:
NOM:
Albert Aràjol i Alet - arquitecte
Nº colꞏlegiat: 59.170-1
NIF:
78.150.469-B
DOMICILI:
Av. Valls d’Andorra, 56.1º-2ª.
25700 La Seu d’Urgell (Lleida)
Telèfon:
625 06 33 40
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3. OBJECTE DEL PLA DE MILLORA URBANA.
L’objecte d’aquest document és permetre l’ordenació de l’àmbit del PMU-PI1 de Planoles i completar el
teixit urbà d’aquest sector de població, amb una superfície total de 5.787,84 m² de sòl.
Per tal de donar resposta adequada a aquest objectiu, el pla estableix els següents criteris:
a.- Formalitzar les edificacions segons edificació aïllada seguint els paràmetres de la clau 6 i d’edificació
plurifamiliar seguint els paràmetres de la clau 5.

b.- Fixar el 20% de cessió en concepte sòl públic mínim. 10% mínim de vialitat i 10% mínim de zona
verda.
c.- Urbanitzar el carrer Joan Miró, que millorarà sensiblement la mobilitat d’aquest sector de població.
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4. CONDICIONS URBANÍSTIQUES. NORMATIVA D’APLICACIÓ.
4.1. MARC URBANÍSTIC
Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (PTPCG), aprovat definitivament en data 14 de setembre de
2010 i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5735 de 15 d'octubre de 2010.
Modificació núm 2 del POUP (MPOUP 2), aprovada definitivament en data 1 de febrer de 2021 i publicada en
el DOGC de data 7 d’abril de 2021.
Va suposar la reducció de les reserves per a habitatge protegit previstes pel POUP en els sectors i polígons amb
una densitat inferior a 25 hab/ha.
Aquestes reserves es van suprimir a l’àmbit del PMU Pl1.
Descripció de la proposta de la modificació puntual
L’Ajuntament justifica la proposta per la voluntat de donar resposta a la creixent demanda d’habitatges
econòmicament més assequibles, accentuada per l’interès per canviar el tipus de vida de les poblacions altament
densificades als nuclis de muntanya.
Tal com s’exposa en el document, es pretén així poder implantar en una petita part del sector una tipologia
d’habitatge de petita escala a fi de poder-hi encaixar el nombre d’habitatges permesos, atesa la configuració
topogràfica i tipològica d’aquest espai.
La proposta consisteix a incorporar a la regulació del pla de millora urbana la possibilitat d’ordenar l’edificació
amb la tipologia d’habitatge plurifamiliar, i es concreta en incloure a l’apartat 4 “Condicions d’ordenació i ús” de
la fitxa 13 PMU Pl 1 “Carrer Joan Miró, Planoles” com a ús compatible el d’habitatge plurifamiliar, amb la precisió
que, un cop establert l’ús plurifamiliar clau 5, l’Ajuntament haurà de vetllar per tal que les propostes de
desenvolupament del PMU Pl 1 a Planoles s’integrin en el conjunt principal del sector majoritàriament amb clau
6. En aquest sentit, cal incorporar aquesta precisió a la normativa de desenvolupament del PMU Pl 1.
Segons s’exposa en el document, la proposta no comporta cap modificació ni de la densitat ni de l’edificabilitat
previstes per al PMU Pl 1.
Normativa
La proposta no incorpora l’apartat de normativa urbanística.
Valoració de l’expedient
VALORACIÓ TERRITORIAL
La proposta no contradiu les determinacions del PTPCG.
VALORACIÓ URBANÍSTICA
El PMU Pl1 té prevista una densitat de 20 hab/ha i una ordenació preferentment d’acord amb els paràmetres de
la clau 6, zona unifamiliar aïllada, i en tot cas, l’edificació no podrà sobrepassar la PB+1P i els 7 m d’ARM.
Tots els sectors de plans de millora urbana de Planoles (excepte el 7 i el 8) tenen densitats entre els 25 i els 15
hab/ha, i en ells es disposa que l’ordenació del sòl d’aprofitament privat sigui preferentment amb els paràmetres
de la clau 6.
La proposta d’incorporar la zona d’habitatge plurifamiliar com a ordenació compatible amb la d’habitatge
unifamiliar no contravé el caràcter preferent d’aquesta. No obstant això, cal fer les observacions següents:
Tenint en compte les condicions d’ordenació i ús i els vincles ISA que consten a la fitxa 13, així com la situació i
les especials condicions topogràfiques de l’àmbit, s’hauran de concretar les condicions de la inserció dels
possibles edificis plurifamiliars, en relació amb el vial d’accés i amb els terrenys de menor pendent, així com amb
la longitud màxima dels fronts de façana i les separacions entre edificacions. També caldrà limitar l’alçada màxima
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dels edificis plurifamiliars a la de la zona 6, 7m corresponents a planta baixa i planta pis. D’altra banda, i en
coherència amb la memòria del document, caldrà incorporar la precisió que l’Ajuntament haurà de vetllar per tal
que les propostes de desenvolupament del PMU Pl 1 a Planoles s’integrin en el conjunt principal del sector
majoritàriament amb clau 6.
S’haurà d’incloure l’apartat de normativa urbanística, amb la fitxa 13 PMU Pl1.”Carrer Joan Miró. Planoles”
modificada.
VALORACIÓ EN RELACIÓ AL PAISATGE
Les previsions del POUP relatives a l’ordenació de l’àmbit i a la inserció de l’edificació s’especifiquen a la fitxa 13
PMU Pl1.”Carrer Joan Miró. Planoles”, amb l’objectiu de garantir una correcta integració paisatgística.
La valoració en relació amb el paisatge es podrà realitzar quan s’hagin concretat normativament les observacions
fetes a l’apartat de valoració urbanística., les quals estan destinades a garantir la millor inserció en el territori.
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4.2. MARC LEGAL APLICABLE
La legislació urbanística d’aplicació és la següent:
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en
endavant TRLU. (especialment els articles 124 a 129 –reparcelꞏlació- i 130 a 134 -compensació bàsica). I posteriors modificacions.
- LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, en endavant
RLU. (especialment els articles 130 a 168, del 144 al 150, en concret, pel contingut del projecte). I
posteriors modificacions.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre Protecció de la Legalitat
Urbanística, en endavant RPLU. I posteriors modificacions.
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, pel qual s’aprova el Texto Refundido de laLey de
Suelo.
- Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i
Rehabilitació Urbana (BOE núm.: 261, de 31 d’octubre de 2015), en endavant TRLSiRU.
- Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de
la Ley de Suelo (BOE núm.: 270, de 9 de noviembre de 2011), en endavant RVLS.
- Altres disposicions vigents d’àmbit autonòmic i estatal, especialment la relacionada amb les
valoracions del sòl.
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5. REFERÈNCIES SECTORIALS
5.1. Delimitació de l’àmbit territorial del sector.
L’àmbit d’aquest pla de millora urbana és situat a l’extrem est del municipi de Planoles. Dins d’aquest àmbit s’hi
incorpora la continuïtat del carrer de La Font de la Serra i el carrer de Joan Miró.
Es tracta d’ampliar el sòl urbà consolidat de la població en direcció est, en el sector ubicat al nord del cementiri.
Es tracta també de donar continuïtat als carrers esmentats, atès que tot l’entorn està urbanitzat i parcialment
edificat.
La superfície d’aquest àmbit és segons el POUM de la Vall de Ribes és de 5.811,00 m2 però segons aixecament
topogràfic realitzat per l’empresa TAUP SLP, l’àmbit del PMU PI1 Pla de Millora Urbana de Planoles té una
superfície de 5.787,84 m² de sòl.

5.2. Característiques naturals i topogràfiques. Anàlisi de riscos
Els terrenys que queden englobats dins d’aquest àmbit tenen una topografia amb notable pendent (20% en
alguns punts), amb 20m de desnivell des del put més alt (oest) al punt més baix (est).
A efectes de fixar unes referències topogràfiques, assenyalar que el punt més baix es situa a l’extrem nord-est
de l’àmbit a la cota 1108,69m i el punt més alt, al nord a la intersecció entre el carrer de La Font de la Serra i el
carrer de Joan Miró, on el terreny assoleix la cota 1134,10m.
Pel que fa a l’anàlisi de riscos sobre aquest territori, concretem:
Risc d’inundació: El curs d’aigua més proper és Torrent de la Boleda. L’àrea definida per aquest pla de millora
urbana no presenta cap risc d’inundació atesa la seva cota en relació al torrent.
Risc sísmic : Les actuacions d'un municipi davant d'una emergència sísmica queden reflectides en el Pla
d'Actuació Municipal. També hi consten, a més, les actuacions encaminades a garantir l'operativitat dels mitjans
humans i materials de què disposa. Els PAM formen part d'aquest pla i es desenvoluparan en el procés
d'implantació d'aquest.
Els municipis que tinguin una intensitat sísmica prevista igual o superior a VI en un període de retorn de 500 anys
segons el mapa de Perillositat Sísmica estan obligats a elaborar el pla d’actuació municipal, d’acord amb el es
desprèn de l’informe emès per Protecció Civil.
Risc d’esllavissades : L’àrea objecte d’aquest pla de millora urbana no presenta cap risc en aquest sentit, sempre
que els talussos que es formin respectin els angles propis dels materials que els configuren.

5.3. Usos del sòl
En el moment de redacció d’aquest document, bàsicament el sòl està conformat camps de pastura i consta de
molta vegetació a les cotes baixes coincidint amb la zona del torrent.

5.4. Infraestructures existents
La zona del PMU és el límit del sòl urbà, per tant, l’àmbit està urbanitzat al sud i oest del PMU. Pel que fa al carrer
de Joan Miró manca la urbanització, només hi trobem tres punts d’enllumenat públic.

5.5. Estructura de la propietat del sòl.
Aquest àmbit incorpora les següents finques inicials:
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QUADRE DE FINQUES APORTADES PMU PI1 CARRER JOAN MIRÓ ‐ PLANOLES
NÚM

SUP M²
SUP M²
FINCA
REFERÈNCIA CADASTRAL
REGISTRAL ESCRIPTURA
CADASTRE

SUP M²
TOPO

%
S/TOTAL

PROPIETARI

1

1607 Planoles

3334,00

17143A002002050000KF

3.144

3143,66

54,31%

SOM 3 CREACIÓ S.I.

2

1326 Planoles

963,20

17143A002002070000KO

908

908,23

15,69%

SOM 3 CREACIÓ S.I.

3

763 Planoles

973,10

17143A002002060000KM

918

917,92

15,86%

SOM 3 CREACIÓ S.I.

4

6555501DG2865N0001GB

111

111

1,92%

5

17143A002001360001LW

438

438,14

7,57%

268,89

4,65%

5787,84

100,00%

FINCA

(*)

VIAL ZONA
NORD

TOTAL

5.811

AJUNTAMENT DE
PLANOLES
PERE BOBER JULIAN
AJUNTAMENT DE
PLANOLES

Respecte a la participació dels béns de domini públic en el repartiment de beneficis i càrregues derivades del
planejament, s’especifica concretament l’article 135.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme que fixa:
Les superfícies de domini públic, així qualificades per determinació de la legislació sectorial aplicable sobre vies
pecuàries, canals, carreteres, ferrocarrils o altres, no participen en el repartiment de beneficis i càrregues si es
manté l’afectació i no experimenten variació en el planejament que calgui executar. S’entén que hi ha variació si
l’actuació prevista comporta que es fa compatible el manteniment de l’afectació al domini públic amb l’establiment
d’usos urbanístics, mitjançant la corresponent qualificació de zones o sistemes.

5.6. Prescripcions del POUP en el sector
Els terrenys objecte d’aquest pla de millora urbana són classificats com a sòl urbà no consolidat, i per el seu
desenvolupament el Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal (POUP) de la Vall de Ribes assenyala PMU
Pl1 “Carrer Joan Miró. Planoles”, amb les condicions i paràmetres bàsics següents:
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6. ORDENACIÓ
6.1. Sistema Viari
D’acord amb la voluntat expressada, la proposta de xarxa viària es redueix a donar continuïtat al carrer Joan Miró
i connectar amb el carrer Font de la Serra i urbanitzar-lo.
El terreny de l’àmbit de vialitat té pendent de nord (punt més alt) a sud (punt més baix) es projecta en previsió del
seu desguàs superficial cap a sud.
El carrer de Joan Miró té una amplada de nou metres i la part incorporada al sector mantindrà les característiques
constructives de l’existent; el carrer de La Font de la Serra té una amplada de set metres.
La superfície total de cessió de sistema viari és de 591,51m2 un 10,22% de la superfície total del sector.

6.2. Sistema d’espais lliures i zones verdes
L’espai del 10% que el planejament fixa com a cessió d’espais lliures, es divideix en dues zones: una ubicada al
punt nord del PMU relacionada amb la zona que consta de més vegetació de l’àmbit que consta d’una superfície
de 280,13m2 i l’altra ubicada a l’extrem sud zona que actua de separador respecte el cementiri que es troba
ubicat al sud i consta de 337,47m2.
La superfície total de cessió d’espais lliures i zones verdes és de 617,60m2 un 10,67% de la superfície total del
sector.
Per a la seva urbanització es proposa un paviment tou de sauló, es colꞏlocarà arbrat i es complementarà amb els
elements propis de jardineria i mobiliari urbà.

6.3. Sòl d’ús privat i edificació
L’habitatge unifamiliar aïllat adossat dos a dos es situa a les parcelꞏles 2 i 3, les edificacions donaran façana al
carrer Joan Miró donant continuïtat a aquesta tipologia ja existent.
Per altra banda, a la parcelꞏla 1, tindrem un edifici plurifamiliar dissenyat volumètricament de manera que donarà
continuïtat a la tipologia proposada a les parcelꞏles 2 i 3.
Així doncs, es fixarà una parcelꞏlació de 1100 m2 i 1300 m2 pels habitatges aïllats amb tipologia de la clau 6a, i
per l’edifici plurifamiliar la clau específica serà la clau 5a (tipologies previstes seguint els criteris d’entorn del
POUP de la Vall de Ribes).
El nombre màxim d’habitatges inclosos en aquest àmbit serà:
Habitatges unifamiliars aïllats en règim lliure 4 ut.
Habitatges plurifamiliars en règim lliure 8 ut.
Total habitatges 12 ut.

6.3.1. Justificació de l’aparcament clau 5a
Dotació mínima d’aparcament
Ha de ser comunitari, a raó d’una plaça mínima d’aparcament per cada nou habitatge i 100m2 de local comercial
o altres usos.
L’aparcament és comunitari, consta de 8 places de dimensions 2,50m x 5,00m (una placa d’aparcament per
habitatge).

6.4. Xarxa de serveis
Tot i que el corresponent projecte d’urbanització en definirà exactament la seva ubicació, la proposta
d’aquest PMU:
Clavegueram
Previsió de doble recollida d’aigües negres i pluvials amb connexió al carrer carrer Joan Miró
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Electricitat
Tota la instalꞏlació serà soterrada i en tot moment es seguiran les indicacions de la companyia subministradora
d’acord amb l’assessorament definitiu.
Telecomunicacions
Es proposa donar continuïtat a les xarxes existents que en aquest sector gestiona Adamo. El projecte
seguirà les seves instruccions.
Gas
A la població de Planoles GAS NATURAL REDES GLP, SA disposa de servei. No es preveu connectar amb cap
xarxa existent i en tot cas es demanaria assessorament a la companyia corresponent si fos el cas.
Aigua potable
A la població de Planoles el servei de subministrament d’aigua, està gestionat per la companyia AIGÜES
PUIGMAL, SL. Es connectarà amb la xarxa existent i per a la construcció d’aquesta xarxa es seguiran les
indicacions de la companyia

6.5. Justificació del compliment de les determinacions legals
Adequació a paràmetres del Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal (POUP) de la Vall de Ribes:
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Divisió del sòl. Sistemes i zones:

6.6. Justificació de l’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic
sostenible
L'article 59.3.b del TRLU estableix la necessitat de justificar en la memòria dels documents de planejament
urbanístic general, l’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible i de les directrius per al
planejament urbanístic que són objecte, respectivament, dels article 3 i 9 del mateix TRLU:
a) El Pla de Millora Urbana PI1 Carrer Joan Miró de Planoles que es desenvolupa és coherent amb el concepte
de desenvolupament sostenible contingut en l’article 3 del TRLU i, de forma més particular, en els seus punts 1 i
2:
- 1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el medi ambient
i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors
paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i
futures.
- 2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta també la configuració
de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la
rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les
àrees rurals i consolidin un model de territori globalment eficient.
b) El Pla de Millora Urbana PI1 Carrer Joan Miró de Planoles que es desenvolupa s'ajusta a les directrius per al
planejament urbanístic contingudes en l’article 9 del TRLU i, que es reprodueixen a continuació:
1. Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar perquè les determinacions i
l’execució del planejament urbanístic permetin assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les persones,
uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscs naturals i
tecnològics.
2. Està prohibit urbanitzar i edificar en zones inundables i en altres zones de risc per a la seguretat i el benestar
de les persones, salvant les obres vinculades a la protecció i la prevenció dels riscs.
3. El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d’interès especial, el sòl d’alt valor agrícola,
el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i ha d’incorporar les prescripcions adequades perquè les
construccions i les instalꞏlacions s’adaptin a l’ambient on estiguin situades o bé on s’hagin de construir i no
comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric, artístic, tradicional o arqueològic existents
a l’entorn.
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4. El planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els terrenys de pendent superior al 20%, sempre
que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents.
5. La pèrdua dels valors forestals o paisatgístics de terrenys com a conseqüència d’un incendi no pot fonamentar
la modificació de la seva classificació com a sòl no urbanitzable, la qual s’ha de mantenir durant el termini previst
a la legislació en matèria de sòl, llevat que el canvi de classificació estigués previst en un instrument de
planejament urbanístic pendent d’aprovació que ja hagués estat objecte d’avaluació ambiental favorable.
6. Si l’avaluació d’impacte ambiental és preceptiva, el planejament urbanístic ha de contenir les determinacions
adequades per fer efectives les mesures que contingui la declaració corresponent.
7. Les administracions urbanístiques han de vetllar perquè la distribució en el territori dels àmbits destinats a
espais lliures i a 34 equipaments s’ajusti a criteris que en garanteixin la funcionalitat en benefici de la colꞏlectivitat.
La present Pla de Millora Urbana compleix amb els principis anteriors ja que es redacta respectant el seguit de
criteris ja esmentats i que a continuació s’invoquen:
- Fomentar la compacitat del nucli de Planoles, evitant la dispersió en el territori
- Millorar la mobilitat en aquest sector del poble
- Aprofitar les infraestructures, serveis i dotacions existents.
- Els àmbits destinats a espais lliures i garanteixen la funcionalitat en benefici de la colꞏlectivitat

7. RELACIÓ DELS INTERESSATS.
En compliment del que disposa l’article 129 del TRLUC i 145 del RLUC, es consideren interessats les
següents persones:
-

Els propietaris de les finques incloses en l’àmbit del Pla de Millora Urbana
Els titulars de drets reals sobre els terrenys
Els arrendataris
Els altres interessats en el Pla de Millora Urbana, així com les persones titulars d’interessos
legítims susceptibles d’afectació que es posin en el procediment i acreditin aquesta condició.

7.1. ELS PROPIETARIS DE LES FINQUES INCLOSES EN L’ÀMBIT DEL PLA DE
MILLORA URBANA SÓN (segons not es regist rals).
Propietari número 1 (representant)
REPRESENTANT:

SOM CREACIÓ SL

Adreça:
NIF:

Gran Via de Carles III núm.94, 3r
08038 – Barcelona BARCELONA
B-67286807

Aporta les següents finques:

100% de la finca aportada número 1

PROPIETAT:

GERARD MASACHS FERNANDEZ
FRANCISCA MARQUEZ PEREZ

NIF:

46700654-M
52275886-Z

Propietari número 4
AJUNTAMENT DE PLANOLES
Adreça:
NIF:

Plaça de l’Ajuntament núm.1
17535 - Planoles GIRONA
P1714300I

Aporta les següents finques:

100% de la finca aportada número 4

Propietari número 3 (representant)
REPRESENTANT:

SOM CREACIÓ SL
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Adreça:
NIF:

Gran Via de Carles III núm.94, 3r
08038 – Barcelona BARCELONA
B-67286807

Aporta les següents finques:

100% de la finca aportada número 3

PROPIETAT:
NIF:

MAHOMA INVERSIONES SL
B63587950

Propietari número 2 (representant)
REPRESENTANT:

SOM CREACIÓ SL

Adreça:
NIF:

Gran Via de Carles III núm.94, 3r
08038 – Barcelona BARCELONA
B-67286807

Aporta les següents finques:

100% de la finca aportada número 2

PROPIETAT:

DOLORES ADAN RIGOLA
FRANCISCO CARRILLO ADAN

NIF:

78022370-E
36542090-N

Propietari número 5 (representant)
REPRESENTANT:

SOM CREACIÓ SL

Adreça:
NIF:

Gran Via de Carles III núm.94, 3r
08038 – Barcelona BARCELONA
B-67286807

Aporta les següents finques:

100% de la finca aportada número 5

PROPIETAT:

PERE BOBER JULIAN
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QUADRE DE FINQUES APORTADES PMU PI1 CARRER JOAN MIRÓ ‐ PLANOLES
NÚM

SUP M²
SUP M²
FINCA
REFERÈNCIA CADASTRAL
REGISTRAL ESCRIPTURA
CADASTRE

SUP M²
TOPO

%
S/TOTAL

PROPIETARI

1

1607 Planoles

3334,00

17143A002002050000KF

3.144

3143,66

54,31%

SOM 3 CREACIÓ S.I.

2

1326 Planoles

963,20

17143A002002070000KO

908

908,23

15,69%

SOM 3 CREACIÓ S.I.

3

763 Planoles

973,10

17143A002002060000KM

918

917,92

15,86%

SOM 3 CREACIÓ S.I.

4

6555501DG2865N0001GB

111

111

1,92%

5

17143A002001360001LW

438

438,14

7,57%

268,89

4,65%

5787,84

100,00%

FINCA

(*)

VIAL ZONA
NORD
5.811

TOTAL

AJUNTAMENT DE
PLANOLES
PERE BOBER JULIAN
AJUNTAMENT DE
PLANOLES

(Propietari i/o representant)

Límits cadastrals actuals PMU PI1

4

5

3

2

1
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ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER
1. Valoració del sòl a desenvolupar
Si ens basem amb la metodologia definida en el document que publica anualment l’Agència Tributària
de Catalunya “Valors bàsics dels immobles urbans del sòl, la construcció i índex correctors 2019” on es
descriuen els valors bàsics de les construccions, del sòl i els índexs correctors que són d’aplicació.
Com a valor de referència s’ha pres el valor màxim de sòl urbanitzable sectoritzat sense pla parcial
aprovat valorat en 5,05€/m2, obtingut de la mateixa publicació esmentada anteriorment, que es
correspon al grup 1 dels 4 grups possibles transcrits a continuació:
Grup
1
2
3
4

Valor de sòl urbanitzable
sense pla parcial €/m2
5,05
3,25
2,17
0,72

Atès el sòl de tot l’àmbit i la valoració de sòl urbanitzable estimada amb els paràmetres anteriorment
exposats, s’obté la següent valoració del sòl del polígon:
5.787,84 m2 x 5,05 €/m2 = 29.228,59€
Si prenem com a valor de sòl inicial el valor cadastral, aquest està valorat en 42,74€/m2 :
5.787,84 m2 x 42,74 €/m2 = 247.372,28€
El valor cadastral en els casos que els terrenys disposin de determinacions d’ordenació detallada o
permenoritzada, el calculen considerant com a sòls de naturalesa urbana, i la seva valoració la realitzen
per metodologia residual, és a dir, deduint del valor del producte immobiliari final (el sòl urbanitzat) el
cost de la urbanització més les despeses de la promoció i el benefici del promotor.
En el cas que ens ocupa, el nou planejament de la Vall de Ribes, POUP aprovat el 2010, va qualificar
el sòl com a sòl urbà no consolidat. El qual, considerem que el sòl té menys determinacions i menys
detall en l’ordenació, com en canvi era el cas del planejament anterior, el qual el qualificava amb una
Unitat d’Actuació i del qual se’n detallava l’ordenació.
Així doncs, el valor cadastral donat anterior a 2010 abans de l’aprovació del POUP de la Vall de Ribes,
es considera més alt que el valor inicial correcte pel càlcul d’aquest estudi.
Així doncs, prenem un valor de referència de sòl urbà no consolidat de 33€/m2.
Atès el sòl de tot l’àmbit i la valoració de sòl urbanitzable estimada amb els paràmetres anteriorment
exposats, s’obté la següent valoració del sòl del polígon:
5.787,84 m2 x 33 €/m2 = 190.998,72 €

2. Inversió per desenvolupar el nou planejament
D’acord amb l’article 120 del TRLU DL 1/2010, de 3 d’agost, i de la Llei 3/2015, d’11 de març, pels quals
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives,
les despeses d’urbanització a càrrec de les persones propietàries del sector, comprenen els conceptes
següents:
- Obres d’urbanització.
- Costos de redacció de la Modificació Puntual del POUM, avantprojectes i estudis de viabilitat, dels
projectes de reparcelꞏlació i d’urbanització, i dels instruments de gestió urbanística.
- Despeses de formalització i d’inscripció en els registres públics corresponents dels acords i operacions
jurídiques derivats dels instruments de gestió urbanística.
- Indemnitzacions procedents per l’enderrocament de construccions no compatibles amb el
planejament.
- Les despeses de gestió, degudament justificades, sota els principis de proporcionalitat i de no
enriquiment injust.
Per tant, d’acord amb les previsions del planejament que es desenvolupa i l’avantprojecte
d’urbanització, els costos imputables al sector queden distribuïts de la següent manera:
En primer lloc, analitzem els costos d’obra d’urbanització segons l’avantprojecte i costos ponderats
d’altres urbanitzacions realitzades:
La superfície de vialitat de l’àmbit és de 591,51 m2 i els costos ponderats d’altres urbanitzacions
realitzades és de 149,45 €/m2.
591,51 m2 x 149,45 €/m2 = 88.491,17€
En segon lloc, analitzem la resta de costos complementaris associats al desenvolupament del
planejament, previstos en l’avantprojecte de reparcelꞏlació:
Pressupost provisional de despeses d'obres d'urbanització:
Pressupost obres d'urbanització:
Pressupost cànon ACA:

88.491,17
4.808,00

SUMA

93.209,17

Pressupostos d'honoraris tècnics:
Honoraris Estudis de Viabilitat:
Honoraris Topografia:
Honoraris PMU:
Honoraris Informe Ambiental:
Honoraris Estudi Econòmic:
Honoraris Projecte de Reparcel∙lació:
Honoraris Estudi Geotècnic:
Honoraris Projecte d'Urbanització:
Honoraris Direcció d'Urbanització:
Honoraris Seguretat d'Urbanització:

1.800,00
1.350,00
3.500,00
4.000,00
2.000,00
9.800,00
8.800,00
2.000,00

SUMA

33.250,00

Altres despeses:
Despeses Inscripció Registre:
Despeses gestió i administració(4%):

4.259,40
5.049,21

SUMA

9.308,60

Indemnitzacions:

-

Compensacions:

-

RESUM CÀRREGUES URBANITZACIÓ:
Despeses d'obres d'urbanització:
Honoraris tècnics:
Altres despeses:
Indemnitzacions:
Compensacions:

93.209,17
33.250,00
9.308,60
-

SUMA

135.767,77

Per tant, es fixa l’import de 135.767,77€ com a cost per desenvolupar el nou planejament al PMU PL1
Així doncs, si la superfície de l’àmbit és 5.787,84 m2 tenim un cost d’urbanització brut de 23,45€/m2
A nivell comparatiu, segons el document que publica anualment l’Agència Tributària de Catalunya
“Valors bàsics dels immobles urbans del sòl, la construcció i índex correctors 2019” on es descriuen els
valors bàsics de les construccions, del sòl i els índexs correctors que són d’aplicació, el cost de sòl
urbanitzable per una qualitat mitjana d’urbanització és de 150,30 €/m2, el cost mitjà de moviment de
terres preliminar es pot fixar en 16 €/m2 de vial, i els de planejament, gestió i projecte d’urbanització en
20 €/m2, per tant, un cost mitjà d’urbanització de 186,30 €/m2, que pot arrodonir-se en 190 €/m2.
Atès el sòl de vialitat i els costos d’urbanització de sòl urbanitzable estimada amb els paràmetres
anteriorment exposats, s’obté el següent cost d’urbanització del PMU:
591,51 m2 x 190 €/m2 = 112.386,90€
Així doncs els costos d’urbanització segons l’Agència Tributària de Catalunya “Valors bàsics dels
immobles urbans del sòl, la construcció i índex correctors 2019” és de 112.386,90€ que està per sota
del valor previst pel Pressupost provisional de despeses d’obres d’urbanització.
En tot cas per tal d’assegurar la rendibilitat econòmica prendrem el cost més alt, per tenir una previsió
ajustada.

3. Valor de producció del sòl urbanitzat
Als costos d’urbanització caldrà tenir en compte les despeses financeres de l’operació de planejament
segons els terminis de realització de les vendes i comercialització de les parcelꞏles.
Si el termini d’execució de les obres fos de 1,5 anys i les despeses es sufraguen linealment en vàries
quotes, la despesa financera s’estima en un 6% sobre els costos d’urbanització, considerant aquest
total immobilitzat durant un any. Per tant s’estima en:
Despeses financeres = 135.767,77 x 1,5 x 6% = 12.219,10€
Valor de producció = Valor del sòl + Cost urbanització + Despeses financeres
190.998,72€ + 135.767,77€ + 12.219,10€= 338.975,59€
Per tant, el valor de producció dels solars urbanitzats és de 338.975,6 €.

4. Valor de venda del sòl urbanitzat
S’ha realitzat una valoració de mercat mitjançant la comparació de diverses mostres de cada tipologia
i els corresponents coeficients d’homogeneïtzació, de la qual se n’ha extret un valor de venda a
Planoles.
Es pren com a valor de venda de solars per habitatge bifamiliar de 393€/m2 per sostre edificable, per
l’habitatge unifamiliar en filera d’HPC el depreciem un 10%, per tant, 353,70 €/m2 de sostre i 315 €/m2
de sostre, per els habitatges plurifamiliars.
Parcelꞏla 1 d’Habitatges plurifamiliar (2064,92m2) : 723,75m2 x 315 €/m2 = 227.981,25 €
Parcelꞏla 2 d’Habitatge bifamiliar (1171,04m2) : 311,60m2 x 393 €/m2 = 122.458,8 €
Parcelꞏla 3 d’Habitatge bifamiliar (1342,77m2) : 311,60m2 x 393 €/m2 = 122.458,8 €
No tenim en compte la parcelꞏla de cessió obligatòria del 10% de l’aprofitament urbanístic a
l’Ajuntament.
Arrodonint els valors de venda dels solars:
Parcelꞏles d’Habitatge bifamiliar 2 i 3
123.000 € + 123.000 € = 246.000 €
Parcelꞏla edifici Habitatges plurifamiliar 1 = 228.000 €
Total = 246.000 € + 228.000 € = 474.000 €
Així doncs el valor de venda del solar urbanitzat és de 474.000,00 €

5. Balanç de l’operació de venda de solars
Com es dedueix dels punts anteriors, el desenvolupament del sòl del nou planejament suposa el cost
total de sòl urbanitzat de 397.025€.
Cost total de sòl urbanitzat:
Valor total de venda:
Benefici:

338.975 €
474.000 €
135.025 €

El què representa una rendibilitat bruta de l’entorn del 28,48%. La qual cosa està compresa per sobre
dels marges habituals i raonables d’una operació de planejament d’aquestes característiques en
aquests moments.
Al balanç de l’operació si és executada pels propis propietaris cal afegir el valor del sòl estimat abans
d’urbanitzar de 191.005,98 €. Així doncs el Balanç total de l’operació de venda de solars seria el
següent:
Benefici + valor del sòl a desenvolupar
135.025 € + 190.998,72 € = 326.013,72 €
Per tant, el benefici brut dels solars urbanitzats és de 326.013 €. El què representa una rendibilitat del
68,78%.

II.PLÀNOLS
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PLÀNOLS

PMU_00 SITUACIÓ - EMPLAÇAMENT

A3 E: 1 / 2.000

PMU _01 PLANEJAMENT VIGENT

A3 E: 1 / SE

PMU _02 ORTOFOTO – PLANEJAMENT VIGENT

A3 E: 1 / 1.000

PMU _03 PLÀNOL TOPOGRÀFIC

A3 E: 1 / 500

PMU _04 FINQUES APORTADES

A3 E: 1 / 500

PMU _05 FINQUES RESULTANTS

A3 E: 1 / 500

PMU _06 SUPERPOSICIÓ. FINQUES APORTADES I

A3 E: 1 / 500

RESULTANTS
A3 E: 1 / 500
PMU _07 SERVEIS
PMU _08 URBANITZACIÓ
PMU _09 PARCEL·LA 1. PLANTA I SECCIONS
PMU _10 PARCEL·LA 1. TIPOLOGIA EDIFICIS
PMU _11 PARCEL·LA 2 I 3. TIPOLOGIA EDIFICIS

A3 E: 1 / 500
A3 E: 1 / 150
A3 E: 1 / 150
A3 E: 1 / 150
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1.350

1.263,1

1.307,9

1.300

1.323,3

1.242,2

ANDORRA
1.325

CERDANYA

1.326,2
1.318,4

PLANOLES

ALT
URGELL

1.227,4

RIPOLLÈS

DI

1.2

BO

DI

25

1.285,6

1.232,6

GARROTXA

1.300

1.304,8

1.256,6

1.296,5

1.288,7
1.293,8

1.298,2

BERGUEDÀ

1.286,6

75
1.2
1.279,8

1.230,8

OSONA

1.265,8

1.242,3

SOLSONÈS

1.277,9

1.281,3

1.281,9

BO

1.271,7

0

1.25

1.211,1

SITUACIÓ.

1.272,1
1.237,9
1.220,5
1.221,4

1.259,8
1.260,9

1.258,1
1.198,0

1.254,5

1.228,6
1.252,9

1.200,4
1.206,8

1.222,0
1.203,0

1.215,5
1.241,7

1.232,0

1.200

1.204,4

1.177,1

1.179,7
1.205,9

1.221,2

1.191,0

1.187,5

5
22
1.

1.242,3

1.247,9

1.221,3

1.275

1.264,7
1.206,8

1.2
50

1.230,2

1.222,2

1.159,9
1.227,5

1.192,6

1.198,4
1.226,7

1.196,0

1.223,2
1.206,4

1.210,6
HI

1.145,5

1.218,8

0
1.212,2
1.198,1

1.224,4

1.138,6
1.137,4
1.145,5

1.195,3

1.206,4

1.140,5

1.211,6

1.161,2

00
1.2

1.177,4

1.171,1

1.139,5

1.20

1.208,3
1.193,0

1.147,3

1.159,7

1.199,5

1.212,8

5

1.175

BO

1.224,2

1.206,9

1.22

1.146,5

1.213,0
1.210,8

1.151,7

1.167,6

1.233,0

1.224,2

1.187,6

1.132,2

1.179,6

1.131,3

1.137,6
1.166,0

1.161,4

1.159,5

DI

1.190,6

1.126,0

1.184,7

1.195,9

1.201,6

1.197,4

1.166,1

1.186,2

1.162,7

1.152,6

1.174,5

1.188,8

1.150

TITOL DEL PROJECTE
BO
BO

1.175,1

1.176,2

75
1.1

PLA DE MILLORA URBANA PI1
CARRER JOAN MIRÓ - PLANOLES

1.161,4

1.178,1

1.113,4
1.136,2
1.182,7

1.117,2

1.152,9

1.109,2

1.175,9
1.176,5

PMU PI1
17535 - PLANOLES.
GIRONA

BO

1.155,5

1.135,4

1.164,5

1.135,8

EMPLAÇAMENT

1.219,1

1.103,3

1.163,5

1.173,3

5

5
1.12

1.174,0

1.160,3

1.17

1.181,5
PLANOLES
1.187,1

1.152,2
BO

0
1.15

1.183,4

1.183,9

1.172,4

1.150

1.171,9

1.116,8

1.100

BO

1.118,1
1.167,8

1.163,7

1.161,0

1.145,9
1.156,4

5
12
1.

1.146,1
1.162,5

1.154,7

1.157,1

1.161,0

1.121,7

1.157,8

1.151,5

1.153,5
1.125,4

1.122,4

TÍTOL DEL PLÀNOL

1.102,7

BO

1.147,9
1.145,6

1.166,9

1.141,0

1.133,9
1.088,3

1.148,4
1.115,4

1.116,4

1.131,2
1.127,5

1.141,5

25
1.1

1.111,4

1.116,0

1.135,5

1.135,4

1.115,3
BO

ESCALA

1.070,3
1.138,5

1.141,7

1.076,9

1.127,0
1.139,3

1.110,4

1.113,1

1.112,6

1.127,1

1.114,0

1.120,8

1.108,6

1.134,7

1.116,4

1.111,9

1.107,2

1.096,9

0

1.

1.056,7

1.049,0

1.116,9

1.090,4

1.092,0

1.109,6

BO

1.082,6

ARQUITECTE

1.048,6
1.066,3

1.091,8

1.100,2

1.084,8
1.093,2

1.099,8

1.084,5
CS

1.084,3

1.060,7

1.091,8

1.086,0

1.084,3

1.075,7

1.047,0

1.084,0

1.057,8
1.052,5

1.034,2
1.077,5

1.078,0

1.090,1

1.083,6

VISAT

1.053,2

1.059,9
1.054,0

1.025

1.053,9

1.034,0
1.035,7

DM

1.082,0

1.046,1

1.056,9

0

ALBERT ARÀJOL i ALET - arquitecte

1.064,2

1.058,9
1.060,2

1.05

1.044,0

1.084,3
1.076,6
1.077,3

1.047,8

BO

1.099,8

1.084,5

1.068,0
1.065,2

1.070,2

1.084,3
1.083,9

1.069,9

1.078,1

1.107,0

1.079,1

1.077,4

1.071,6

1.112,8

1.090,4
CS

SOM3 CREACIÓ SL

1.088,0

10

1.124,3
1.099,6

1.084,3

1.082,8

1.054,6
1.101,6

1.105,5

1.098,1

1.093,5

1.107,9

1.102,1
1.084,0

1.078,6

PROMOTOR

1.097,7

1.096,3

1.105,1

1.060,4

1.105,5
1.104,1

1.132,4

1.108,8

00

1.123,1

1.119,7

1.106,2

PLÀNOL

1/2000

1.072,4

1.128,5

1.132,8

1.129,3

1.107,3

1.075

1.138,5
1.112,9

1.137,4

SITUACIÓ
EMPLAÇAMENT

1.138,5

1.076,8

1.142,2

1.145,1
1.139,7

1.119,2

1.146,3

1.144,8

1.121,5
1.137,2

1.147,3

1.153,6

1.149,1
1.148,0

MAIG DE 2022

1.166,4

1.103,1

1.111,4

1.153,8

1.143,9

DATA

1.122,9
1.092,8

1.139,3

1.156,5

1.159,6

1.157,9

1.100,1

1.031,9

1.034,4

1.069,0
DM

1.079,0

1.040,6

1.060,9

1.037,5
1.014,3

1.046,5
1.030,2

1.072,1

1.059,7
1.068,9

1.035,9

1.069,5
1.073,3
1.048,9

1.035,6

1.0
5

0

5

02
1.

1.063,2

1.027,2

1.042,0

EMPLAÇAMENT. e1/1.5000
avda valls d'andorra, 56.1.2 - 25700 la seu d'urgell - lleida
m 625 06 33 40 | e albertarajol@coac.cat

QUADRE DE DADES DE SÒL I SOSTRE DEL PMU PI1
POUplM
5.811,00 m2

SUPERFÍCIE TOTAL
Sistemes

Zones

cadastre
5787,84 m2

100,00%

V espais lliures i zones verdes (mín. 10%)
X vialitat (mín. 10%)

581,10 m2

617,60 m2

10,67 %

581,10 m2

591,51 m2

10,22 %

Total sistemes

1162,20 m2

1209,11 m2

20,89%

6a Cases aïllades
5a Edificació plurifamiliar

2513,81 m2

43,43 %

2064,92 m2

35,68 %

4648,80 m2

4578,73 m2

79,11 %

1.394,64 m2

1.373,62 m2

(màx. 80%)

Total zones

CODICIONS D'ORDENACIÓ
Edificabilitat
bruta

6a Cases aïllades
5a Edificació plurifamiliar

623,20 m2

(m2st/m2s=0,3)

712,10 m2

màx. 12 habitatges
Densitat màx. 6a Cases aïllades
d'habitatges 5a Edificació plurifamiliar

(hab/Ha=20)

4 hab
8 hab

TITOL DEL PROJECTE

PLA DE MILLORA URBANA PI1
CARRER JOAN MIRÓ - PLANOLES
EMPLAÇAMENT

PMU PI1
17535 - PLANOLES.
GIRONA
DATA

JUNY DE 2022
TÍTOL DEL PLÀNOL

PLANEJAMENT
VIGENT
ESCALA

PLÀNOL

S/N

01
PROMOTOR

SOM3 CREACIÓ SL
ARQUITECTE

ALBERT ARÀJOL i ALET - arquitecte
VISAT

avda valls d'andorra, 56.1.2 - 25700 la seu d'urgell - lleida
m 625 06 33 40 | e albertarajol@coac.cat

QUADRE DE DADES DE SÒL I SOSTRE DEL PMU PI1
POUplM
5.811,00 m2

SUPERFÍCIE TOTAL

cadastre
5787,84 m2

100,00%

CODICIONS D'ORDENACIÓ
1.394,64 m2

Sistemes

V espais lliures i zones verdes (mín. 10%)
X vialitat (mín. 10%)

581,10 m2

617,60 m2

10,67 %

581,10 m2

591,51 m2

10,22 %

Total sistemes

1162,20 m2

1209,11 m2

20,89%

Edificabilitat
bruta

6a Cases aïllades
5a Edificació plurifamiliar

1.373,62 m2
623,20 m2

(m2st/m2s=0,3)

712,10 m2

màx. 12 habitatges
Zones

6a Cases aïllades
5a Edificació plurifamiliar
Total zones

(màx. 80%)
4648,80 m2

2513,81 m2

43,43 %

2064,92 m2

35,68 %

4578,73 m2

79,11 %

Densitat màx. 6a Cases aïllades
d'habitatges 5a Edificació plurifamiliar

4 hab

(hab/Ha=20)

8 hab

PMU PI1
5787,84 m2

TITOL DEL PROJECTE

PLA DE MILLORA URBANA PI1
CARRER JOAN MIRÓ - PLANOLES
EMPLAÇAMENT

PMU PI1
17535 - PLANOLES.
GIRONA
DATA

JUNY DE 2022
TÍTOL DEL PLÀNOL

ORTOFOTO I
PLANEJAMENT
VIGENT
ESCALA

PLÀNOL

1/1000

02
PROMOTOR

SOM3 CREACIÓ SL
ARQUITECTE

ALBERT ARÀJOL i ALET - arquitecte
VISAT

ORTOFOTO

PLANEJAMENT VIGENT
avda valls d'andorra, 56.1.2 - 25700 la seu d'urgell - lleida
m 625 06 33 40 | e albertarajol@coac.cat

PMU PI1
5787,84 m2

TITOL DEL PROJECTE

PLA DE MILLORA URBANA PI1
CARRER JOAN MIRÓ - PLANOLES
+1129,20
EMPLAÇAMENT

PMU PI1
17535 - PLANOLES.
GIRONA
DATA

JUNY DE 2022
+1128,35

TÍTOL DEL PLÀNOL

PLÀNOL TOPOGRÀFIC
+1127,95

ESCALA

PLÀNOL

1/500

03
PROMOTOR

SOM3 CREACIÓ SL
ARQUITECTE

ALBERT ARÀJOL i ALET - arquitecte
VISAT

LÍMIT SÒL URBÀ
LÍMIT DE PLA DE MILLORA URBANA PMU PI1
avda valls d'andorra, 56.1.2 - 25700 la seu d'urgell - lleida
m 625 06 33 40 | e albertarajol@coac.cat

PMU PI1
5787,84 m2

6555501DG2865N0001GB

4

5
17143A002001360001LW

17143A002002060000KM

3
TITOL DEL PROJECTE

17143A002002070000KO

2

PLA DE MILLORA URBANA PI1
CARRER JOAN MIRÓ - PLANOLES
EMPLAÇAMENT

PMU PI1
17535 - PLANOLES.
GIRONA
DATA

JUNY DE 2022
TÍTOL DEL PLÀNOL

17143A002002050000KF

1

FINQUES APORTADES

ESCALA

PLÀNOL

1/500

04
PROMOTOR

SOM3 CREACIÓ SL
ARQUITECTE

ALBERT ARÀJOL i ALET - arquitecte
VISAT

LÍMIT SÒL URBÀ
LÍMIT DE PLA DE MILLORA URBANA PMU PI1
avda valls d'andorra, 56.1.2 - 25700 la seu d'urgell - lleida
m 625 06 33 40 | e albertarajol@coac.cat

PMU PI1
5787,84 m2

P3

V

X

3.00

3.00

280.13 m²

18.60

clau 6a

591.51 m²

1342.77m²

2 hab
0

3.0

P2

3.00
3.00

54

19.

311,60 m²
de sostre

3.00

clau 6a
1171.04 m²

2 hab
0

3.0

PROPOSTA

2 HABITATGES / PARCEL·LA EN UN ÚNIC VOLUM
EDIFICAT
40% màxim (1171,04 x 0,4) = 468,42m2
40% màxim (1342,77 x 0,4) = 537,11m2
1 PLAÇA PER HABITATGE

OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA PARCEL.LA
APARCAMENT PARTICULAR

311,60m2

TITOL DEL PROJECTE

5.00

PLA DE MILLORA URBANA PI1
CARRER JOAN MIRÓ - PLANOLES

2 hab

311,60m2
COMPLEIX

clau 5a

0

2 HABITATGES / PARCEL·LA EN UN ÚNIC VOLUM
EDIFICAT
257,90m2

5.0

2 hab

257,90m2
COMPLEIX

1 PLAÇA PER HABITATGE

P1

2064.92 m²

EMPLAÇAMENT

PMU PI1
17535 - PLANOLES.
GIRONA

33

DENSITAT MÀXIMA HABITATGES

P3

1171,04 m2
1342,77 m2
17,67 m
19,54 m
EDIFICACIÓ AÏLLADA
3m A FRONTS DE CARRER I 3m A PARTIONS
PB +PP
7,00 m

26.

400,00 m2
15,00 m
EDIFICACIÓ AÏLLADA
3m A FRONTS DE CARRER I 3m A PARTIONS
PB +PP
7,00 m
0,5 m2/m2s = (1171,04 x 0,5) = 585,52m2
0,5 m2/m2s = (1342,77 x 0,5) = 671,38m2

5.00

P2
PARCEL.LA MÍNIMA
FRONT MÍNIM DE PARCEL·LA
ORDENACIÓ
SEPARACIÓ DE L'EDIFICACIÓ.
NOMBRE DE PLANTES.
ALÇADA REGULADORA MÀXIMA
EDIFICABILITAT MÀXIMA

311,60 m²
de sostre

3.00

NORMATIVA

67
19.

PARÀMETRES URBANÍSTICS - CLAU 6a

DATA

2 hab
PARÀMETRES URBANÍSTICS - CLAU 5a

NORMATIVA

723,75 m²
de sostre

PROPOSTA
P1

OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA PARCEL.LA
APARCAMENT PARTICULAR

ESCALA

723,75m2
8 HABITATGES
526,10m2

PLÀNOL

1/500

05

00

HABITATGE / 120,00m2 SOSTRE RESIDENCIAL
1238,95 / 120,00 = 11 HABITATGES
40% màxim (2064,92 x 0,4) = 825,97m2
1 PLAÇA PER HABITATGE

FINQUES RESULTANTS

2 hab

5.

DENSITAT MÀXIMA HABITATGES

2064,92 m2
AMPLADA - 26,33 m
EDIFICACIÓ AÏLLADA PLURIFAMILIAR
5m A FRONTS DE CARRER I 5m A PARTIONS
PB +PP
9,00 m

9

1200,00 m2
25,00 m D'AMPLADA O FONDÀRIA
EDIFICACIÓ AÏLLADA PLURIFAMILIAR
5m A FRONTS DE CARRER I 5m A PARTIONS
PB +2PP
9,00 m
0,6 m2/m2s = (2064,92 x 0,6) = 1238,95m2

TÍTOL DEL PLÀNOL

6.0

PARCEL.LA MÍNIMA
FRONT MÍNIM DE PARCEL·LA
ORDENACIÓ
SEPARACIÓ DE L'EDIFICACIÓ.
NOMBRE DE PLANTES.
ALÇADA REGULADORA MÀXIMA
EDIFICABILITAT MÀXIMA

JUNY DE 2022

COMPLEIX

1 PLAÇA PER HABITATGE

PROMOTOR

SOM3 CREACIÓ SL

V

ARQUITECTE

337.47m²
ALBERT ARÀJOL i ALET - arquitecte
VISAT

LÍMIT SÒL URBÀ
LÍMIT DE PLA DE MILLORA URBANA PMU PI1
avda valls d'andorra, 56.1.2 - 25700 la seu d'urgell - lleida
m 625 06 33 40 | e albertarajol@coac.cat

PMU PI1
5787,84 m2

P3

V

X

3.00

3.00

280.13 m²

18.60

clau 6a

591.51 m²

1342.77m²

2 hab
0

3.0

P2

3.00
3.00

54
19.

311,60 m²
de sostre

3.00

clau 6a
1171.04 m²

2 hab
0

3.0

3.00

67
19.

311,60 m²
de sostre

5.00

P1
TITOL DEL PROJECTE

5.00

PLA DE MILLORA URBANA PI1
CARRER JOAN MIRÓ - PLANOLES

2 hab
5.0

clau 5a

0

2 hab

2064.92 m²

EMPLAÇAMENT

33

26.

PMU PI1
17535 - PLANOLES.
GIRONA
DATA

2 hab

JUNY DE 2022

723,75 m²
de sostre

TÍTOL DEL PLÀNOL

SUPERPOSICIÓ
FINQUES APORTADES
I RESULTANTS

2 hab
6.0
9

ESCALA

PLÀNOL

1/500
5.
0

0

06
PROMOTOR

SOM3 CREACIÓ SL

V

ARQUITECTE

337.47m²
ALBERT ARÀJOL i ALET - arquitecte
VISAT

LÍMIT SÒL URBÀ
LÍMIT DE PLA DE MILLORA URBANA PMU PI1
avda valls d'andorra, 56.1.2 - 25700 la seu d'urgell - lleida
m 625 06 33 40 | e albertarajol@coac.cat

PMU PI1
5787,84 m2

P3

P2

P1
TITOL DEL PROJECTE

PLA DE MILLORA URBANA PI1
CARRER JOAN MIRÓ - PLANOLES
+1129,20

+1126,40

EMPLAÇAMENT

PMU PI1
17535 - PLANOLES.
GIRONA
15%
DATA

JUNY DE 2022
+1128,35

+1127,60

TÍTOL DEL PLÀNOL

+1128,00
10%

SERVEIS
+1127,95

ESCALA

PLÀNOL

1/500

07
PROMOTOR

SOM3 CREACIÓ SL
ARQUITECTE

ALBERT ARÀJOL i ALET - arquitecte
VISAT

LÍMIT SÒL URBÀ
LÍMIT DE PLA DE MILLORA URBANA PMU PI1
avda valls d'andorra, 56.1.2 - 25700 la seu d'urgell - lleida
m 625 06 33 40 | e albertarajol@coac.cat

PMU PI1
5787,84 m2

P3

P2

P1
TITOL DEL PROJECTE

PLA DE MILLORA URBANA PI1
CARRER JOAN MIRÓ - PLANOLES
+1129,20

+1126,40

EMPLAÇAMENT

PMU PI1
17535 - PLANOLES.
GIRONA
15%
DATA

JUNY DE 2022
+1128,35

+1127,60

TÍTOL DEL PLÀNOL

+1128,00
10%

PLANTA
URBANITZACIÓ

+1127,95

ESCALA

PLÀNOL

1/500

08
PROMOTOR

SOM3 CREACIÓ SL
ARQUITECTE

ALBERT ARÀJOL i ALET - arquitecte
VISAT

LÍMIT SÒL URBÀ
LÍMIT DE PLA DE MILLORA URBANA PMU PI1
avda valls d'andorra, 56.1.2 - 25700 la seu d'urgell - lleida
m 625 06 33 40 | e albertarajol@coac.cat

+1129,00
+1128,00
+1127,00
+1126,00

+1126,40
+1125,75

+1125,00
+1124,00
+1123,00
+1122,00

+1122,35

+1121,00
+1120,00

IÓ 1

2.4

C
SEC

+1119,00

SECCIÓ 1

0

0
5.0

2 hab
+1129,20

clau 5a

+1126,40

+1129,00
+1128,00
+1127,00

2 hab

2064.92 m²

+1126,00

+1125,75

+1125,00
+1124,00
+1123,00
+1122,00

+1122,35

+1121,00

15%

+1120,00
+1119,00

2 hab
+1128,35

+1127,60
+1128,00

+1118,00

SECCIÓ 3

3
CIÓ
SEC

TITOL DEL PROJECTE

PLA DE MILLORA URBANA PI1
CARRER JOAN MIRÓ - PLANOLES

10%
EMPLAÇAMENT

2 hab

+1127,95

PMU PI1
17535 - PLANOLES.
GIRONA
DATA

JUNY DE 2022
TÍTOL DEL PLÀNOL

PLANTA I SECCIONS
PARCEL·LA 1
ESCALA

PLÀNOL

1/200

09

SECCIÓ 1

PLANTA

PROMOTOR

SOM3 CREACIÓ SL
ARQUITECTE

ALBERT ARÀJOL i ALET - arquitecte
VISAT

+1129,00
+1128,00
+1127,00

+1127,60
15%
+1126,50

+1126,00
+1125,00
+1124,00

SECCIÓ 2
avda valls d'andorra, 56.1.2 - 25700 la seu d'urgell - lleida
m 625 06 33 40 | e albertarajol@coac.cat

0
2.4

5.0

0

+1129,20

ehc
eénim x08
06

+1126,40
1.2

0

Forn

Micro

rífic
Frigo

1.2
0

TITOL DEL PROJECTE

FOC

FOC

PLA DE MILLORA URBANA PI1
CARRER JOAN MIRÓ - PLANOLES
EMPLAÇAMENT

PMU PI1
17535 - PLANOLES.
GIRONA

15%

DATA

JUNY DE 2022

1.2

0

TÍTOL DEL PLÀNOL

TIPOLOGIA EDIFICIS
PARCEL·LA 1

Forn

+1127,60

ESCALA

+1128,00

PLÀNOL

1/150

10

10%
PROMOTOR

SOM3 CREACIÓ SL
ARQUITECTE

+1127,95

inée
chem
0
80x6

+1128,35

Micro

1.2

0

rífic
Frigo

ALBERT ARÀJOL i ALET - arquitecte
VISAT

avda valls d'andorra, 56.1.2 - 25700 la seu d'urgell - lleida
m 625 06 33 40 | e albertarajol@coac.cat

1.2
0

1.2
0

0

1.2
0
1.2

0

RI
ARMA
RI
ARMA

1.2
0

1.2
0

1.2

0

E 01

1.2
E 02

TATG

TITOL DEL PROJECTE

PLA DE MILLORA URBANA PI1
CARRER JOAN MIRÓ - PLANOLES
EMPLAÇAMENT

PMU PI1
17535 - PLANOLES.
GIRONA
DATA

JUNY DE 2022
TÍTOL DEL PLÀNOL

TIPOLOGIA EDIFICIS
PARCEL·LA 2 I 3

1.2
0

0
1.2
0
1.2

ESCALA

PLÀNOL

1.2

0

1/150

1.2

0

1.2

RI
ARMA
RI
ARMA

0

E 01

TATG

HABI

1.2
0

HABI

1.2
0

TATG

HABI

11
PROMOTOR

E 02

TATG

HABI

SOM3 CREACIÓ SL
ARQUITECTE

ALBERT ARÀJOL i ALET - arquitecte
VISAT

2.4
0

avda valls d'andorra, 56.1.2 - 25700 la seu d'urgell - lleida
m 625 06 33 40 | e albertarajol@coac.cat

III. ANNEXES

PLA DE MILLORA URBANA PI1 CARRER JOAN MIRÓ. PLANOLES

1. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUP, AL SECTOR PMU PL 1.
PLANOLES

PLA DE MILLORA URBANA PI1 CARRER JOAN MIRÓ. PLANOLES
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CU: 20
Expedient:2021 / 075670 / G
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió d’1 de desembre de
2021, ha adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, l’acord
següent :
Objecte
La modificació puntual del POUP per afegir l'ús d'edificació plurifamiliar (clau 5) en el sector
del PMU Pl 1, promoguda i tramesa per l’ajuntament de Planoles, té per objecte incorporar
l'ús d'edificació plurifamiliar (clau 5) en el sector del PMU Pl 1.
Àmbit d’actuació
Comprèn els terrenys situats dins l’àmbit del PMU PL1.
Aquest àmbit està situat a la part est del nucli de Planoles i al nord del cementiri. Limita al
nord i a l’oest amb sòl urbà i a la resta de punts amb sòl no urbanitzable i té una superfície
de 5.811 m².
Tramitació municipal
Aprovació inicial:
Informació pública:
Aprovació provisional:

ple
BOP núm. 103
Diari de Girona
WEB i tauler d’anuncis
ple

10-05-2021
31-05-2021
07-09-2021
Sí
26-07-2021

Segons la documentació aportada, durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat
cap al·legació.
Informes
A l’expedient no hi consten informes emesos per organismes externs a l’Ajuntament.
Planejament vigent
PLANEJAMENT TERRITORIAL
Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (PTPCG), aprovat definitivament en data
14 de setembre de 2010 i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número
5735 de 15 d'octubre de 2010.
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Dins el sistema d’assentaments i tipologies de teixits el nucli urbà de Planoles té la
categoria de nuclis històrics i les seves extensions, i una estratègia de desenvolupament
qualitatiu.
PLANEJAMENT URBANÍSTIC
Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal (POUP) de la Vall de Ribes, aprovat
definitivament per la CTUG en sessió de 2 de juny de 2010 i publicat al DOGC en data 17
de setembre de 2010.
L’Annex normatiu “Fitxes polígons i sectors” de les NNUU defineix i regula, a la fitxa 13,
l’àmbit PMU Pl 1 “Carrer Joan Miró. Planoles”, amb les condicions i paràmetres bàsics
següents:
PMU Pl 1 “Carrer Joan Miró. Planoles”
1 Situació i delimitació
2 Objecte

Àmbit assenyalat al plànols d’ordenació
Ordenar l’extrem oest del municipi sobre el cementiri.
La delimitació del polígon ha de permetre gestionar
l’actuació urbanística pendent

3 Règim del sòl i superfícies
Superfície
Sòl públic mínim
Espais lliures i zones verdes
Vialitat
Sòl privat màxim
4 Condicions d’ordenació i ús
Edificabilitat bruta
Densitat màxima
Ús
Ordenació zones d’aprofitament privat

Cessions
Condicions

Sòl urbà no consolidat
5.811 m²
20%
10%
10%
80%
0,30 m²st/m²sòl
20 hab/ha
Residencial
Preferentment zona edificació unifamiliar, clau 6
Núm plantes màx: PB+1P, ARM: 7 m de la cota
natural del terreny
Condicions sobre materials i visuals
Vial urbanitzat i espais lliures, i 10% aprofitament
urbanístic
Situació espais lliures: en transició respecte al sòl no
urbanitzable, tenint en compte que es preveurà un
accés a aquesta zona verda preferentment des del
carrer Font de la Serra
Anul·lades per la MPOUP 2

Reserves HPP
5 Gestió urbanística
Sistema d’actuació
Reparcel·lació modalitat compensació bàsica
6 Vincle ISA (mesures preventives i La totalitat de l’àmbit se situa en terrenys amb
correctores)
pendents >20% i més elevades cap a l’est, a prop del
torrent de la Boleda. Els espais lliures s’haurien de
situar al llarg de tot el front est del sector, concentrant
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els habitatges previstos al front oest, fent façana amb
el camí sense urbanitzar.

L’article 144 “Zona d’edificació plurifamiliar (clau 5) regula aquesta zona, definint dues
subzones: 5a amb parcel·la mínima de 1.200 m² i edificació aïllada, i 5b, on l’edificació
queda definida pels plànols d’ordenació i s’admet l’ordenació segons alineació de vial i
aïllada segons el cas indicat als plànols d’ordenació. Per a cada subzona s’estableixen els
paràmetres i les condicions corresponents, entre els quals la regulació de les longituds
màximes de l’edificació i les separacions entre edificacions.
Els usos permesos són: residencial unifamiliar i plurifamiliar; usos compatibles hoteler i en
planta baixa sanitari assistencial, oficines i comercial al detall limitat a petits establiments
comercials de superfície màxima 150 m² per establiment. L’ús industrial de 1ra o 2na
categoria i comercial sense limitació només a la subzona 5a del terme municipal de Ribes
de Freser.
L’article 145 “Zona d’edificació unifamiliar (clau 6) de les NNUU regula aquesta zona,
definint sis subzones, en funció de la parcel·la mínima petita (400 m², 6a), parcel·la mitjana
800 m², 6b i 6e) i parcel·la gran (1.200 m², 6c i 2.400 m², 6f), i del sostre existent legalment
implantat (6d). Per a cada subzona s’estableixen els paràmetres i les condicions
corresponents.
Els usos permesos són: habitatge unifamiliar; usos complementaris comercial i restauració,
i en planta baixa, ús industrial de 1ra o 2na categoria a la subzona 6f del terme municipal
de Ribes de Freser.
Modificació núm 2 del POUP (MPOUP 2), aprovada definitivament en data 1 de febrer de
2021 i publicada en el DOGC de data 7 d’abril de 2021.
Va suposar la reducció de les reserves per a habitatge protegit previstes pel POUP en els
sectors i polígons amb una densitat inferior a 25 hab/ha.
Aquestes reserves es van suprimir a l’àmbit del PMU Pl1.
Descripció de la proposta
L’Ajuntament justifica la proposta per la voluntat de donar resposta a la creixent demanda
d’habitatges econòmicament més assequibles, accentuada per l’interès per canviar el tipus
de vida de les poblacions altament densificades als nuclis de muntanya.
Tal com s’exposa en el document, es pretén així poder implantar en una petita part del
sector una tipologia d’habitatge de petita escala a fi de poder-hi encaixar el nombre
d’habitatges permesos, atesa la configuració topogràfica i tipològica d’aquest espai.
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La proposta consisteix a incorporar a la regulació del pla de millora urbana la possibilitat
d’ordenar l’edificació amb la tipologia d’habitatge plurifamiliar, i es concreta en incloure a
l’apartat 4 “Condicions d’ordenació i ús” de la fitxa 13 PMU Pl 1 “Carrer Joan Miró,
Planoles” com a ús compatible el d’habitatge plurifamiliar, amb la precisió que, un cop
establert l’ús plurifamiliar clau 5, l’Ajuntament haurà de vetllar per tal que les propostes de
desenvolupament del PMU Pl 1 a Planoles s’integrin en el conjunt principal del sector
majoritàriament amb clau 6. En aquest sentit, cal incorporar aquesta precisió a la normativa
de desenvolupament del PMU Pl 1.
Segons s’exposa en el document, la proposta no comporta cap modificació ni de la densitat
ni de l’edificabilitat previstes per al PMU Pl 1.
Normativa
La proposta no incorpora l’apartat de normativa urbanística.
Valoració de l’expedient
VALORACIÓ TERRITORIAL
La proposta no contradiu les determinacions del PTPCG.
VALORACIÓ URBANÍSTICA
El PMU Pl1 té prevista una densitat de 20 hab/ha i una ordenació preferentment d’acord
amb els paràmetres de la clau 6, zona unifamiliar aïllada, i en tot cas, l’edificació no podrà
sobrepassar la PB+1P i els 7 m d’ARM.
Tots els sectors de plans de millora urbana de Planoles (excepte el 7 i el 8) tenen densitats
entre els 25 i els 15 hab/ha, i en ells es disposa que l’ordenació del sòl d’aprofitament privat
sigui preferentment amb els paràmetres de la clau 6.
La proposta d’incorporar la zona d’habitatge plurifamiliar com a ordenació compatible amb
la d’habitatge unifamiliar no contravé el caràcter preferent d’aquesta. No obstant això, cal
fer les observacions següents:
Tenint en compte les condicions d’ordenació i ús i els vincles ISA que consten a la fitxa 13,
així com la situació i les especials condicions topogràfiques de l’àmbit, s’hauran de
concretar les condicions de la inserció dels possibles edificis plurifamiliars, en relació amb
el vial d’accés i amb els terrenys de menor pendent, així com amb la longitud màxima dels

4

Doc.original signat per:
Sonia Bofarull Serrat
10/12/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*08OTS48G9K1XT4RAAGPXNKY6WA023Q1Z*
08OTS48G9K1XT4RAAGPXNKY6WA023Q1Z

Data creació còpia:
10/12/2021 14:31:44
Data caducitat còpia:
10/12/2024 00:00:00
Pàgina 4 de 5

DEPT. DE VICEPRESIDÈNCIA, POL.DIG. I TERRITORI

SCUG/O0381/2021 / 075670 / G/3949772

fronts de façana i les separacions entre edificacions. També caldrà limitar l’alçada màxima
dels edificis plurifamiliars a la de la zona 6, 7m corresponents a planta baixa i planta pis.
D’altra banda, i en coherència amb la memòria del document, caldrà incorporar la precisió
que l’Ajuntament haurà de vetllar per tal que les propostes de desenvolupament del PMU
Pl 1 a Planoles s’integrin en el conjunt principal del sector majoritàriament amb clau 6.
S’haurà d’incloure l’apartat de normativa urbanística, amb la fitxa 13 PMU Pl1.”Carrer Joan
Miró. Planoles” modificada.
VALORACIÓ EN RELACIÓ AL PAISATGE
Les previsions del POUP relatives a l’ordenació de l’àmbit i a la inserció de l’edificació
s’especifiquen a la fitxa 13 PMU Pl1.”Carrer Joan Miró. Planoles”, amb l’objectiu de garantir
una correcta integració paisatgística.
La valoració en relació amb el paisatge es podrà realitzar quan s’hagin concretat
normativament les observacions fetes a l’apartat de valoració urbanística., les quals estan
destinades a garantir la millor inserció en el territori.
Acord
Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics i d’acord amb les consideracions efectuades,
aquesta Comissió acorda:
-1 Aprovar definitivament la modificació puntual del POUP per afegir l'ús d'edificació
plurifamiliar (clau 5) en el sector del PMU Pl 1, promoguda i tramesa per l’ajuntament de
Planoles, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació
d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i
degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:
1.1 S’haurà d’incloure l’apartat de normativa urbanística, amb la fitxa 13 PMU Pl1.”Carrer
Joan Miró. Planoles” modificada d’acord amb les observacions que consten a l’apartat de
valoració urbanística.
-2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.
Sònia Bofarull i Serrat
La secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona
signat electrònicament
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2. FITXES CATASTRALS PARCEL·LES

PLA DE MILLORA URBANA PI1 CARRER JOAN MIRÓ. PLANOLES

6555501DG2865N0001GB

111 m2
100,00 %

AV NTRA SRA MONTSERRAT Suelo
17535 PLANOLES [GIRONA]
URBANO

426.550 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Suelo sin edif.

1/1000

Miércoles , 23 de Marzo de 2022

17143A002002070000KO

908 m2
100,00 %
LG PMU PI1 CARRER JOAN MIRO Suelo Polígono 2 Parcela 207
FONT DE LA SERRA. 17535 PLANOLES [GIRONA]

URBANO
Suelo sin edif.

PD Prados o praderas

01

908

426.600 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

0

1/2000

Miércoles , 23 de Marzo de 2022

17143A002002060000KM

918 m2
100,00 %
LG PMU PI1 CARRER JOAN MIRO Suelo Polígono 2 Parcela 206
FONT DE LA SERRA. 17535 PLANOLES [GIRONA]

URBANO
Suelo sin edif.

PD Prados o praderas

01

918

426.600 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

0

1/2000

Miércoles , 23 de Marzo de 2022

17143A002002050000KF

3.144 m2
100,00 %
LG PMU PI1 CARRER JOAN MIRO Suelo Polígono 2 Parcela 205
FONT DE LA SERRA. 17535 PLANOLES [GIRONA]

URBANO
Suelo sin edif.

PD Prados o praderas

01

3.144

426.600 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

0

1/2000

Miércoles , 23 de Marzo de 2022

17143A002001360001LW

1.319 m2
100,00 %

LG PMU PI1 CARRER JOAN MIRO Suelo Polígono 2 Parcela 136

Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase [urbano y rústico]

RUSTICO. 17535 PLANOLES [GIRONA]
URBANO
Suelo sin edif.

MB Monte bajo

00

438

426.700 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

b

1/2000

Miércoles , 23 de Marzo de 2022

3. CLAUS URBANÍSTIQUES D’AFECTACIÓ AL SECTOR PMU
PL1. PLANOLES

PLA DE MILLORA URBANA PI1 CARRER JOAN MIRÓ. PLANOLES

4. REPORTATGE FOTOGRÀFIC

PLA DE MILLORA URBANA PI1 CARRER JOAN MIRÓ. PLANOLES

5. PLA D’ETAPES

PLA DE MILLORA URBANA PI1 CARRER JOAN MIRÓ. PLANOLES

PLA D’ETAPES
1. Abast general.
Aquest document disposa les etapes proposades per a la realització del conjunt de la urbanització del
sector, coherentment amb el desenvolupament de l’edificació, de les dotacions i, de les xarxes de
serveis. La petita dimensió de l’àmbit ordenat, farà entendre l’actuació com d’una sola etapa, tot i que
diferida parcialment en el temps, i per tant no s’aportaran altres alternatives d’execució.
En aquest sentit el document dona compliment al que s’estableixen en els articles 83 i 89,2 del
Reglament de la Llei d’Urbanisme, Decret 305/2006, de 18 de juliol en quan es preveu l’execució de les
obres d’urbanització corresponents, així com els serveis necessaris d’acord amb la utilització dels
terrenys.
2. Les etapes i la seva realització.
El pla de millora urbana PMU PI1 Carrer Joan Miró - Planoles queda definit per un polígon únic el qual
es desenvoluparà per el sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.
Per a l’execució de les obres necessàries es preveu una etapa única.
3. Alternatives proposades.
No es proposen alternatives atesa la poca dimensió del sector que aconsella realitzar les obres
sota les directrius d’un projecte únic, amb el clar objectiu d’unir els carrers de Joan Miró fins a la
intersecció amb el carrer Font de la Serra.

El desenvolupament de l’àmbit s'iniciarà tan bon punt s'aprovi definitivament aquest pla de millora, amb
la redacció i tramitació del projecte d’urbanització de l’àmbit i el projecte de reparcel·lació. Un cop
aprovats els projectes d'urbanització i de reparcel·lació s'estableix el desenvolupament del sector en 3
etapes:
- Urbanització del sector
- Execució del sòl privat comercial
- Execució del sòl residencial
S'estableix que cadascuna de les etapes tindrà una durada d'aproximadament 1 any com a màxim, per
tant el Pla de Millora Urbana estarà completament desenvolupat i executat en un període de 3 anys a
partir del moment en què adquireixi vigència.

