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MEMÒRIA 

1.- PLANEJAMENT VIGENT 

El municipi de Porqueres disposa de Pla d’Ordenació Urbana Municipal, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessions del dia 21 de 
març i 13 de juny de 2013 (DOGC 6485 de 22.10.2013).  Aquest planejament general 
defineix un polígon d’actuació urbanística PAU-11 “Puig Suris 1” objecte d’aquesta 
modificació. 

2. ORDRE DE REDACCIO DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM 

L’Ajuntament de Porqueres és el promotor d’aquesta modificació puntual de planejament 
general. 

El projecte ha estat redactat pels arquitectes Xavier Canosa Magret i Núria Díez Martínez, 
col·legiats núm. 7.199-4 i 20.601-6 del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, que 
formen part de la societat PAU CD, SLP. 

3. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ 

El vigent POUM delimita un polígon d’actuació urbanística PAU-11 “Puig Suris 1” de sòl urbà 
consolidat, a efectes d’executar les obres de regularització i millora dels serveis urbanístics 
de la urbanització Puig Suris. Aquesta urbanització està situada al sud-oest de municipi, 
forma un enclavament de sòl urbà dins el sòl no urbanitzable de Porqueres, envoltada per 
l’Espai d’interès Natural “Estany de Banyoles”. 

4. ANTECEDENTS URBANÍSTICS 

L’origen del planejament urbanístic de la Urbanització Puig Suris es situa l’any 1974 amb 
l’aprovació d’un Pla parcial que ordenava i desenvolupava l’àmbit en dos sectors. 
Posteriorment, l’any 1985 que la Comissió Provincial d’Urbanisme de Girona va acordar 
suspendre l’aprovació definitiva del Pla per tal d’introduir modificacions al text. 

Les Normes Subsidiàries de planejament de 1997, amb un text refós publicat al 2006, 
ordenaven la proposta del planejament anterior classificant part de l’àmbit de l’antic Pla 
parcial com a sòl no urbanitzable, i delimitant un sector que pràcticament coincideix amb el 
subsector A de l’antic planejament parcial de 1974. Dins els terrenys classificats de sòl no 
urbanitzable, antic subsector B del Pla parcial, no hi ha cap obra urbanística realitzada ni 
edificació construïda. Respecte al subsector A, les NNSS de 1997 determinaven que la 
urbanització es desenvolupi mitjançant una Unitat d’Actuació, UA 1 “Puig Suris”, amb 
l’objectiu d’executar les obres d’urbanització. Aquesta unitat d’actuació durant el període de 
vigència de les NNSS no es va desenvolupar urbanísticament. 

L’agost del 2006, l’Ajuntament de Porqueres va iniciar el procés de revisió de les NNSS 
aprovant inicialment la revisió del planejament urbanístic municipal. Finalment, l’any 2013 el 
nou POUM va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. 
En aquest planejament vigent es delimita el PAU-11 “Puig Suris 1” que, com s’ha exposat, té 
com a finalitat executar les obres de regularització i millora dels serveis urbanístics de la 
urbanització repartint equitativament aquestes càrregues entre els propietaris afectats.  

 Actualment aquest àmbit està parcel·lat si bé no ha estat sotmès a cap procés administratiu 
de reparcel·lació. Aquesta parcel·lació de 1975 ha estat la base sobre la que s’ha procedit a 
les successives transmissions de propietat que s’han materialitzat al polígon des de el seu 
inici, fa pràcticament trenta anys, fins l’actualitat. L’obra urbanitzadora es troba parcialment 
executada si  be presenta greus deficiències i està molt deteriorada.  

L’Ajuntament de Porqueres ha sol·licitat, i obtingut (exp. RMU-2010- 020), ser inclosa en les 
actuacions de la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb 
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dèficits urbanístics, i en aquests moments s’han iniciat els treballs de redacció del projecte 
de reparcel·lació i del projecte d’urbanització del polígon PAU-11 

5. JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ 

Com s’ha exposat anteriorment, l’Ajuntament de Porqueres ha iniciat els treballs necessaris 
per desenvolupar la gestió del PAU-11, projectes de reparcel·lació i urbanització. En 
l’elaboració d’aquests projectes s’han detectat una sèrie de qüestions que es considera 
necessàries resoldre: 

1. El POUM vigent, com és propi de la seva competència, delimita els sistemes d’espais 
lliures (clau A), viari (clau V) i serveis tècnics (clau S)  i una zonificació  d’aprofitament 
privat “cases aïllades (clau 6g)” dels terrenys inclosos a l’àmbit del PAU-11. El planejament 
general dintre d’aquesta zona de cases aïllades delimita quatre subzones d’aprofitament 
privat en funció de la superfície de les parcel·les. 

 
 Parcel·la mínima Edificabilitat Ocupació 
Subzona 6g.a Fins a 600 m² 0,60 m²/m² 40% 
Subzona 6g.b De 600 m² a 1.000 m² 0,50 m²/m² 30% 
Subzona 6g.c Més de 1.000 m² 0,40 m²/m² 25% 
Subzona 6g.d L’existent 0,55 m²/m² 50% 

 

En els plànols d’ordenació del POUM també es qualifiquen dues àrees amb la zonificació de 
verd privat (clau 7), però que no figura ni en els articles de la Normativa Urbanística del 
POUM que regula l’àmbit del PAU-11 ni en el què regula la referida qualificació (articles 191 a 
194).  
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A l’apartat de la Normativa Urbanística on es regula el polígon PAU-11 no figura cap 
referència a la zona verd privat, i s’ha pogut comprovar que la superfície d’aquestes dues 
àrees estan incloses en la superfície total del Sistema d’espais lliures: 

“PAU 11. Puig Suris 1. 

.../... 
3.- Superfícies: 

- Zona residencial “Cases Aïllades” (clau 6g) 104.722,00 m2 (63,10 %) 

- Zona de Serveis Tècnics 401,00 m2 ( 0,24 %) 

- Sistema d’espais lliures (clau A) 32.707,00 m2 (19,71%) 

- Sistema viari (clau V). 27.027,00m2 (16,28 %) 

- Superfície total del polígon 165.953,00 m2 (100,00 %) 

4.- Condicions d'ordenació, edificació i ús: 

a. Les condicions d’ordenació, edificació i ús, estan regulades pels paràmetres 
particulars de la zona de Cases Aïllades (clau 6g), el sistema d’espais lliures (clau A), 
i el sistema viari (clau V). Es troben especificats en els plànols d’ordenació. 

b. Edificabilitat bruta: 0,3068 m2/m2 

.../...” 

A l’article 192 on es detalla la situació de les parcel·les qualificades com a verd privat no 
figuren aquestes dues àrees del PAU-11 Puig Suris 1: 

“Article 192 Localització 
- Plaça del Gra 

La qualificació és per recuperar els entorns de la plaça. 

- Església de Mata. 

Verd privat per protegir l’entorn de l’església de Mata.”   

 

2. En l’elaboració del POUM la delimitació de les diferents qualificacions d’aprofitament 
privat del PAU-11 es va fer prenent com a referència la cartografia a escala 1/1000 que 
es disposava, les dades cadastrals i algun plànol del parcel·lari inicial sense topografia ni 
acotacions. 

Durant els treballs de redacció del projecte de reparcel·lació del PAU-11 s’ha definit 
l’estructura de la propietat de les finques incloses en l’àmbit del polígon, sobre una cartografia 
més detallada que la utilitzada en la redacció del POUM, així com s’ha disposat de més 
informació d’aquestes parcel·les per la documentació aportada pels propietaris i per l’antic 
promotor.  

Al superposar l’estructura de la propietat que es defineix en el projecte de reparcel·lació amb 
l’ordenació del POUM es detecten els següents desajustos: 

- els límits de les qualificacions de zones i de sistemes no coincideixen exactament 
amb els límits de les parcel·les, la qual cosa implica que algunes parcel·les 
estiguin qualificades amb dues zones. (veure plànol sèrie 3) 

- la superfície d’algunes parcel·les no coincideix amb la superfície de la parcel·la 
mínima de la subzona qualificada, restant aquestes parcel·les en una situació de 
disconformitat respecte al planejament general. Això succeeix en les següents 
parcel·les: 
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Número Parcel·la  Superf.  Qualificació POUM 
Qualificació que li 

correspondria  
de la urbanització Topogràfic   per la seva superfície 

035 966,10 cases aïllades (clau 6g.c) cases aïllades (clau 6g.b) 

060 468,00 cases aïllades (clau 6g.c) cases aïllades (clau 6g.a) 

061 440,80 cases aïllades (clau 6g.c) cases aïllades (clau 6g.a) 

075 547,50 cases aïllades (clau 6g.b) cases aïllades (clau 6g.a) 

076 642,10 cases aïllades (clau 6g.a) cases aïllades (clau 6g.b) 

081-082 1.328,10 cases aïllades (clau 6g.a/b) cases aïllades (clau 6g.c) 

107-109 (abans 117 i 118) 914,80 cases aïllades (clau 6g.c) cases aïllades (clau 6g.b) 

114 625,50 cases aïllades (clau 6g.a) cases aïllades (clau 6g.b) 

121-130 (abans 27-29) 970,30 cases aïllades (clau 6g.c) cases aïllades (clau 6g.b) 

202-216-217-218F 3.473,70 cases aïllades (clau 6g.b) cases aïllades (clau 6g.c) 

203B 507,70 cases aïllades (clau 6g.b) cases aïllades (clau 6g.a) 

212C 564,20 cases aïllades (clau 6g.b) cases aïllades (clau 6g.a) 

229 467,60 cases aïllades (clau 6g.b) cases aïllades (clau 6g.a) 

232 482,30 cases aïllades (clau 6g.b) cases aïllades (clau 6g.a) 

242 527,60 cases aïllades (clau 6g.b) cases aïllades (clau 6g.a) 

243 550,90 cases aïllades (clau 6g.b) cases aïllades (clau 6g.a) 

244 558,40 cases aïllades (clau 6g.b) cases aïllades (clau 6g.a) 

249 624,90 cases aïllades (clau 6g.a) cases aïllades (clau 6g.b) 

270 932,70 cases aïllades (clau 6g.c) cases aïllades (clau 6g.b) 

271 984,40 cases aïllades (clau 6g.c) cases aïllades (clau 6g.b) 

280 442,70 cases aïllades (clau 6g.b) cases aïllades (clau 6g.a) 

281 747,20 cases aïllades (clau 6g.a) cases aïllades (clau 6g.b) 

 

- en el Projecte de Reparcel·lació es proposa l’agrupació de 10 parcel·les per 
formar 5 parcel·les indivisibles, això suposa que caldria adequar la qualificació a 
la nova superfície.  

 
Núm.  Superf.  Qualificació POUM Qualificació que li  

Parcel·la Topogràfic   correspondria al agrupar-les 

012 670,50 cases aïllades (clau 6g.b) 

013 686,40 cases aïllades (clau 6g.b) cases aïllades (clau 6g.c) 

062 486,50 cases aïllades (clau 6g.a) 

063 354,60 cases aïllades (clau 6g.a) cases aïllades (clau 6g.b) 

080 451,60 cases aïllades (clau 6g.a)  

275-276 974,20 cases aïllades (clau 6g.b) cases aïllades (clau 6g.c) 

221G 486,20 cases aïllades (clau 6g.a) 

222K  483,00 cases aïllades (clau 6g.a) cases aïllades (clau 6g.b) 

278 577,50 cases aïllades (clau 6g.a)  

279 540,20 cases aïllades (clau 6g.b) cases aïllades (clau 6g.c) 

 

3. També es planteja la possibilitat de fer dues modificacions en l’ordenació dels terrenys 
destinats a sistemes: 
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- Modificació de les dues rotondes, una d’elles tècnicament es podria suprimir 
(veure a l’annex d’aquesta Memòria l’informe del tècnic redactor del Projecte 
d’Urbanització) i l’altra reduir el seu diàmetre a 15 metres, que s’ajustaria a la 
Instrucció SP 113:2009 inclosa a l’Ordre INT/324/2012, d’11 d’octubre, per la qual 
s’aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis, publicada en el DOGC 6240 de 25/10/2012. Aquestes modificacions 
reduirien l’afectació de parcel·les privades, a més de la consegüent reducció de 
costos d’urbanització. 

- Ampliació del sistema d’espais lliures, en concret amb la requalificació de part de 
la parcel·la 117 que presenta una pendent aproximada del 20%. El propietari de 
la parcel·la ha manifestat el seu acord i cedeix gratuïtament aquests terrenys com 
es pot comprovar en l’acta de compareixença que va fer davant de l’Alcalde i el  
Secretari de l’Ajuntament (veure annex d’aquesta Memòria). 

- Ampliació del sistema viari amb la requalificació de la parcel·la aportada 246A 
(zona cases aïllades 6g.a), atès la seva forma i superfície, que dificulta 
materialitzar l’edificació, i millora la circulació en aquest tram ja que amplia l’espai 
de gir dels vehicles. Aquesta parcel·la ha estat cedida a l'Ajuntament de 
Porqueres per l’antic promotor de la urbanització segons conveni urbanístic. 

 

4. En aquests moments s’està elaborant el projecte d’urbanització de PAU-11 amb la 
finalitat de definir les obres de millora que precisa el polígon per adequar-se als serveis 
urbanístics exigibles pel bon funcionament d’aquesta zona residencial. Els tècnics 
redactors del projecte proposen per a millorar la funcionalitat de la xarxa de recollida 
d’aigües plujanes la execució d’un dipòsit en cada parcel·la d’ús privat que es realitzarà 
simultàniament amb l’edificació. Aquesta condició es creu convenient per a la seva 
aplicació incorporar-la a la normativa de la zona. 

 

5. Per una altra banda s’ha detectat a l’article 189 de la Normativa urbanística que regula els  
usos de la zona cases aïllades, que en la qualificació que ordena el PAU-11 (Clau 6g) 
només es permet l’ús d’habitatge unifamiliar, no es té en compte que en la subzona Clau 
6gd, s’admet en la única parcel·la existent dos habitatges. També s’ha detectat que no es 
permet en la qualificació l’ús d’habitatge turístic, ús que ha estat autoritzat anteriorment 
per l’Ajuntament en algunes parcel·les.   

 

6. MARC JURÍDIC 

Aquesta Modificació es redacta d’acord amb la normativa continguda a la Llei 3/2012, de 12 
de febrer, de modificació del text refós de la llei d’Urbanisme (LUC), aprovat pel DL 1/2010, 
de 3 d’agost, i Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme (RLU), i compleix els objectius que la mateixa fixa. 

 

7. PLANEJAMENT VIGENT 

Els articles de la Normativa Urbanística vigent que es veuen afectats per aquesta 
Modificació puntual són ; 

- L’Annex de les Normes Urbanístiques on es regula les condicions urbanístiques del 
polígon d’actuació PAU-11 : 
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“PAU 11. Puig Suris 1. 
1.- Objectius: 

Sector de sòl urbà consolidat on s’ha delimitat un polígon d’actuació per garantir que es 
puguin executar les obres de regularització i millora dels serveis urbanístics de la 
Urbanització Puig Suris. Amb aquesta finalitat l’ajuntament de Porqueres ha sol·licitat, i 
obtingut (exp. RMU-2010-020), ser inclosa en les actuacions de la Llei 3/2009, de 10 de 
març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. 

Aquest sector prové del Pla parcial Puig Suris de 1.974, modificat per les NNSS de 1997 i 
el Text refós de les NN SS de 2006. 

2.- Àmbit:  
Situat al sud-oest de municipi, es troba delimitat en els plànols d’ordenació. 

3.- Superfícies: 

- Zona residencial “Cases Aïllades” (clau 6g) 104.722,00 m2 (63,10 %) 

- Zona de Serveis Tècnics 401,00 m2 ( 0,24 %) 

- Sistema d’espais lliures (clau A) 32.707,00 m2 (19,71%) 

- Sistema viari (clau V). 27.027,00m2 (16,28 %) 

- Superfície total del polígon 165.953,00 m2 (100,00 %) 

4.- Condicions d'ordenació, edificació i ús: 

a. Les condicions d’ordenació, edificació i ús, estan regulades pels paràmetres 
particulars de la zona de Cases Aïllades (clau 6g), el sistema d’espais lliures (clau A), 
i el sistema viari (clau V). Es troben especificats en els plànols d’ordenació. 

b. Edificabilitat bruta: 0,3068 m2/m2 

c. Sostre màxim: 50.919,10 m2. En cas de diferències de medició de l’àmbit, prevaldrà 
l’edificabilitat 

d. Núm. màxim habitatges: 124 habitatges  

e. D’acord amb article 6.2 de la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, no s’ha de preveure la reserva per habitatge 
de protecció pública, atès que el PAU 11 redueix el sostre residencial respecte les 
actuals Normes subsidiàries. 

f. Complir amb les obligacions que s’estableixen en la Llei 5/2003, de 22 d’abril, i Decret 
123/20 05, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana. 

g. Mantenir individus arboris existents i aïllats en les zones lliures i parcs urbans. En el 
cas de voler realitzar algun enjardinament es realitzarà amb espècies autòctones i 
amb criteris de xerojardineria. Els espais verds connectaran amb els espais oberts 
circumdants, els quals s’integraran en el paisatge i faran de transició. 

h. Integració paisatgística de les noves construccions. 

i. Pel que fa als riscos geològics i geotècnics, es recomana la reparació de la carretera, 
i no ocupar les zones amb pendents superior a 20º, deixar un marge de seguretat, 
sense ocupació, a les capçaleres i peus de vessants per preveure el seu retrocés o 
erosió, reparació i millora del drenatge de les cunetes. Els murs i elements de 
contenció caldrà que contemplin que les margues alterades tenen un comportament 
lleugerament expansiu per tal d’evitar l’aparició de patologies de les edificacions 
(fissures i esquerdes) , d’acord amb l’estudi de l’IGC. 

j. Per evitar els perills d’esllavissades o subsidències, serà necessari un estudi específic 
que estableixi la distància mínima necessària entre l’escarpament i la base d eles 
edificacions a cada edificació. 
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k. S’adoptaran les mesures ambientals fixades a l’apartat 5.2.2 de la memòria 
ambiental. 

5.- Cessions. 
El desenvolupament del polígon comportarà la cessió gratuïta de terrenys destinats a 
espais lliures i vialitat grafiats en els plànols d’ordenació. 

No està subjecte a la cessió del 10% d’aprofitament. 

Càrregues, segons conveni urbanístic. 

6.- Condicions de gestió: 
El sistema d’actuació serà per reparcel·lació en la modalitat de cooperació (1er sexenni).” 

 

- Les condicions d’ús de la zona Cases aïllades (clau 6g) definides a l’article 187 de la 
Normativa Urbanística : 

-  

Article 189 – Condicions d’ús. 

SUBZONA USOS ADMESOS 

6a, 6b, 6c i 6d 

 

- Planta baixa: Us preferent: Habitatge unifamiliar o bifamiliar. També 
s’admeten els usos comercial, sanitari, sociocultural, docent, 
restauració, esportiu i oficines i serveis privats i tallers artesanals. 

- Planta pis: Només s’admet l’ús d’habitatge unifamiliar o bifamiliar, 
excepte al carrer Sant Andreu que l’activitat de la planta baixa es podrà 
ampliar en planta pis. 

-  Planta soterrani: Garatge-aparcament. 

6e, 6f i 6g Només s’admet l’ús d’habitatge unifamiliar. 

A la subzona 6g.d s’admet l’ús de restauració 

La superfície destinada a usos diferents del de l’habitatge no podrà excedir de 250 m2 per 
parcel·la, excepte les emplaçades amb front al carrer Sant Andreu que no podran excedir de 
800 m2 i els tallers artesanals que en cap cas poden superar la superfície de 100m2. 

En planta soterrani podran autoritzar-se usos vinculats a l’activitat de la planta baixa, si es 
dota el local de les mesures tècniques segures que cobreixin els riscos  d’incendi, explosió, 
etc, i el desallotjament de les persones amb seguretat. 

 

-  Els plànols d’ordenació “Sòl urbà i urbanitzable” a escala 1/1000 on es delimita el 
PAU-11 “Puig Suris 1” números 17, 18 i 24 

  

8. MODIFICACIONS PROPOSADES 

La present modificació puntual proposa: 

1. Modificar en el plànol d’ordenació 18 la qualificació de Zona verd privat (clau 7) de 
les dues àrees incloses en l’àmbit territorial del PAU-11, passant a qualificar-se com 
a sistema d’espais lliures. 

2. Ajustar els límits de les qualificacions de zones als límits de propietat. En el cas dels 
terrenys qualificats com a espais lliures els ajustos de delimitació no alteren la seva 
funcionalitat (es van delimitar en terrenys que estaven afectats per riscos geològics i 
hidrològics), no hi ha reducció de superfície, ni es modifica la seva localització.  
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3. Modificar la qualificació de les parcel·les relacionades a continuació per adequar la 
seva superfície amb la seva qualificació. 

 
Número Parcel·la  Qualificació POUM Qualificació MPOUM 

011 cases aïllades (clau 6g.b) cases aïllades (clau 6g.c) 

013 cases aïllades (clau 6g.b) cases aïllades (clau 6g.c) 

035 cases aïllades (clau 6g.c) cases aïllades (clau 6g.b) 

060 cases aïllades (clau 6g.c) cases aïllades (clau 6g.a) 

061 cases aïllades (clau 6g.c) cases aïllades (clau 6g.a) 

062 cases aïllades (clau 6g.a) cases aïllades (clau 6g.b) 

063 cases aïllades (clau 6g.a) cases aïllades (clau 6g.b) 

107-109 (abans 117 i 118) cases aïllades (clau 6g.c) cases aïllades (clau 6g.b) 

121-130 (abans 27-29) cases aïllades (clau 6g.c) cases aïllades (clau 6g.b) 

075 cases aïllades (clau 6g.b) cases aïllades (clau 6g.a) 

076 cases aïllades (clau 6g.a) cases aïllades (clau 6g.b) 

080 cases aïllades (clau 6g.a) cases aïllades (clau 6g.c) 

081-082 cases aïllades (clau 6g.a/b) cases aïllades (clau 6g.c) 

114 cases aïllades (clau 6g.a) cases aïllades (clau 6g.b) 

202-216-217-218F cases aïllades (clau 6g.b) cases aïllades (clau 6g.c) 

203B cases aïllades (clau 6g.b) cases aïllades (clau 6g.a) 

212C cases aïllades (clau 6g.b) cases aïllades (clau 6g.a) 

221G cases aïllades (clau 6g.a) cases aïllades (clau 6g.b) 

222K  cases aïllades (clau 6g.a) cases aïllades (clau 6g.b) 

229 cases aïllades (clau 6g.b) cases aïllades (clau 6g.a) 

232 cases aïllades (clau 6g.b) cases aïllades (clau 6g.a) 

242 cases aïllades (clau 6g.b) cases aïllades (clau 6g.a) 

243 cases aïllades (clau 6g.b) cases aïllades (clau 6g.a) 

244 cases aïllades (clau 6g.b) cases aïllades (clau 6g.a) 

246A cases aïllades (clau 6g.a)    Sistema viari 

249 cases aïllades (clau 6g.a) cases aïllades (clau 6g.b) 

270 cases aïllades (clau 6g.c) cases aïllades (clau 6g.b) 

271 cases aïllades (clau 6g.c) cases aïllades (clau 6g.b) 

275-276 cases aïllades (clau 6g.b) cases aïllades (clau 6g.c) 

278 cases aïllades (clau 6g.a) cases aïllades (clau 6g.c) 

279 cases aïllades (clau 6g.b) cases aïllades (clau 6g.c) 

280 cases aïllades (clau 6g.b) cases aïllades (clau 6g.a) 

281 cases aïllades (clau 6g.a) cases aïllades (clau 6g.b) 

 

4. Suprimir la rotonda situada al carrer Barcelona i reduir el diàmetre de la rotonda 
situada al final d’un carrer sense sortida.  

5. Ampliar el sistema d’espais lliures amb la incorporació de part de la finca 117 de 
major pendent. 

6. Incorporar a la normativa urbanística del PAU-11 la següent obligació: 

- En el moment que es sol·liciti llicència municipal d’obres per edificar o ampliar 
les edificacions existents, caldrà incloure en el projecte tècnic la previsió d’un 
dipòsit de recollida d’aigües plujanes amb la capacitat suficient per 
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emmagatzemar l’aigua de pluja de les cobertes de les edificacions i de les 
zones pavimentades de la parcel·la. No es podrà obtenir la corresponent 
autorització de primera ocupació de l’habitatge si no s’ha construït el referit 
dipòsit. 

7. Ampliar l’ús d’habitatge turístic a la zona cases aïllades (clau 6) i reconèixer l’ús 
bifamiliar a la subzona 6g.d 

8. Ajustar les superfícies de l’àmbit, les qualificacions i el sostre edificable a les 
modificacions proposades. 

 

9. PROPOSTA DE NORMATIVA 

A més de les modificacions que es proposa incorporar als plànols d’ordenació números 17, 
18 i 24, es proposa un nou redactat de l’Annex de les Normes Urbanístiques que regula el 
polígon PAU-11 “Puig Suris” i de l’article 189 que regula les condicions d’ús de la qualificació 
cases aïllades (clau 6) que tindran el següent contingut: 

“PAU 11. Puig Suris 1. 

1.- Objectius: 
Sector de sòl urbà consolidat on s’ha delimitat un polígon d’actuació per garantir que es 
puguin executar les obres de regularització i millora dels serveis urbanístics de la 
Urbanització Puig Suris. Amb aquesta finalitat l’ajuntament de Porqueres ha sol·licitat, i 
obtingut (exp. RMU-2010-020), ser inclosa en les actuacions de la Llei 3/2009, de 10 de 
març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. 

Aquest sector prové del Pla parcial Puig Suris de 1.974, modificat per les NNSS de 1997 i 
el Text refós de les NN SS de 2006. 

2.- Àmbit:  

Situat al sud-oest de municipi, es troba delimitat en els plànols d’ordenació. 

3.- Superfícies: 

- Zona residencial “Cases Aïllades” (clau 6g) 101.623,80 m2 (61,02 %) 

- Sistema de Serveis Tècnics privats (clau Sa) 380,50 m2 ( 0,23 %) 

- Sistema de Serveis Tècnics comunitaris (clau S) 555,20 m2 ( 0,33 %) 

- Sistema d’espais lliures (clau A) 33.678,65 m2 (20,22%) 

- Sistema viari (clau V). 30.300,85 m2 (18,19 %) 

- Superfície total del polígon 166.539,00 m2 (100,00 %) 

4.- Condicions d'ordenació, edificació i ús: 

a. Les condicions d’ordenació, edificació i ús, estan regulades pels paràmetres 
particulars de la zona de Cases Aïllades (clau 6g), el sistema d’espais lliures (clau A),  
el sistema viari (clau V),el sistema de serveis tècnics (clau S) i sistema de serveis 
tècnics privats (clau Sa). Es troben especificats en els plànols d’ordenació. 

b. Edificabilitat bruta: 0,30 m2/m2 

c. Sostre màxim: l’edificabilitat per la superfície de l’àmbit 

d. Núm. màxim habitatges: 124 habitatges  

e. D’acord amb article 6.2 de la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, no s’ha de preveure la reserva per habitatge 
de protecció pública, atès que el PAU 11 redueix el sostre residencial respecte les 
actuals Normes Subsidiàries. 
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f. Complir amb les obligacions que s’estableixen en la Llei 5/2003, de 22 d’abril, i Decret 
123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana. Així mateix, serà obligatori 
disposar de la xarxa d’hidrants homologats que determini la legislació i normativa 
sectorial.  

g. Mantenir individus arboris existents i aïllats en les zones lliures i parcs urbans. En el 
cas de voler realitzar algun enjardinament es realitzarà amb espècies autòctones i 
amb criteris de xerojardineria. Els espais verds connectaran amb els espais oberts 
circumdants, els quals s’integraran en el paisatge i faran de transició. 

h. Integració paisatgística de les noves construccions. 

i. Pel que fa als riscos geològics i geotècnics, es recomana la reparació de la carretera, 
i no ocupar les zones amb pendents superior a 20º, deixar un marge de seguretat, 
sense ocupació, a les capçaleres i peus de vessants per preveure el seu retrocés o 
erosió, reparació i millora del drenatge de les cunetes. Els murs i elements de 
contenció caldrà que contemplin que les margues alterades tenen un comportament 
lleugerament expansiu per tal d’evitar l’aparició de patologies de les edificacions 
(fissures i esquerdes) , d’acord amb l’estudi de l’IGC. 

j. Per evitar els perills d’esllavissades o subsidències, serà necessari un estudi específic 
que estableixi la distància mínima necessària entre l’escarpament i la base d eles 
edificacions a cada edificació. 

k. S’adoptaran les mesures ambientals fixades a l’apartat 5.2.2 de la memòria 
ambiental. 

l. En el moment que es sol·liciti llicència municipal d’obres per edificar o ampliar les 
edificacions existents, caldrà incloure en el projecte tècnic la previsió d’un dipòsit de 
recollida d’aigües plujanes amb la capacitat suficient per emmagatzemar l’aigua de 
pluja de les cobertes de les edificacions i de les zones pavimentades de la parcel·la. 
No es podrà obtenir la corresponent autorització de primera ocupació de l’habitatge si 
no s’ha construït el referit dipòsit. 

m. Les parcel·les qualificades com a sistema de serveis tècnics (clau S) tindran la 
mateixa edificabilitat neta que la zona veïna, en aplicació de l’article 146.2 de la NU. 
Els terrenys destinats a sistema de serveis tècnics de titularitat privada s’assenyalen 
en els plànols d’ordenació amb la subclau Sa. 

n. No es podran sobrepassar les alçades establertes en el plànol de Servituds 
Aeronàutiques de l’Aeroport de Girona (respecte al nivell del mar) per cap construcció 
(inclosos els elements com antenes, para rajos,  xemeneies, equips d’aire 
condicionat, instal·lacions d’ascensors, cartells, remats decoratius, etc.), per 
modificacions del terreny o objecte fixe (postes, antenes, aerogeneradors incloent les 
pales, cartells, etc.) així com el gàlib de viari o via fèrria. 

5.- Cessions. 
El desenvolupament del polígon comportarà la cessió gratuïta de terrenys destinats a 
sistema urbanístics de titularitat pública. 

No està subjecte a la cessió del 10% d’aprofitament. 

Càrregues, segons conveni urbanístic. 

6.- Condicions de gestió: 
El sistema d’actuació serà per reparcel·lació en la modalitat de cooperació (1er sexenni).” 

 

Article 189 – Condicions d’ús. 

SUBZONA USOS ADMESOS 

6a, 6b, 6c i 6d - Planta baixa: Us preferent: Habitatge unifamiliar o bifamiliar. També 
s’admeten els usos comercial, sanitari, sociocultural, docent, 
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 restauració, esportiu, oficines i serveis privats, tallers artesanals, i 
turístic únicament en la categoria d’habitatge d’ús turístic. 

- Planta pis: Només s’admet l’ús d’habitatge unifamiliar o bifamiliar, 
excepte al carrer Sant Andreu que l’activitat de la planta baixa es podrà 
ampliar en planta pis. També s’admet l’ús turístic únicament en la 
categoria d’habitatge d’ús turístic 

-  Planta soterrani: Garatge-aparcament. 

6e, 6f i 6g Només s’admet l’ús d’habitatge unifamiliar i l’ús turístic únicament en la 
categoria d’habitatge d’ús turístic . 

A la subzona 6g.d s’admet l’ús de restauració i habitatge bifamiliar. 

La superfície destinada a usos diferents del de l’habitatge no podrà excedir de 250 m2 per 
parcel·la, excepte les emplaçades amb front al carrer Sant Andreu que no podran excedir de 
800 m2 i els tallers artesanals que en cap cas poden superar la superfície de 100m2. 

En planta soterrani podran autoritzar-se usos vinculats a l’activitat de la planta baixa, si es 
dota el local de les mesures tècniques segures que cobreixin els riscos  d’incendi, explosió, 
etc, i el desallotjament de les persones amb seguretat. 

 

10. COMPARATIU DELS PARÀMETRES EDIFICATORIS DEL POUM I DE LA MPOUM 

En el quadre següent es detallen les superfícies de sòl i sostre que proposa aquesta 
Modificació de POUM respecte a la planejament general vigent. Com es pot comprovar 
suposa un increment de 0,35% de la superfície de l’àmbit, un increment en superfície i en 
percentatge de sòl destinat a sistemes, entre ells el sistema d’espais lliures que suposa un 
increment de 1.522,15m2 de sòl, una disminució de l’edificabilitat bruta i del sostre màxim 
edificable. Es manté el nombre màxim d’habitatges. 

 
  POUM MPOUM 

  Superfície % Superfície % 

Zona cases aïllades (clau 6g) 104.722,00 63,10% 101.623,80 61,02% -3.098,20

Zona cases aïllades (clau 6g-a)     25.971,35 15,59%   

Zona cases aïllades (clau 6g.b)     29.446,55 17,68%   

Zona cases aïllades (clau 6g.c)     43.283,10 25,99%   

Zona cases aïllades (clau 6g.d)     2.922,80 1,76%   

Sistema de Serveis Tècnics privats (clau Sa)     380,50 0,23%  380,50

Total sòl d'aprofitament privat 104.722,00 63,10% 102.004,30 61,25% -2.717,70

Sistema d'espais lliures (clau A) 32.707,00 19,71% 33.678,65 20,22% 971,65

Sistema viari 27.027,00 16,29% 30.300,85 18,19% 3.273,85

Sistema de Serveis Tècnics (clau S) 401,00 0,24% 555,20 0,33% 154,20

Total sòl d'aprofitament públic 60.135,00 36,24% 64.534,70 38,75% 4.399,70

Superfície total PAU-11 (NU) 165.953,00   166.539,00  ∆ 0,35% 586,00

Zona cases aïllades (clau 6g) 124   124   0

Nombre màxim d'habitatges 124   124   0

Zona cases aïllades (clau 6g) 50.919,10   49.226,87   -1.692,23

Sistema de Serveis Tècnics privats (clau Sa)  152,20  152,20

Sostre edificable  50.919,10   49.379,07   -1.540,03

Edificabilitat bruta  0,3068   0,2965 < 0,30   -0,0103
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En aplicació de l’article 96a de la LUC, com aquesta Modificació puntual no comporta un 
increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o la intensitat dels usos, o la 
transformació dels usos ja establerts, no resta subjecta a les particularitats que estableixen 
els articles 99 i 100 de la LUC. 

 

11. PAUTES DE PROCEDIMENT PER A LA TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL POUM 

Les pautes de procediment bàsiques per a l’aprovació del present document són, segons 
l’aplicació de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística són : 

1. Aprovació inicial i obertura del termini d’informació pública 

2. Aprovació provisional 

3. Aprovació definitiva 

Aprovació inicial: 

La Corporació municipal haurà de prendre l’acord d’aprovació inicial de la present 
Modificació puntual de POUM i sotmetre el document a informació pública durant un mes. 
L’edicte haurà de ser tramès per ser publicat abans de deus dies a partir de l’adopció de 
l’acord d’aprovació inicial.  

Simultàniament al tràmit d’informació pública s’ha de sol·licitar un informe als organismes 
afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un 
mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg. 

Aprovació provisional: 

Una vegada emès l’informa de les al·legacions presentades en el termini d’informació 
pública, la Corporació aprovarà provisionalment la Modificació Puntual de POUM amb les 
modificacions procedents dins dels dos mesos següents a la data de finalització del període 
d’informació pública. 

Aprovació definitiva 

Una vegada aprovat provisionalment, l’expedient es tramet a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona per a la seva resolució que haurà de notificar abans de quatre 
mesos des de la recepció de l’expedient. Si, un cop transcorregut aquest termini, no s’ha 
adoptat cap resolució expressa, s’entén que la modificació ha estat aprovada per silenci 
administratiu. 

 

12. INFORME MEDIAMBIENTAL  

L’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme estableix que les modificacions de plans urbanístics han d’incorporar l’informe 
mediambiental corresponent si s’ha de sotmetre a avaluació ambiental o que tingui alguna 
repercussió ambiental. 

La Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes (DOGC 5374 de 7 
de maig de 2009) regula en el seu article 7 apartat 1 les modificacions de plans que s’han de 
sotmetre a avaluació ambiental : 

7.1. S'han de sotmetre a avaluació ambiental les següents modificacions de plans i 
programes: 

a) Les modificacions dels plans i els programes a què fan referència l'article 6 i l'annex 1 
que constitueixin modificacions substancials de les estratègies, les directrius i les 



MODIFICACIO PUNTUAL DEL POUM PORQUERES ÀMBIT DEL PAU-11 “PUIG SURIS 1” 15 
TEXT REFÓS APROVACIÓ DEFINITIVA 
 
 
  

propostes o de la cronologia dels plans i els programes, sempre que produeixin diferències 
apreciables en les característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient. 

b) Les modificacions que estableixin el marc per a l'autorització en un futur de projectes i 
activitats sotmesos a avaluació d'impacte ambiental. 

c) Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació de sòl 
no urbanitzable o que n'alterin la qualificació; en aquest darrer cas, si les noves 
qualificacions comporten l'admissió de nous usos o de més intensitats d'ús respecte a 
l'ordenació que es modifica. 

d) La resta de modificacions dels plans d'ordenació urbanística municipal que constitueixin 
modificacions substancials de les estratègies, les directrius i les propostes o de la 
cronologia del pla que produeixin diferències apreciables en les característiques dels 
efectes previstos sobre el medi ambient, llevat de les que afectin únicament el sòl urbà. 

e) Les modificacions que puguin comportar repercussions sobre el medi ambient que no 
hagin estat avaluades anteriorment, llevat de les modificacions del planejament urbanístic. 

 

La modificació proposada no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental ja que afecta 
únicament a sòl urbà i no altera la classificació de sòl no urbanitzable ni llurs qualificacions. 
S’entén per tant que la present modificació puntual de POUM de Porqueres no requereix 
d’informe mediambiental, donades les característiques i determinacions que conté respecte 
a l’ordenació vigent que si va ser sotmesa a avaluació ambiental. 
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ANNEX MEMÒRIA 
 
 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM 
POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 

 PAU-11 “PUIG SURIS 1” 
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MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM 
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La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 2 de juny de 2015 va adoptar el següent 
acord respecte a la Modificació puntual del POUM a l’àmbit del Polígon d’Actuació Urbanística PAU-
11 (Puig Suris 1) : 

 

1. Aprovar definitivament la Modificació del Pla d’ordenació urbanística a l’àmbit del polígon 
d’actuació urbanística PAU-11 Puig Suris 1, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de 
Porqueres, i supeditar-ne la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació 
d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de 
l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents: 

1.1 Pel que fa els informes cal incorporar normativament les prescripcions de l’informe de 
la Direcció General de Aviació Civil de data 4 de novembre de 2014. I, en relació amb 
l’Informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de 
data 24 de març de 2014, cal establir normativament l’obligatorietat de disposar 
d’hidrants d’incendi. 

1.2 Cal justificar a través de certificat del tècnic municipal que la rotonda en cul de sac 
proposada en la modificació núm. 4 dóna compliment al Codi tècnic de l’edificació, 
concretament al Document bàsic SI Seguretat en cas d’incendi, o bé obtenir informe 
favorable de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments en 
relació amb aquest aspecte. 

1.3 S’ha detectat una errada material en la modificació núm. 3 (parcel·les 11 i 13) que ha 
de ser esmenada. Actualment, tenen la clau 6g.b i la memòria de la modificació indica 
que s’agrupen i se’ls hi assigna la clau 6g.c. En aquest sentit caldria indicar que 
aquestes parcel·les no són veïnes i per altra banda en els plànols d’ordenació 
mantenen la parcel·la 11 en la clau 6g.b, 

2. Comunicar-ho a l’Ajuntament. 

RESPOSTA 

Respecte al punt 1.1, s’inclou a l’apartat 4f) de la fitxa que regula normativament el polígon PAU-11 
l’obligatorietat de disposar de la xarxa d’hidrants homologats que determini la legislació i normativa 
sectorial. 

Respecte a les determinacions de l’informe de la Direcció General de Aviació Civil de data 4 de 
novembre de 2014, aquestes ja s’havien incorporat a l’apartat 4n) de la fitxa que regula 
normativament el polígon PAU-11 del document aprovat provisionalment, i a més a l’article 134 
“Servituds aeronàutiques” de les Normes Urbanístiques vigents també incorporen aquestes 
determinacions. 

Respecte al punt 1.2, s’adjunta el certificat del tècnic municipal que acredita que la referida rotonda 
dóna compliment al CTE.  

Respecte al punt 1.3, s’esmena l’errada material, ja que no són les parcel·les 11 i 13 les que es 
proposen agrupar, si no les parcel·les 12 i 13, que són contigües i que actualment estan qualificades 
de zona 6g.b i es proposa modificar-les agrupant-les en una única parcel·la indivisible qualificada de 
zona 6g.c. 
 
 
Porqueres, octubre de 2015 
 
 
 
 
Per l’equip redactor de la MP-POUM 
PAU-CD, SLP                                                       
Núria Díez, arquitecta         



 
 
 
 
 
 
 

 












